24 januari 2013
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24
januari 2013.
§ 1 Karlskrona idrottspris.
§ 2 Muntlig frågestund.
§ 3 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 4 Kommunala val.
§ 5 Anmälningsärenden.
§ 6 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 7 Svar på medborgarförslag om en snabbare form av förbindelse mellan Verkö
och Trossö.
§ 8 Svar på medborgarförslag om gratis (subventionerade) bussresor inom
kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer som fyllt 70 år.
§ 9 Svar på medborgarförslag om att ändra/ta bort det inrättade parkeringsförbudet
på Trossös parkeringsplatser i samband med gatusopning.
§10 Svar på medborgarförslag om informationstavlor.
§ 11 Förslag på revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för
alkoholserveringstillstånd.
§ 12 Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift avseende
servering av alkohol och försäljning av folköl.
§ 13 Förslag till taxor 2013.
§ 14 Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskrona kommun.
_____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 24 januari 2013 kl 13.00-16.00

Beslutande

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

2

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S) kl 13.00-15.45 §§ 1- del av §§ 12
Eva-Marie Malmgren (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S) kl 13.00-15.45 §§ 1-12
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (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)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Anna Ekström (FP) kl 13.00-14.45 §§ 1-10
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00-15.45 §§ 1- del av §§ 12
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Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

John-Erik Danerklint (S)
Ingrid Trossmark (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Sandra Bengtsson (S)
Mats Fagerlund (S)
Håkan Eriksson (S)
Patrik Enstedt (S)
Anders Persson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Fröberg (M)
Sven Wallfors (M)
Ove Uppgren (SD)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Ulf Lundh (C) kl 13.00-14.45 §§ 1-15
José Espinoza (MP)
Reine Svensson (V)
Daniel Jusinksi (KD)
Kent Lewén (FP) kl 14.45-16.00 §§ 11-14
Pernilla Persson (C) kl 14.45-16.00 §§ 11-14
Åke Håkansson (S) kl 15.45-16.00 §§ 13-14
Lotta Holgersson (S) kl 15.45-16.00 §§ 13-14

Närvarande ersättare

Åke Håkansson (S) kl 13.00-15.45 §§ 1- 12
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-15.45 §§ 1- 12
Jan Elmqvist (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Jan Hagberg (M)
Ulf Danielsson (M)
Kent Lewén (FP) kl 13.00-14.45 §§ 1-10
Pernilla Persson (C) kl 13.00-14.45 §§ 1-10
Ingela Abramsson (C)
Mikael Svensson (MP)
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Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ulf Svahn (MP) och Ann-Louise Trulsson ( )

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
måndagen den 4 februari 2013, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1-14
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Ulf Svahn

Justeringsledamot ………………………………………………
Ann-Louise Trulsson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 februari 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§1
Utdelning av Karlskrona idrottspris.
Karlskrona idrottspris tilldelas Frida Leandersson,
tyngdlyftarklubben Trossö med följande motivering:
Frida är en mycket lovande styrkelyftare som nått stora framgångar
under 2012.
Frida har tagit guld vid ungdoms-EM, guld vid ungdoms-NM, guld vid
ungdoms-SM och silver vid ungdoms-VM.
___
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§2
Muntlig frågestund
Ledamot Patrik Hansson (S) ställer en fråga om
ungdomsarbetslösheten och sysselsättning
Kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg (M) svarar.
---Ledamot Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga om vikariebristen i
kommunen.
Kommunalråd Börje Dovstad (FP) svarar.
----2:e vice ordförande Yvonne Sandberg-Fries (S) ställer en fråga om
restaurangen som ska byggas i Hoglands Park.
Ordförande i tekniska nämnden Tommy Olsson (KD) svarar.
----Ledamot Jan-Anders Lindfors (S) ställer en fråga om ekonomiska
konsekvenser för familjer och vad det medför
Ordförande i socialnämnden Ingrid Hermansson (C) svarar.
______
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Kommunala uppdrag
Akten

8

KS.2013.16.102

§3
Avsägelser av kommunala uppdrag
Lena Ryge (S) har i en skrivelse daterad 7 januari 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i handikappnämnden och som ersättare i
Kommunförbundet Cura individutveckling från och med den 1 februari
2013.
Erik Gisslén (M) har i skrivelse daterad 11 januari 2013 avsagt sig
uppdraget som ersättare i handikappnämnden.
Björn Fries (S) har i en skrivelse daterad 13 januari 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i socialnämnden från och med den 1 februari
2013.
Göte Henriksson (SD) har i en skrivelse daterad 14 januari 2013
avsagt sig uppdraget som ledamot i idrotts- och fritidsnämnden.
Karin Månsson (FP) har i en skrivelse daterad 15 januari 2013 avsagt
sig uppdraget som ordförande i handikappnämnden från och med den
1 april 2013.
Eva Öhman (S) har i en skrivelse daterad 23 januari 2013 avsagt sig
uppdraget som vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.
Bosse Gånedahl (V) har i en skrivelse daterad 23 januari 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Akten

KS.2013.16.102

§4
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Idrotts- och fritidsnämnden från och med den 1 februari 2013.
Ledamot Siv Karlsson (S) efter Chatarina Holmberg.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot Christopher Larsson (SD) efter Göte Henriksson.
Ersättare Magnus Hildén (SD) efter Christopher Larsson.
Ersättare Ann-Charlotte Yvemark (S) efter Marie Johansson.
Utbildningsnämnden
Ledamot Tommy Sternulf (S) efter Mikael Hammarin.
Ersättare Jörgen Karlsson (S) efter Tommy Sternulf.
Karlskronahem AB
Ersättare Elizabeth Thörngren (S) efter Elin Valtonen.
Kommunfullmäktiges valberedning
Vice ordförande Helene Gustafsson (S) efter Eva Öhman.
Kommunstyrelsen
Ersättare Rikard Jönsson (S) efter Patrik Enstedt.
Miljö- och byggnadsnämnden
2:e vice ordförande Eva Öhman (S) efter Eva Öhman.
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ersättare Lisbeth Bengtsson (S) efter Sandra Bengtsson.
Socialnämnden
Ledamot Walla Carlsson (S) efter Nusreta Kurtanovic Nilsson.
Ersättare Hind Abdul Wahab (S) efter Walla Carlsson.
Socialnämnden från och med den 1 februari 2013.
Vice Ordförande Eva Strömqvist (S) efter Jan-Anders Lindfors.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Johan Ekström (S) efter Shirin Sahebjamee.
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Akterna

10

KS.2008.183.214
KS.2009.832.214
KS.2012.473.001
KS.2011.402.800
KS.2011.412.730

§5
Anmälningsärende.
1. Svea Hovrätt protokoll 2012-11-23, mål nr P 8034-12 detaljplan för
fastigheterna Kölen m. fl. i Karlskrona kommun, prövningstillstånd.
2. Länsstyrelsen beslut 2012-12-18, dnr 404-4290-12, Detaljplan för
Säby 4:14 (2) m fl, Trummenäs udde i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen i Skåne Län, meddelande 2012-12-03, protokoll
över inspektion av kommunens överförmyndaverksamhet.
4. Kulturnämnden 2012-09-25, § 55, beslut angående
kommunfullmäktiges uppdrag ” att i dialog med studieförbunden ta
fram ett nytt regelverk för fördelning av de kommunala bidragen”.
5. Äldrenämnden 2012-11-21, § 86, beslut angående
kommunfullmäktiges uppdrag ”att presentera sin utredning om
införandet av parboendegaranti”.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

11

KS.2013.32.246
KS.2013.60.106
KS.2013.52.610

§6
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om att det ska bli lättare att hitta till Senoren,
Möcklö, av Arne Strandh.
2. Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet och social
dumpning, konkurens på lika villkor, av Reine Svensson (SD)
3. Motion om släpp datorerna fria, av Anna Ekström (FP).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

12

KS.2011.177.530

§7
Svar på medborgarförslag om en snabbare form av förbindelse
mellan Verkö och Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011 § 44 av August Adner m fl. Förslaget är en snabbare form
av förbindelse mellan Verkö och Trossö. Det kan vara en färja mellan
de två existerade färjeterminalerna eller en bro.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 november 2012 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona
kommun har uppmärksammat det problem som förslagsställarna tar
upp. I den nu gällande upphandlingen av skärgårdstrafiken finns en
option på båttrafik mellan Sturkö – Verkö – Handelshamnen. I detta
fall skulle trafiken angöra Baltijskplatsen på Verkö. Själva
färjeterminalen går inte att angöra eftersom terminalområdet är ett
s.k. ISPS-område (International Ship and Port Facility Security
(ISPS) Code), vilket kräver kontroll av alla som ska beträda området.
Optionen är ännu inte utlöst med anledning av att de
kommunalekonomiska förutsättningarna ännu inte funnits.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
16, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Blekingetrafiken AB
Akten

13

KS.2011.275.530

§8
Svar på medborgarförslag om gratis (subventionerade)
bussresor inom kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer
som fyllt 70 år.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2012 § 72 av Ulla Thurbin och Bengt Billemyr. Förslaget är gratis
(subventionerade) resor med kollektivtrafiken för pensionärer, helst
till sommaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 november 2012, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona
kommun har i sitt yttrande över Region Blekinges
Trafikförsörjningsprogram 2012-2015 för Blekinge särskilt
understrukit vikten av marknadsprissättning som en nödvändighet för
att det s.k. fördubblingsmålet ska kunna förverkligas.
Fördubblingsmålet innebär att andelen kollektivtrafikresor ska
fördubblas till år 2013.
Ett första steg i en marknadsprissättning skulle kunna vara att sänka
biljettpriserna under låglasttid, t.ex. för pensionärer eller generellt, för
att på sätt utnyttja ledig kapacitet i fordonen.
Den 7 november 2012 beslutade regionstyrelsen att möjlighet till
marknadsprissättning ska finnas för Blekingetrafiken AB.
Blekingetrafiken AB är helägt av Region Blekinge.
Förslagställaren Ulla Thurbin informerar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
17, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att delge Blekingetrafiken AB ovanstående synpunkter på
medborgarförslaget om gratis (subventionerade) bussresor inom
kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer som fyllt 70 år, samt
2. att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 8 forts
Svar på medborgarförslag om gratis (subventionerade)
bussresor inom kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer
som fyllt 70 år.
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Anna Ekström (FP) och Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ulf
Hanssons bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att delge Blekingetrafiken AB ovanstående synpunkter på
medborgarförslaget om gratis (subventionerade) bussresor inom
kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer som fyllt 70 år, samt
2. att medborgarförslaget härmed är besvarat.
____
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Tekniska nämnden
Akten

15

KS.2012.333.514

§9
Svar på medborgarförslag om ändra/ta bort det inrättade
parkeringsförbudet på Trossö´s parkeringsplatser och
återinför temporärt skyltat parkeringsförbud i samband
med gatusopning
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den
20 september 2012 § 123 av Robert Tollerud. Förslaget är att
att den nuvarande ordningen med parkeringsförbud på
parkeringsplatser tre timmar i veckan är oproportionellt
besvärande för de som bor på Trossö, samt att
gatusopning varje vecka är orimligt och inte kommer att
genomföras. En annan synpunkt är att om man reser iväg
mer än en vecka kan inte bilen förbli parkerad i anslutning
till hemmet utan måste flyttas.
Tekniska nämnden har den 30 oktober 2012, § 104 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att anledning till att det infördes
parkeringsförbud tre timmar i veckan på alla gator på Trossö var de
senaste snörika vintrarna och de klagomål tekniska förvaltningen fått
p g a att invånare och besökare anser att staden är ovårdad.
Under dessa tre timmar sopas gatorna, det utförs varje vecka, och
ytterligare underhållsarbeten som vägmålning, belysningsarbeten,
beläggningsarbeten, brunnsarbeten mm. genomförs.
På vintern kan även snön fraktas bort.
Allt detta görs för att staden ska bli trevligare och renare för boende
och besökare.
Tiden som ett fordon får stå parkerat har utökats till sju dygn
på samma ställe utan att flyttas i motsats till tidigare 24 timmar.
En utvärdering av parkeringsförbudet kommer att ske om ett år.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
18, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Magnus Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten
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KS.202.209.103

§ 10
Svar på medborgarförslag om informationstavlor.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
maj 2012 § 72 av Johan Mattisson. Förslaget är att sätta upp
informationstavlor om de vanligaste fiskarna och fåglarna längs t ex
Borgmästarfjärden.
Kommunledningsförvaltningen har den 26 november 2012 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att inom
detaljplanelagt område som Trossö, krävs bygglov för skyltar. Det
krävs också att innehållet på skylten är av allmänt intresse. Fiskeoch fågelarter räknas som specialintresse och bygglov kan därför
inte beviljas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
19, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Socialnämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2009.209.700

§ 11
Förslag till revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för
alkoholserveringstillstånd.
Karlskrona kommun har sedan 2000 haft riktlinjer för alkoholserveringstillstånd, som ett komplement till bestämmelserna i
Alkohollagen (1994:1738). Nuvarande riktlinjer reviderades senast
2009 (Kf 2009-04-23). Syftet med kommunala riktlinjer är att ge en
sammanfattande vägledning i första hand till besluts-fattare och
handläggare, men även till restauratörer som överväger att etablera
sig i Karlskrona kommun.
Riksdagen beslutade den 1 december 2010 att anta regeringens
förslag till ny alkohollag (2010:162). Den nya alkohollagen trädde i
kraft den 1 januari 2011. Förändringarna i den nya alkohollagen finns
med i förslaget gällande riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
12, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinjer för serveringstillstånd.
Yrkande
Jonas Sandström (S) yrkar att punkt 9.6 serveringstider konsekvent
ändras kl 03.00 till kl 04.00, samt att under punkten 9.10 tillfälliga
tillstånd för alkoholservering konsekvent ändras från kl 03.00 till kl
04.00.
Jan Lennartsson (M), Camilla Brunsberg (M), Börje Dovstad (FP),
Carl-Göran Svensson (M) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Elina Gustafsson (S) yrkar bifall till Jonas Sandströms
ändringsyrkande.
Mats Lindbom (C) och Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, samt yrkar avslag på Jonas Sandströms
ändringsyrkande.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Hermansson (C) yrkar avslag på Jonas Sandströms
ändringsyrkande, samt yrkar att socialnämnden får uppdrag att
utreda möjligheten att servera alkohol till kl 04.00. Forts
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§ 11 forts
Förslag till revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för
alkoholserveringstillstånd.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, samt
bifall till Ingrid Hermanssons tilläggsyrkande, samt avslag på Jonas
Sandströms ändringsyrkande.
Camilla Brunsberg (M) och Ola Svensson (SD) yrkar bifall på Ingrid
Hermanssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Jonas Sandströms ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; den som vill biträda
Kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som vill biträda Jonas
Sandströms (S) ändringsyrkande yrkande röstar Nej.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 ja-röster mot 6 nej- röster och 5
avstår enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll bilaga
1.
Därefter bifaller kommunfullmäktige Ingrid Hermanssons
tilläggsyrkande.
Reservationer
Jonas Sandström (S), Elina Gustafsson (S) och John-Erik Danerklint
(S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta riktlinjer för serveringstillstånd.
2. att socialnämnden får uppdrag att utreda möjligheten att servera
alkohol till kl 04.00.
_____
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Socialnämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2011.564.702

§ 12
Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsyns-avgift
avseende servering av alkohol och försäljning av folköl.
Den senaste översynen och förändring av avgifterna gjordes år 2008
och trädde i kraft (2009-01-01). Sedan dess har riksdagen antagit en
ny alkohollag som trädde i kraft 2011-01-01. I sam-band med detta
gjordes en komplettering av nya avgifter, vilka trädde i kraft 2011-0127.
Vid kommunfullmäktiges beslut, 2011-01-27 § 8, om komplette-ring
av nya avgifter beslutade dessutom kommunfullmäktige, ”att
socialnämnden får i uppdrag att titta över taxorna och relevansen
runt taxorna”.
I föreliggande förslag finns enligt förvaltningen en bättre
överensstämmelse mellan avgiften och den faktiska kostnaden. När
det gäller ansökningsavgifterna utjämnas viss omotiverade
avgiftsskillnader. Förslaget är att sänka vissa ansökningsavgifter och
då framförallt de tillfälliga tillstånden. Tillsynsavgifterna höjs med 0,5
% enligt förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
13, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslaget och att de nya avgifterna ska träda i kraft i
samband med kommunfullmäktiges beslut.
Ingrid Hermansson (C), Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson
(M), Jan-Anders Lindfors (S) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2011.564.702

§ 13
Förslag till taxor 2013.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 § 314 att
återremittera förslag till taxor 2013 ”för att klargöra vad som gäller för
avgifter för upplåtelse av offentlig plats”.
Efter samtal med kommunalråd Börje Dovstad (FP) ska även
taxeförslaget förtydligas avseende kap19 båtplatser, fettavskiljare i
renhållningstaxan och kap 11 sjöbodar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 18 december 2012, §
125 hemställt att kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor 2013
i enlighet med föreliggande förslag.
Förändringar i taxan som fanns med i ursprungsförslaget är
rödmarkerade och förändringar efter återremissen är grönmarkerade
och kommentarer lämnas nedan där tillkommande kommentarer är
grönmarkerade.
I samråd med Kommunledningsförvaltningen har framkommit att
direktiven för avgiftshöjning 2013 med 2,5 % är realistisk med
anledning av förväntad löne- och prisökning och taxeförslaget har
anpassats till den allmänna prisutvecklingen.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och 2013 års
taxor har räknats upp med i genomsnitt 2,5 %. Vissa taxor tillämpas
sällan och genererar relativt små intäkter och det är praktiskt att höja
dessa taxor med längre tidsintervall. Beloppsavrundningar tillämpas.
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 före
varje taxeavsnitt.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med tekniska
förvaltningens verksamhetsansvariga. Förändringar i taxan där
tillägg/förändring gjorts i avgiften är markerat med rött i förslaget och
kommenteras nedan.
Forts

24 januari 2013
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§ 13 forts
Förslag till taxor 2013.
Avgifter för sjöbodar mm, kap 11, sid 13
Förtydligande av taxa för nya och äldre sjöbodar.
Offentlig plats, kap 14, sid 16
Taxan har omarbetats i samråd med representanter från
Arenabolaget.
Som ett steg i ambitionen att öka antalet evenemang i Karlskrona
föreslås en sänkning av befintliga taxor avseende upplåtselse av
Stortorget med flera platser. Vidare ändras antalet taxegrupper från 3
till 2 och en administrativ avgift tas endast ut för kommersiellt
evenemang utan inträdesavgift och ideellt evenemang är avgiftsfritt.
Ny taxa har tillkommit för båtuppläggning på anvisad mark.
Ny taxa masonitstugor, kap 16, sid 18
Taxan har godkänts genom majoritetsbeslut i Dragsö
masonitstugeförening.
Tekniska förvaltningen har gjort en utredning avseende prissättning
av kommunens olika koloniområden. De politiska direktiven har varit
att ge föreningarna i koloniområdena ett ökat ansvar i form av
självförvaltning.
Den nya taxan består dels av pris för ianspråktagen markyta och dels
pris för servicekostnad. Servicekostnaden ska täcka kostnaden för
sanitets-byggnader, sopor, vatten, fakturering, skötsel av stigar etc.
Servicekostnaden är uppdelad på två taxegrupper och är lägre för de
som är anslutna till självförvaltningsavtal, då exempelvis föreningen
själva fakturerar stugägarna.
Vidare föreslås en ny fast avgift vid försäljning av stugor/överlåtelse
av arrende, med anledning av att det medför en administrativ
kostnad för kommunen.
Taxa djurkrematoriet, kap 18, sid 18
Minskat antal kremeringar samt höjt oljepris, är anledningen till
föreslagen taxehöjning. Efter föreslagen höjning är Karlskronas taxa
fortfarande lägre än grannkommunernas taxor för motsvarande
tjänster.
Avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser, kap 19, sid 19
Förtydligande av taxorna har gjorts under respektive avgift.
Taxa för laboratorietjänster, kap 20, sid 20-21
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör
40 %, varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %. Forts
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§ 13 forts
Förslag till taxor 2013.
VA-Taxa, kap 21, sid 22-32
VA-taxans rörliga avgift har de senaste åren höjts med 62,5 öre m 3
och den fasta avgiften har höjts med 10,42 kr i månaden eller 125 kr
per år inklusive moms i brukningsavgiften.
Den rörliga avgiften höjs med 1,25 kr till 26,25 kr per kubikmeter inkl
moms. Den fasta avgiften för villor föreslås höjas med 192 kr/år till
4 200 kr/år inkl moms, vilket blir en höjning med 16 kr/mån.
Nedan beskrivs förändringarna i anläggningsavgifter och
brukningsavgifter i 2013 års VA-taxa.
Tekniska förvaltningen föreslår för 2013 att brukningsavgiften höjs
med 5 % inklusive moms på samtliga avgifter. Detta ger en
intäktsökning med 5 mnkr.
Avgiftshöjningen krävs för VA-verksamheten ska täcka
 kapitalkostnader på de etapper som är färdigställda i
Johannishusåsen, infiltrationsdammar och överföringsledning
från vattenverket till E 22, 1 mnkr
 löneökningar, ökade kemikaliekostnader och övriga
kostnadsökningar, 2 mnkr, samt att
 återställa del av eget kapital från bokslut 2011, 1,8 mnkr
Från 2014 när eget kapital är återställt kommer intäkterna att
finansiera ökade kapitalkostnader med anledning av investeringar i
Karlskrona vattenverk och Johannishusåsen. Totalt uppgår
investeringen till 375 mnkr som ger en ökad kapitalkostnad och
driftkostnad med 20 mnkr/år.
Anläggningsavgiften höjs med 10 % på samtliga avgifter.
Anläggningsavgiften behöver höjas med ca 10 % årligen till ca
200 000 kr på tre år för en villatomt på 1 000 m2. Vid utbyggnad i
kommunala bostadsområden täcker inte anläggningsavgiften
utbyggnadskostnaden. Karlskrona kommun har startat arbetet med
en VA-plan som innebär att kommunen kommer att bygga ut
kommunalt ledningsnät till ett antal tätbebyggelser.
En kraftig utbyggnad av privat VA-sanering har genomförts av
föreningar och kostnaden uppgår normalt till 125 000 kr - 200 000 kr.
Många fastighetsägare tvekar därför inför privat utbyggnad, för att de
tycker att kommunen skall bygga ut istället så kostnaden blir lägre för
kunden.
Forts
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§ 13 forts
Förslag till taxor 2013.
Taxehöjningen för en villaägare med normal årsförbrukning på 150
m3 innebär en höjd månadskostnad med 36 kr eller 432 kr/år.
Anläggningsavgiften för en tomt på 1 000 kvadratmeter ökar från
157 813 kr till 173 595 kr.
VA-taxan 2013 redovisas för första gången inklusive moms på 25 %.
Renhållningstaxa, kap 22, sid 33-40
Taxeförslaget innebär att höjningar görs endast ur miljösynpunkt.
Samtliga osorterade abonnemang- och latrintaxor höjs med 10 %
både på fast och rörlig avgift.
Renhållningstaxan har inte höjts sedan 2009 med undantag för latrin
och osorterade abonnemang som har höjts med 10 % årligen för att
uppmuntra till sorterade abonnemang och för att få bort all
latrinhantering.
Avgift för ej utsatt kärl på 60 kr är borttagen. Orsaken kan vara att
kunden inte behöver tömning på grund av resa eller annan orsak och
då ska ingen avgift utgå.
För att uppmuntra till mer sortering tas avgiften för kärlbyte till mindre
kärl bort. Kunden debiteras endast vid byte till större kärl. Detta för
att motivera en högre sorteringsgrad.
För att uppmuntra till mer sortering tas avgiften för att byta till längre
tidsintervall på tömningarna bort. Kunden debiteras endas vid byte till
tätare hämtningsintervall, för att motivera en mer miljömässig avfallshämtning.
Gemensamhetsanläggningar kommer att debiteras enligt taxa för
flerfamiljshus. Dessa taxor är något lägre än för summan av antalet
vanliga villor. Det ska vara en ekonomisk vinst i att ha gemensam
anläggning och genererar även färre stopp för renhållaren och blir en
miljömässig vinst.
Timpriset för tömning och spolning av fettavskiljare har inte täckt
kostnaderna från leverantör och för att rätta till detta höjs timpriset till
1 000 kr/timme inkl moms. Lägre behandlingskostnad för
omhändertagande av fett är motivet till sänkningen av taxan till 625
kr/kbm inkl moms.
Forts
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§ 13 forts
Förslag till taxor 2013.
Kommunstyrelsens återremiss av tekniska nämndens förslag till taxor
2013 innebär att taxorna inte kan träda i kraft den 1 januari 2013 och
förvaltningens budgetresultat försämras med 1,5 mnkr med
anledning av utebliven helårseffekt.
För att uppnå full intäktsnivå enligt budget 2013 föreslås den rörliga
avgiften istället höjas med 1,65 kr per kbm. Den totala rörliga avgiften
2013 blir då 26,65 kr per kbm inkl moms.
Ursprungsförslaget för den fasta avgiften kvarstår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
14, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2013 i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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KS.2013.022.029

§ 14
Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskrona kommun
Karlskrona kommun använder idag, med undantag för drivmedelskort
till fordon, inte betalkortslösningar i sin verksamhet. En restriktiv
inställning mot användande av kort har funnits i akt att förhindra
missbruk.
Ett behov av effektivare och modernare betallösningar inom
Karlskrona kommun finns och är angeläget inte minst mot bakgrund
av att det blir allt svårare att hantera kontanter i dagens samhälle.
Utvecklingen går mot att minimera kontanthanteringen samtidigt som
bankerna blir allt mer restriktiva avseende kontanthantering.
Karlskrona kommun behöver därför införa rutiner som är i
överensstämmelse med denna utveckling.
Mot ovanstående bakgrund föreslås därför att Karlskrona kommun
inför inköpskort. Syftet är att effektivisera verksamheternas
lågvärdesinköp. Inköpskorten kommer då att ersätta handkassor
samt till delar rekvisitionshandlingar som finns i kommunens
verksamhet. Idag finns ett 80-tal handkassor, som används för att
hantera mindre inköp i verksamheten. Exempel är utlägg för
ledsagare, personliga assistenter, mindre inköp vid förskolor, skolor
och särskilda boenden. Handkassor är kostsamma att administrera
och utgör en risk ur ett internt kontrollperspektiv. Handkassor kan
även medföra risk för brott där skadegörelse och inte minst hot mot
den enskilda medarbetarens säkerhet kan uppkomma.
Dagens inköpskort är personliga då det krävs ID eller PIN kod för att
identifiera sig vid inköpstillfället och erbjuder begränsningar på
individnivå enligt följande:






Begränsning att genomföra kontantuttag
Beloppsbegränsningar per inköp och per månad.
Begränsningar av branscher kortet fungerar på
Begränsningar av rätten att köpa via Internet
Begränsningar av rätten att köpa utomlands

Ett ytterligare mervärde hos dagens inköpskort är att det kan
möjliggöra kontantutbetalningar av engångskaraktär. Forts
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§ 14 forts
Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskrona kommun
Behovet är inte omfattande men finns i vissa verksamheter
exempelvis tillfälligt understöd inom socialtjänsten eller nyplacerade
flyktingar som ännu inte fått giltig identitetshandling och bankkonto.
Utfärdande av inköpskort skall vara restriktivt och när behov av
inköpskort upphör skall det dras in. I samband med införande av
inköpskort ska rutiner för användandet fastställas.
Generellt för utfärdade av inköpskort är att de skriftligen ska kvitteras
ut av en medarbetare samt att administrativa krav kring
återrapporteringen ställs i relationen till denne. Kort fylls på
(köpgräns återställs efter att innehavaren inkommit med skriftlig
rapportering (kvitton/verifikat). Transaktioner som saknar giltig
dokumentation och attest kommer inte att ersättas.
Ekonomiska konskevenser
Karlskrona kommun har genom ”Avtal för Finansiella tjänster” med
Swedbank option på inköpskort som Swedbank erbjuder via
samarbete med American Express Card. Ingen årsavgift utgår för
dessa kort. En viss ökad administrativ insats vid införandet av
inköpskorten hanteras inom tilldelade ramar och generellt gäller att
de kostnader som uppstår kring inköpskorten ska bäras av de
verksamheter som nyttjar tjänsterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
15, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att införa personliga inköpskort med betalansvar för Karlskrona
kommun, samt
2. att uppdra till kommundirektören att utfärda administrativa regler
för inköpskort.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

14 februari 2013

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 14
februari 2013.
§ 15 Muntlig frågestund.
§ 16 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 17 Kommunala val.
§ 18 Anmälningsärenden.
§ 19 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 20 Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på sydöstra/östra Trossö.
§ 21 Svar på motion om skola utan hemläxor.
§ 22 Återvinningscentraler.
§ 23 Revidering av revisionsreglemente.
§ 24 Förslag till ändrad ersättning till god man för ensamkommande flyktingbarn.
§ 25 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
§ 26 Ändring i bolagsordningar med anledning avändring av kommunallagen.
§ 27 Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening.
§ 28 Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel.
____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 14 februar 2013 kl 13.00-16.25

Beslutande

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

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S) kl 13.25-16.25 §§ 16-28
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Christina Mattisson (S)
Rikard Jönsson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Jan Lennartsson (M) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Ann-Louise Trulsson (-)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
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Jan-Olof Peterson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V) kl 14.55-16.25 §§ 20-28
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Ingrid Trossmark (S) kl 13.00-13.25 §§ 15
Ali Abu-Isefan (S)
Åke Håkansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Anders Ovander (M)
Sven Wallfors (M)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Mikael Andersson (FP) kl 13.00-14.00 §§ 15-20
José Espinoza (MP)
Reine Svensson (V) kl 13.00-14.55 §§ 15-19
Billy Åkserström (KD)
Daniel Jusinksi (KD)
Bengt Fröberg (M) kl 16.15-16.25 §§ 22-28
Marianne Nordin (M) kl 16.15-16.25 §§ 22-28
Patrik Enstedt (S) kl 16.15-16.25 §§ 22-28
Jan Hagberg (M) kl 16.15-16.25 §§ 22-28
Gunilla Ekelöf (FP) kl 14.00-16.25 §§ 21-28

Närvarande ersättare

Ingrid Trossmark (S) kl 13.25-16.25 §§ 16-28
Reine Svensson (V) kl 14.55-16.25 §§ 20-28
John-Erik Danerklint (S)
Mats Fagerlund (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S)
Jan Elmqvist (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Bengt Fröberg (M)
Marianne Nordin (M)
Jan Hagberg (M)
Ulf Danielsson (M)
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Kent Lewén (FP) kl 13.00-15.00
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Mikael Svensson (MP)
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Marianne Nordin (M) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Patrik Enstedt (S) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Jan Hagberg (M) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Gunilla Ekelöf (FP) kl 14.00-16.25 §§ 21-28

Tjänstemän

TF Kommundirektör Per Jonsson
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M) och Ulf Hansson (V)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 20 februari 2013, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 15-28
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

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

Justeringsledamot ………………………………………………
Ulf Hansson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 20 februari 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 15
Muntlig frågestund
Ledamot Elina Gustafsson (S) ställer en fråga om barnfattigdom.
Kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg (M) svarar.
---Ledamot Christopher Larsson (SD) ställer en fråga om barns rätt till
sina föräldrar.
Ordförande i socialnämnden Ingrid Hermansson (C) svarar.
----Ledamot Patrik Hansson (S) ställer en fråga om Träffpunkten
Strandgårdens verksamhet.
Ledamot Börje Dovstad (FP) svarar.
______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten
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KS.2013.16.102

§ 16
Avsägelser av kommunala uppdrag
Axel Skröder (M) har i en skrivelse daterad 25 januari 2013 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Anna Ekström (FP) har i skrivelse daterad 12 februari 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden från och med den 1
april 2013.
Marie Braun (KD) har i en skrivelse daterad 10 februari 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Yvonne Sandberg- Fries (S) har i en skrivelse daterad 13 februari
2013 avsagt sig uppdraget som andre vice ordförande i
kommunfullmäktige från och med den 1 april 2013.
Tommy Olsson (KD) har i en skrivelse daterad 12 februari 2013
avsagt sig uppdraget som ersättare i utveckling i Karlskrona AB och
som ersättare i Karlskrona Baltic Port från och med den 1 mars 2013
Rosita Persson (S) har i en skrivelse daterad 6 februari 2013 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.2013.16.102

§ 17
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Handikappnämnden från och med den 1 april 2013.
Ordförande Anna Ekström (FP) efter Karin Månsson.
Utbildningsnämnden från och med den 1 april 2013.
Ledamot Karin Månsson (FP) efter Anna Ekström.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Thomas Brindefalk Knutsson (KD) efter Marie Braun.
Karlskrona Baltic Port AB
Ersättare Billy Åkerström (KD) efter Tommy Olsson.
Utveckling i Karlskrona AB
Ersättare Billy Åkerström (KD) efter Tommy Olsson.
_____
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KS.2013.46.007

§ 18
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av Arena Rosenholm.
Chatarina Holmberg (S) och Camilla Brunsberg (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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Akterna

KS.2013.68.317
KS.2013.98.828
KS.2013.105.106
KS.2013.106.821

§ 19
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om förstärkt belysning vid övergångsställen på
Drottninggatan, av Torbjörn Lindholm.
2. Motion om aktivitetsplats för äldre, av Christopher Larsson (SD).
3. Motion om en välfärd fri från kommersiella intressen, av Reine
Svensson (V).
4. Fler och bättre konstgräsplaner, av Reine Svensson (V).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
______
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2007.642.455

§ 20
Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
december 2007 § 183 av Siv Elofsson. Förslaget är att en
återvinningsstation anordnas på Sydöstra-södra Trossö.
Tekniska nämnden har den 28 november 2012 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver förpacknings- och tidningsindustrin
AB (FTI AB), som är ett privat aktiebolag, ansvarar i Sverige för
insamling av förpackningar.
Affärsverken AB ansvarar för driften av de ca 50
återvinningsstationer som finns i Karlskrona kommun åt FTI AB.
Naturvårdsverket ställer kraven på hur mycket förpackningar som
skall insamlas i Sverige totalt sett.
Kraven är inte satta på kommunnivå utan totalt sett för hela landet.
Affärsverken har 2009 svarat på medborgarförslaget, men
kommunstyrelsen har den 8 september 2009 § 246 beslutat att
ärendet ska återremitteras för beredning till tekniska nämnden för att
tillsammans med Affärsverken AB hitta en lösning.
Affärsverkens svar var att de har sökt byggnadslov på ett flertal
platser men att miljö- och byggnadsnämnden inte beviljar
byggnadslov i Världsarvet Karlskrona med aktuellt utseende och
storlek på containrar för återvinningsstationer.
Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Affärsverken och presidierna från tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden har träffat FTI AB ett flertal gånger för att hitta ett
förslag till lösning.
Förslaget som har presenterats för FTI är att göra en nergrävd
återvinningsstation som finansieras av FTI, kommunen och
fastighetsägarna.
Denna skulle utvärderas med avfallsmängder, skötsel, driftkostnader
mm. Totalkostnaden är beräknad till 200 tkr för en
återvinningsstation inklusive sprängningsarbeten.
Forts
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§ 20 forts
Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö.
FTI säger nej även till denna lösning för att den inte ingår i deras
koncept.
Sveriges miljöminister har beställt en utredning om hur ansvaret för
återvinningsstationer skall placeras i framtiden. Utredningen är för
närvarande ute på remiss. Huvudförslaget förordar att kommunerna
övertar ansvaret för återvinningsstationerna.
Detta tillstyrker även Avfall Sverige, avfallshuvudmännens
branschorganisation.
Går detta förslag igenom i riksdagen kan kommunen själv bestämma
över antalet återvinningsstationer och placering av dessa.
Förslagställaren Siv Elofsson informerar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
39, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

KS.2011.493.610

§ 21
Svar på motion om skola utan hemläxor.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 oktober
2012 § 143 av Patrik Hansson (S) m fl. Förslaget är att ge barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att till en eller flera enheter införa skola
utan hemläxor under nästkommande termin och att efter terminens
slut återkomma med en utvärdering.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2012, § 44 att
återremittera motionen med följande motiveringar:


att motionärerna ska få ärendet tydligare belyst,



att beskriva om någon skola fått en konkret förfrågan att testa
konceptet skola utan hemläxa, om det visar sig att ingen skola
eller enhet har fått en konkret förfrågan vill man att
förvaltningen gör detta samt,



att beskriva vilka skolor som tillfrågats gällande svar på frågan
vad som gäller lämnande av läxor idag. att man också ska ta
med de goda exempel som finns runt om i Sverige på skolor
utan hemläxa.

Barn- och ungdomsnämnden har den 19 december 2012, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de intentioner,
som motionen uttrycker, stämmer väl överens med såväl aktuell
pedagogisk forskning som de policydiskussioner som förs i våra
verksamheter. Läxor som praktik är en företeelse som
ifrågasätts, men som samtidigt i allt högre grad diskuteras som
pedagogiskt redskap. Läxors vara eller inte vara är, sett till
rådande kunskapsläge, en komplex och komplicerad fråga.
Möjligheten med läxfrihet, i enlighet med förslaget i motionen, har
prövats på olika skolor, bl.a Rosenholmskolan. På flera rektorers
initiativ har strategier i läxfrågan lyfts som gemensam
utvecklingsfråga för kommunens skolor, där en utvärdering av
erfarenheter av läxfrihet ingår som en del.
Forts
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§ 21 forts
Svar på motion om skola utan hemläxor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
40, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkande
Helene Gustafsson (S), Eva-Marie Malmgren (S), Magnus
Johansson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V), Roland Andreasson (S),
Elina Gustafsson (S) yrkar bifall till motionen.
Börje Dovstad (FP), Nicklas Platow (M), Ola Svensson (SD), AnnLouise Trulsson (-), Emma Stjernlöf (M), Jan-Olof Peterson (FP),
Sofia Bothorp (MP), Gunilla Ekelöf (FP), Maria Persson (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Helene Gustafssons bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsen förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; den som vill biträda
Kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som vill biträda Helene
Gustafssons (S) bifallsyrkande röstar Nej.
Kommunfullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 31 nej- röster och
2 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll
bilaga 1.
Reservationer
Chatarina Holmberg (S), Jan-Anders Lindfors (S), Peter Johansson
(S), Elina Gustafsson (S), Claes-Urban Persson (S), Helene
Gustafsson (S), Patrik Andersson (S), Gerthie Olsson (S), Eva-Marie
Malmgren (S), Eva Strömqvist (S), Oscar Dyberg (S), Bo Svensson
(S), Magnus Johansson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Fredrik Wallin
(S), Jonas Sandström (S), Patrik Hansson (S), Eva Öman (S),Birgitta
Möller (S), Christina Mattisson (S), Rikard Jönsson (S),Eva-Lotta
Altvall (S), Roland Andreasson (S), Linda Ekström (S), Håkan
Eriksson (S), Ali Abu-Isefan (S), Åke Håkansson (S), Ulf Hansson
(V), Günter Dessin (V) och Åsa Gyberg Karlsson (V)
reserverar sig i förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

KS.2009.294.456

§ 22
Återvinningscentraler.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 november 2012, §
116 föreslagit kommunfullmäktige att bibehålla samtliga tio
återvinningscentraler.
I samband med att Affärsverken byggde en ny återvinningscentral på
Bubbetorp föreslog tekniska förvaltningen att kommunen skulle lägga
ner återvinningscentralerna i Fågelmara, Nättraby, Torhamn och
Tving. Detta för att finansiera de ökade kostnaderna för
återvinningscentralen i Bubbetorp.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2009 § 146 att
återremittera ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att
återkomma med ett förslag som om möjligt blir helt kostnads-neutralt
för renhållningskollektivet.
Renhållningstaxan har inte höjts sedan 2009 utom för latrin och
osorterat som har höjts med 10 % årligen för att om möjligt ta bort
dessa abonnemang.
Tekniska förvaltningen har skrivit ett driftavtal med Affärsverken som
sköter återvinningscentralen på Bubbetorp. I samband med detta
övergick alla intäkter för bland annat metallskrot, bilbatterier mm på
ca 1,5 mnkr till tekniska förvaltningen.
De övriga återvinningscentralerna i Fågelmara, Torhamn, Hasslö,
Jämjö, Nättraby, Sturkö och Tving är ombyggda från 20 kubikmeters
containrar till fyra stycken 40 kubikmeters containrar för trä,
metallskrot, brännbart och deponi. Farligt avfall, elektriskt och
elektroniskt avfall (ej spisar, tvättmaskiner, kyl, frys och torkskåp) kan
också lämnas på dessa återvinningscentraler. Transportkostnaderna
minskar med hälften så många transporter av containrar.
Återvinningscentralerna på Aspö och i Holmsjö skall också byggas
om på samma sätt som övriga under 2013.
Med ökade intäkter för metallskrot mm och minskade
transportkostnader kan samtliga 10 återvinningscentraler behållas
och totalkostnaden för återvinningscentralerna blir kostnadsneutral.
Forts
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§ 22 forts
Återvinningscentraler.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
32, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bibehålla samtliga tio återvinningscentraler.
Magnus Larsson (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Revisionen
Akten

KS.2012.499.003

§ 23
Revidering av revisionsreglemente.
Kommunrevisionen har lämnat förslag till ändring i § 5 i
revisionsreglementet såvitt avser ersättare för ordförande då denne
är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid. Vidare föreslås
att det i revisionsreglementet tydliggörs att ordföranden bör hämtas
ur oppositionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
33, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa det bilagda reglementet för revisionen i Karlskrona
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Överförmyndarnämnden
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

KS.2010.13.024

§ 24
Förslag till ändrad ersättning till god man för ensamkommande
barn.
Förslaget innebär ändring av beslut i Kommunfullmäktige 28 januari
2010, §7.
Kommunerna Ronneby, Olofström och Sölvesborg har slutit
överenskommelse angående samverkan kring mottagande och
ersättning för ensamkommande barn. Kommunerna har ändrat
arvodet från att ha haft timersättning med 200 kronor/timma till
månadsarvode, enligt följande;
Arvode för asylsökande barn:
2.500 kronor/månad vilka är skattepliktigt och Skatteverkets
skattefria delen på bilersättning. Detta arvode utgår till en månad
efter det att Migrationsverket meddelat beslut om permanent
uppehållstillstånd.
Arvode för permanent uppehållstillstånd - PUT:
Efter detta beslut utgår arvode med 1.500 kronor/månad vilket är
skattepliktigt och Skatteverkets skattefria delen på bilersättning.
Juristen Eva von Scheele på Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har rekommenderat överförmyndarnämnden i Karlskrona att
arvodet för ensamkommande barn bör vara lika i Blekinge län. Även
Karlshamn ska behandla arvodet från timersättning till
månadsarvode, för ensamkommande barn.
Överförmyndarnämnden i Karlskrona föreslår att följa och ändra
ersättning för arvodet till god man för asylsökande barn och för barn
med permanent uppehållstillstånd enligt ovan.
Nuvarande ersättning till god man för ensamkommande barn är 175
kr per timme.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
34, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ändra god mans arvode för asylsökande ensamkommande
barn till 2.500 kronor/månad,
Forts
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§ 24 forts
Förslag till ändrad ersättning till god man för ensamkommande
barn.
2. att ändra god mans arvode för ensamkommande barn med
permanent uppehållstillstånd till 1.500 kronor/månad, samt
3. att ändring av arvodet/ersättning till gode män för
ensamkommande barn ska gälla from 1 april 2013.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar att kommunfullmäktige ge
Överförmyndarnämnden i uppdrag att ta fram rutiner för utbetalning
av ersättning i de fall där de fasta arvodena inte täcker styrkta
utgifter.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
Jan-Anders Lindfors tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Jan-Anders Lindfors
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt JanAnders Lindfors förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ändra god mans arvode för asylsökande ensamkommande
barn till 2.500 kronor/månad,
2. att ändra god mans arvode för ensamkommande barn med
permanent uppehållstillstånd till 1.500 kronor/månad,
3. att ändring av arvodet/ersättning till gode män för
ensamkommande barn ska gälla from 1 april 2013, samt
4. att ge Överförmyndarnämnden i uppdrag att ta fram rutiner för
utbetalning av ersättning i de fall där de fasta arvodena inte täcker
styrkta utgifter.
____
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Ledamöter/ersättare kommunstyrelsen
Kommundirektör
Kanslichef
Kommunjurist
Kommunfullmäktige
Akten

KS.2010.13.024

§ 25
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Genom en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2013 införs i
kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över
de kommunala bolagen. Den hittills gällande regleringen ger ingen
närmare vägledning i hur uppsikten ska vara ordnad utan det har
lämnats till kommunstyrelsen att själv fatta beslut om formerna för
uppsikten. Nu införs en ny bestämmelse i kommunallagen med
innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut dels ska bedöma
verksamheten i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har
fastställt, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna.
Uppsiktsplikten kommer då, förutom att redovisas, att leda fram till
beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Därmed stärks möjligheterna till rättslig prövning av
kompetensenligheten av de kommunala företagens verksamhet. I
förarbetena till den nya lagstiftningen anförs att det i normalfallet får
anses lämpligt att kommunstyrelsens beslut överlämnas till
fullmäktige. En lämplig tidpunkt för detta skulle kunna vara samtidigt
som kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen, d v s senast
den 15 april året efter det år redovisningen avser. Den närmare
tidpunkten och sättet för rapporteringen lämnas emellertid till
kommunstyrelsen att bestämma. Om kommunstyrelsen vid sin årliga
prövning finner att bolagens verksamhet inte varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet eller inte utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna ska kommunstyrelsen lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder, exempelvis ändrad
bolagsordning eller kompletterande direktiv.
För att tydliggöra de nya formerna för uppsiktsplikten kan det finnas
anledning att anpassa kommunstyrelsens reglemente till de nya
bestämmelserna. Det föreslås därför att ett tillägg rörande
kommunstyrelsens uppsiktsplikt görs i en ny punkt 9 under § 3 i
reglementet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
35, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa det bilagda reglementet för kommunstyrelsen i
Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Moderbolaget
Utveckling i Karlskrona AB
Affärverken AB
Kruthusen företagsfastigheter AB
Karlskronahem AB
Akten

KS.2013.24.107

§ 26
Ändringar i de helägda bolagens bolagsordningar med
anledning av bland annat ändring i Kommunallagen.
From 1 januari 2013 ändras Kommunallagen. Av ändringarna
framgår att de kommunalrättsliga principerna som ska gälla för ett
bolag måste framgå av bolagsordningen. I samband med dessa
ändringar görs också uppdateringar av befintliga skrivningar i
bolagsordningarna.
Ändringen i kommunallagen innebär också att kommunstyrelsens
uppsiktplikt över de kommunala bolagen skärps. Detta påverkar
företagspolicyn. Den årliga information som bolagen har haft i
kommunfullmäktige föreslås istället lämnas till kommunstyrelsen i
samband med årsbokslutet.
Som bilaga finns respektive befintlig bolagsordning med förslag på
ändringar, förslag på ny bolagsordning, förslag på ändring i
företagspolicyn och reviderad företagspolicy.
Ändring i Kommunallagen (KL)
I Kommunallagen finns lokalisering-, likställighet- och
självkostnadsprinciperna. Om dessa ska gälla bolagen måste detta
framgå av bolagsordningen. För vissa verksamheter finns
speciallagstiftning som undanröjer Kommunallagens principer. Sådan
speciallagstiftning finns i Ellag, Fjärrvärmelag, Lag om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag samt Lag om vissa kommunala
befogenheter.
Dessa speciallagstiftningar innebär att elhandle, elnät och
elproduktion samt fjärrvärmeverksamhet är helt undantaget från de
tre kommunallrättsliga principerna. De två övriga lagarna innebär att
endast lokaliseringsprincipen av de kommunalrättsliga principerna är
tillämplig på Kruthusens verksamhet och Karlskronahems
verksamhet.
För AB Karlskrona Moderbolag, Utveckling i Karlskrona AB samt
affärsområde Stadsnät (Affärsverken Karlskrona) gäller de tre
principerna. För affärsområdena renhållning och båttrafik
(Affärsverken Karlskrona) gäller lokalisering och likställighet.
De kommunalrättsliga principer som gäller för respektive bolag
framgår under rubriken ”Ändamål” i bolagsordningarna. Forts
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§ 26 forts
Ändringar i de helägda bolagens bolagsordningar med
anledning av bland annat ändring i Kommunallagen.
Ändringen i Kommunallagen innebär även att Ändamål (Syfte) med
bolaget måste framgå av boalgsordningen. Ändamål saknas endast i
Affärsverken Karlskronas bolagsordning. Ändamålet föreslås vara:
”Affärsverken bygger, utvecklar och säljer samhällsviktiga tjänster.
Bolaget arbetar för en hög livskvalitet, god miljö och hållbar
samhällsutveckling för medborgarna i Karlskrona kommun. Bolagets
verksamhet ska bedrivas med samhällsnyttan i fokus.”
Ändringar enligt Aktiebolagslagen (ABL)
Ändring i Aktiebolagslagen har gjorts tidigare och anpassning i
bolagsordningarna ska göras när man gör andra ändringar i
bolagsordningen. Dessa ändringar är att begreppet ”ordinarie
bolagsstämma” ska ändras till ”årsstämma” sam att ”Aktiebelopp”
skall ändras till ”Antal aktier”.
Ändringar för att få samma lydelse i samtliga bolagsordningar
Vissa skrivningar ser olika ut i bolagen. För att få samma skrivningar
föreslås gemensamma formuleringar för :
 Om bolaget likvideras (under rubriken ändamål)
 Styrelse
 Revisor
 Kallelse till bolagsstämma
 Ärende på årsstämma
 Firmateckning
 Inspektionsrätt
 Ändring av bolagsordning
Skrivningen om ”Bolagets handlingar” föreslås tas bort eftersom den
inte fyller någon funktion. Tryckfrihetsförordningen och sekretsslagen
styr om bolagens handlingar är allmänna.
Bolagsspecifika uppdateringar
Karlskronahem
En uppdatering av ändamålet med verksamheten föreslås dvs att
ändra från ”utan enskilt vinstintresse” till ”enligt affärsmässiga
principer”. Nya lagen ”Lag om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag” kom år 2011. Ingen ändring gjordes av
bolagsordningen då eftersom den bedömdes följa lagstiftningen med
hänsyn till resultatkravet i ägardirektivet. Nu görs andra ändringar av
bolagsordningen och då föreslås begreppet ”affärsmässiga principer”
föras in i bolagsordningen.
Forts
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§ 26 forts
Ändringar i de helägda bolagens bolagsordningar med
anledning av bland annat ändring i Kommunallagen.
Affärsverken Karlskrona AB
Tre paragrafer föreslås utgå från Affärsverken Karlskronas
bolagsordning. Paragrafen ”Röstberättigad” fyller ingen funktion.
Paragrafen ”Kommunfullmäktiges yttrande” föreslås utgå eftersom
formerna för bolagsstämmorna framgår av företagspolicyn.
Paragrafen om pantbrev föreslås utgå eftersom den ersatts av en
skrivning i finanspolicyn. Av finanspolicyn (beslutad av
kommunfullmäktige 2010-08-26) framgår att annan upplåning än via
internbanken i de helägda bolagen ska godkännas av
Kommunstyrelsen. Pantbrev kan användas om ett bolag ska låna
upp själv och inte via internbanken. Enligt Finanspolicyn ska detta i
så fall godkännas av kommunstyrelsen.
Ändring i företagspolicyn
De föreslagna ändringarna i företagspolicyn innebär att del av
skrivningen under p9 Information till Kommunfullmäktige ersätts med
att bolagen ska rapportera om sin verksamhet till kommunstyrelsen.
Skrivningar om kommunalrättsliga principer i företagspolicyn föreslås
tas bort då det regleras i bolagsordningarna.
Ändringarna är avstämda med kommunjurist samt VDar i
dotterbolagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
36, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa bilagda bolagsordningar,
2. att fastställa bilagd företagspolicy, samt
3. att bolagsordningarna och företagspolicyn ska överlämnas på
extra stämma efter Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Landstinget Blekinge
KS.2009.383.841
Region Blekinge
Blekinge Idrottsförbund
Blekinge tekniska högskola
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Kommunfullmäktiges valberedning
Akten
§ 27
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening
Blekinge Health Arena har drivits som ett utvecklingsprojekt från 1
januari 2010 och avslutas 31 december 2012. Under projekttiden har
ett testlabb byggts och utrustats. Karlskrona kommun hyr lokalerna
av Hemsö Fastighets AB medan utrustningen finansierats av EUmedel och ägs av Karlskrona kommun. Utrustningen kan inte
avyttras förrän år 2018.
En omfattande verksamhet har kommit igång. Idag är det flera
idrottsföreningar och skolor som regelbundet använder faciliteterna
för träning, tester och utbildning. Hittills har Blekinge Health Arena
knutit till sig fem företag som etablerat sig i lokalerna och dialog
pågår med flera företag som vill etablera verksamhet här alternativt
samarbeta. Forskningen som är kopplad till Blekinge Health Arena
har börjat ta fart och fler forskningsprojekt är på igång. Blekinge
Health Arena är också med i ett nationellt nätverk för testlabb där
Vintersportcentrum i Östersund, Bosön med flera ingår.
Kunskapsutbytet och samarbetena mellan testlabben är värdefullt i
utvecklingen av den egna verksamheten och kunskapsutvecklingen
kring test- och träningsmetoder. Under projekttiden har några olika
koncept utvecklats och testkörts, bland annat kom-igång-program
som riktar sig till företag som vill satsa på hälsofrämjande aktiviteter
bland sin personal, samt avancerade tester som riktar sig till idrottare
och motionärer som vill utveckla sin träning. Det har visat sig att det
finns en marknad och affärsmöjligheter kring detta.
Tillväxtverket och Region Blekinge har beviljat ett nytt projekt
Blekinge Health Arena 2.0 som startar 1 januari 2013 och pågår till
den 30 juni 2014. Huvudman för det projektet är det kommunala
bolaget Utveckling i Karlskrona och projektet kommer att vara en del
av den fortsatta Blekinge Health Arena-verksamheten.
1 januari 2013
Samtliga parter som idag är involverade i projektet ser potentialen
och möjligheterna med Blekinge Health Arena och är därmed
intresserade av en fortsättning. Olika alternativ för den framtida
organisationen har diskuterats. Ser vi till andra likande miljöer runt
om i Sverige så är det oftast offentliga institutioner som står bakom.
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§ 27 forts
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening
Det finns i dagsläget ingen ensam kommersiell aktör som är beredd
att ta över hela verksamheten av Blekinge Health Arena. Karlskrona
kommun, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge, Region
Blekinge och Blekinge Idrottsförbund har beslutat att bilda en ideell
förening för att gemensam driva Blekinge Health Arenas verksamhet
och fortsatta utveckling.
Föreningens övergripande uppgift är att skapa en långsiktig
infrastruktur som stödjer, stimulerar och utvecklar ett
kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling
samt innovation och forskning inom idrott- och hälsa - allt i syfte att
bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor.
Initialt är det Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Region
Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, och Blekinge Idrottsförbund,
som är medlemmar i föreningen. Företag som har eller ska etablera
verksamhet i miljön eller som på annat sätt är intresserade av
samarbete, ska erbjudas möjlighet att bli medlem. Det gäller även
andra organisationer, exempelvis enskilda idrottsföreningar.
Parterna som bildar den ideella föreningen tar gemensamt ett
ekonomiskt ansvar för att driva verksamheten vidare. På sikt är
ambitionen att Blekinge Health Arena ska bli en självfinansierad
verksamhet och den ideella föreningen kan då upplösas.
År 2013 bidrar parterna med följande medlemsintäkt; Karlskrona
kommun, Blekinge Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge med
300 000 kr vardera, Region Blekinge 25 000 kr samt stöd i form av
projektmedel efter godkänd ansökan, Blekinge Idrottsförbund med 1
500 kr och ideellt arbete.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2012, §
198 beslutades det att ärendet skulle utgå på grund av att nya
synpunkter på stadgarna hade framkommit. Stadgarna har därför
ändrats enligt följande:
 Revision ( § 17)
 Fastställande av ekonomisk insats för de som går in med mest
pengar d v s Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge,
Region Blekinge och BTH (§ 23 och § 17 punkten r)
 Skrivningen säger att för att årsmötet ska kunna fatta beslut
om ekonomisk insats för dessa fyra så krävs att detta först
förankrats i respektive organisation. Föreningens styrelse
åläggs att se till att förslaget till ekonomisk insats förankras.
 Begreppet ” fysisk aktivitet” har lagts till i § 4 Föreningens
verksamhet
Forts
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§ 27 forts
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening


Tiden för att hålla årsmötet har justerats från mars till april

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
37, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun tillsammans med Landstinget Blekinge,
Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och Blekinge
Idrottsförbund som konstituerande medlemmar bildar en ideell
förening med namnet Blekinge Health Arena ideell förening med
stadgar enligt upprättat förslag, samt
2. att utse en ledamot och en suppleant till styrelsen för Blekinge
Health Arena ideell förening.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samverkansnämnden
Handikappnämnden
Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

KS.2011.78.106

§ 28
Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel.
Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge har från den 1
januari 2011 bildat en gemensam nämnd, Samverkansnämnden, för
länets hjälpmedelsverksamhet. Samverkansnämnden har tillskrivit
kommunfullmäktige i länets kommuner och föreslagit att det förslag
om införande av egenavgifter/egenansvar som beslutades av
landstingsfullmäktige 13 juni 2011 även ska omfatta länets
kommuner, för att leda till lika vård på lika villkor.
Ärendet har beretts av de nämnder som berörs av
samverkansnämndens förslag till egenavgifter, handikappnämnden
och äldrenämnden.
I och med växlingen av hemsjukvården kommer kommunerna att
ansvara för majoriteten av förskrivningen av hjälpmedel. I Karlskrona
kommun har frågan om avgifter/egenansvar utretts av en
arbetsgrupp. Arbetsgruppen har gått igenom landstingets förslag till
avgifter och endast tagit med de avgifter som berör hjälpmedel som
kommer att förskrivas av äldre- och handikappförvaltningarna samt
hemsjukvården.
Handikappnämnden och äldrenämnden har genom beslut vid
sammanträden den 19 december 2012 lämnat ett gemensamt förslag
till egenavgifter.
Sedan handikapp- och äldrenämnden fattat beslut i ärendet har den
länsövergripande arbetsgruppen för egenavgifter/egenansvar för
hjälpmedel kommit fram till ett gemensamt förslag tilI egenavgifter
som kommer att läggas fram för beslut i länets övriga kommuner. För
att uppnå samstämmighet i kommunernas beslut kring egenavgifter
föreslår Kommunledningsförvaltningen efter dialog med berörda
förvaltningar dels ett förtydligande av att avgifterna avser personer
både i särskilt och ordinärt boende dels att beslut fattas om att
avvakta med beslut om egenavgift på käppar. Förskrivning av käppar
förekommer i kommunen i mycket liten omfattning. Forts
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§ 28
Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
38, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att års- och serviceavgift på eldriven utomhusrullstol införs med
500 kr/år,
2. att avvakta med beslut om egenavgift på käppar,
3. att låneavgift på TENS-apparat införs med 400 kr/6 mån,
4. att avvakta med beslut om egenavgift på kompressionsstrumpor,
5. att avvakta med beslut om egenansvar för enklare hjälpmedel,
samt
6. att avgifterna avser personer både i särskilt och ordinärt boende
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

21 mars 2013

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 21
mars 2013.
§ 29 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 30 Kommunala val.
§ 31 Anmälningsärenden.
§ 32 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 33 Inkomna interpellationer.
§ 34 Svar på interpellation om skolan i Nättraby.
§ 35 Svar på interpellation om ny färdriktning för Karlskrona.
§ 36 Svar på medborgarförslag om namngivning av den öppna platsen i hörnet av
Ronnebygatan/Borgmästaregatan till rådmansplan.
§ 37 Svar på motion om att kommunen ska satsa på barn- och ungdomar inom
idrotten.
§ 38 Svar på remiss om Blekingetrafikens verksamhetsplan för åren 2014-2016.
§ 39 Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona kommun.
§ 40 Revidering av Karlskrona kommuns parkeringsordning.
§ 41 Övrigt.
____
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21 mars 2013

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 21 mars 2013 kl 13.00-15.55

Beslutande

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

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Christina Mattisson (S) kl 13.00-14.30 §§ 29-35
Rikard Jönsson (S)
Eva-Lotta Altvall (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)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
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21 mars 2013
Jan-Olof Peterson (FP)
Anna Ekström (FP) kl 13.15-15.55 §§ 31-41
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 13.00-14.30 §§ 29-35
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Ingrid Trossmark (S)
John-Erik Danerklint (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Ann-Marie Branje (M)
Anders Ovander (M)
Göte Henriksson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Ove Uppgren (SD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Ingela Abramsson (C)
Pernilla Persson (C)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD)
Reine Svensson (V) kl 14.30-15.55 §§ 36-41
Åke Håkansson (S) kl 14.30-15.55 §§ 36-41

Närvarande ersättare

Åke Håkansson (S) kl 13.00-14.30 §§ 29-35
Mats Fagerlund (S)
Patrik Enstedt (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Sandra Bengtsson (S) kl 13.00-14.30 §§ 29-35
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-15.30 §§ 29-39
Reine Svensson (V) kl 13.00-14.30 §§ 29-35
Caroline Skoglöw (V)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Arnstein Njåstad (M) och Günter Dessin (V)
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21 mars 2013

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
torsdagen den 28 mars 2013, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 29-41
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Arnstein Njåstad

Justeringsledamot ………………………………………………
Günter Dessin
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21 mars 2013

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 28 mars 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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21 mars 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2013.16.102

§ 29
Avsägelser av kommunala uppdrag
Thomas Brindefalk Knutsson (KD) har i en skrivelse daterad 20
februari 2013 avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och
ungdomsnämnden.
Linda Jakobsson (M) har i en skrivelse daterad 5 mars 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Linda Ekström (S) har i en skrivelse daterad 4 mars 2013 avsagt sig
uppdraget som vice ordförande i valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

7

KS.2013.16.102

§ 30
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens vice ordförande Helene Gustafsson
(S) väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Ann-Louise Trulsson (KD) efter Thomas Brindefalk
Knutsson (KD).
Handikappnämnden
Ersättare Anna Stridsjö (M) efter Erik Gisslén.
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Ledamot Eva Strömqvist (S) efter Jan-Anders Lindfors
Ersättare Fredrik Wallin (S) efter Lena Ryge.
Lundeska och Danielssonska kassorna
Ersättare Sven-Erik Löfgren efter Hans Nilsson.
Samordningsförbundet Finsam
Ersättare Eva Strömqvist (S) efter Jan-Anders Lindfors
Utbildningsnämnden
Ersättare Karolina Tuvesson (M) efter Axel Skröder.
_____

21 mars 2013

Akten

8

KS.2012.201.700
KS. 2012.490.214

§ 31
Anmälningsärende.
1. Äldrenämnden 12-12-19, § 104 rapportering av ej verkställda
beslut.
2. Antagande av detaljplan Staren 6, Saltö.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

21 mars 2013

Akterna

9

KS.2013.123.823
KS.2013.129.820
KS.2013.151.310
KS.2013.171.315
KS.2013.173.315
KS.2013.174.810

§ 32
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om att breda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan- Kummingatan i Hässlegården, av Bengt
Andrén.
2. Medborgarförslag om säsongspermanent nöjesfält på Hattholmen,
av Fredrik Thelandersson.
3. Medborgarförslag om fler parksoffor och en kiosk på Fisktorget, av
Marianne Hansson.
4. Medborgarförslag om parkeringsområde vid gamla ishallen, av Ulf
Sejlert.
5. Motion om att skapa parkeringsmöjligheter vid Bergåsa resecenter,
av Stefan Lundin (FP).
6. Motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid-inför
kompiskort, av Fredrik Wallin (S) och Patrik Hansson 8S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till
kommunstyrelsen för beredning.
______

21 mars 2013
Akterna
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KS.2013.148.611
KS.2013.150.140

§ 33
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Peterson (FP) om skolan i Nättraby, av ledamot Magnus Johansson
(S).
Interpellation Kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg (M)
om ny färdriktning för Karlskrona, av oppositionsråd Patrik Hansson
(S)
__________

21 mars 2013
Akten

11

KS.2013.148.611

§ 34
Svar på interpellation om skolan i Nättraby.
Interpellation den 8 mars 2013 till barn- och ungdomsnämndens
ordförande Jan-Olof Peterson från Magnus Johansson (S). Jan-Olof
Peterson (FP) har den 19 mars 2013 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Peterson (Fp), Magnus Johansson (S),
Börje Dovstad (FP) och Chatarina Holmberg (S).
__________

21 mars 2013

Akten

12

KS.2013.150.140

§ 35
Svar på interpellation om ny färdriktning för Karlskrona.
Interpellation den 11 mars 2013 till kommunstyrelsens ordförande
Camilla Brunsberg från Patrik Hansson (S). Camilla Brunsberg (M) har
den 20 mars 2013 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Camilla Brunsberg (M), Patrik Hansson (S), Ola
Svensson (SD), Jan Lennartsson (M) och Sophia Ahlin (M).
______

21 mars 2013

Kulturnämnden
Akten

13

KS.2012.344.246

§ 36
Svar på medborgarförslag om namngivning av den öppna
platsen i hörnet av Ronnebygatan/Borgmästaregatan till
Rådmansplan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Rolf Andersson. Förslaget är namngivning
av den öppna platsen i hörnet av Ronnebygatan/Borgmästaregatan
till Rådmansplan.
Kulturnämnden har den 30 januari 2013, § 4 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att i stadens begynnelse saknade
stadens Magistrat och Rådhusrätt egna lokaler varför dessa troligtvis
höll sina sammanträden i borgmästarens hem vid rubricerade
korsning.
Namnet finns inte sedan tidigare i kommunen och strider inte mot
god ortsnamnssed.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
62, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

21 mars 2013

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

14

KS.2012.344.246

§ 37
Svar på motion angående att kommunen satsar på barn och
ungdomar inom idrotten.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 oktober
2012 § 141 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är idrotts- och
fritidsnämnden att se över bidragssystemet så att det även
innefattar de barn som är 4 år fyllda och upphör när man blivit vuxen
d.v.s. fyllt 18, samt att idrotts- och fritidsförvaltningen se vad det
skulle få för konsekvenser om vi tog bort bidrag för de som är över
18 år.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 17 december 2012, § 89 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Idrotts- och
fritidsnämnden har under 2011- 2012 arbetat med att genomföra en
förändring av bidragsnormerna för bidrag till ungdomar 7 – 20 år
vilka kommunfullmäktige beslutat om den 22 november 2012 .
Frågan om vilka åldersgränser som ska gälla har prövats i samband
med framtagandet av de nya bidragsnormerna och diskuterats vid
träffar med föreningarna i kommunen. Resultatet från dessa möten
blev:
att IFN ska be föreningarna att redovisa även aktiviteter för 5-6
åringar så att man kan bedöma omfattningen och ev. sänka gränsen
från 7 till 5 år. Om mer pengar kommer till kan det vara intressant
men Inte om bidraget sänks per deltagartillfälle för att möjliggöra det.
Konsekvenserna av att ta bort bidraget för åldersgruppen över 18 år
går inte att ta fram utan genomgång av alla närvarokort då det inte
har ställts krav på redovisning av denna specifika åldersgrupp.
Idrottens redovisningssystem bygger på åldersgruppen 17-20 år.
Antalet deltagartillfällen ligger på drygt 50 000 årligen vilket
motsvarar ca 360 000 kronor baserat på nuvarande budget.
Bedömningen är att fler deltagartillfällen tillhör gruppen 17-18 år än
19-20 år baserat på att drop out - effekterna är stora i övre tonåren.
Forts

21 mars 2013
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§ 37 forts
Svar på motion angående att kommunen satsar på barn och
ungdomar inom idrotten.
Icke idrottsföreningars verksamhet kan vi inte bedöma effekten för.
Utredningen Hälsa på Lika Villkor visar på att den fysiska aktiviteten
minskar i åldersgruppen 16 -25 år. Borttagande av
verksamhetsbidrag till åldersgruppen 19-20 år ger då negativa
konsekvenser för folkhälsan. Idrotts- och fritidsnämnden har som
inriktning att arbeta för att få aktiva unga för att få friska vuxna enligt
måldokument för 2013.
Att notera är att bidragsnormer gäller alla föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet i kommunen oavsett typ av aktivitet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
63, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

21 mars 2013

Region Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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KS.2013.2.107

§ 38
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens verksamhetsplan
2014-2016
Karlskrona kommun har erhållit rubricerade plan på remiss från
region Blekinge.
Trafikförsörjningsprogrammet som beslutades av Region
Blekinge/Regionala kollektivtrafikmyndigheten den 7 november anger
de mål och riktlinjer på lång och kort sikt som ska gälla för
utvecklingen av kollektivtrafiken. I verksamhetsplanen som omfattar
de tre åren efter budgetåret beskrivs närmare de planerade
trafiksatsningar och ekonomin för att genomföra dessa.
Blekingetrafikens budget, och medlemsbidragen 2013 till
kollektivtrafiken så som beslutades på regionstyrelsens
sammanträde den 12 december, följer av åtaganden i
verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen är uppdelad i fyra delar, Uppdrag, Verktyg,
Åtgärder och Ekonomi som tillsammans bildar Blekingetrafikens
Verksamhetsplan 2014-2016.
Synpunkter
Trafiken
Idag ingår tätorterna Nättraby, Rödeby och Jämjö i ”stads- och
tätortstrafiken”. På kartan i verksamhetsplanen s 12 ingår dessa tre
orter i systemet för ”orter med minst 1000 inv.” och minst 10 turer
måndag-fredag och inte i ”stads- och tätortstrafiken”. Inte heller
Verkö är markerat som ett område med stadstrafik. Vi utgår från att
detta är ett förbiseende i presentationen från Blekingetrafikens sida.
Bussanslutning till tidigt och sent Öresundståg i Bromölla (idag finns
två avgångar från Kastrup till Kristianstad efter sista tåget till
Blekinge) samt servering på Öresundstågen skjuts på framtiden med
hänvisning till Pågatågssatsningen till Sölvesborg och Karlshamn.
När det gäller anslutning till tidigt respektive sent Öresundståg är
detta något som särskilt efterfrågats från näringslivet i Karlskrona och
det är mycket olyckligt att skjuta detta på framtiden. Även att skjuta
på införandet av servering ombord drabbar extra mycket de
resenärer som har längst restid, dvs. till/från Karlskrona. Att inte
genomföra dessa satsningar är inte acceptabelt. Forts

21 mars 2013
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§ 38 forts
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens verksamhetsplan
2014-2016
Tidigare har utgångspunkten för Pågatågsstrafik till Sölvesborg och
Karlshamn varit att detta inte ska drabba övriga kommuner genom att
inte genomföra tidigare planerade satsningar.
Karlskrona kommun ser positivt på en förstärkning av stadstrafiken i
Karlskrona och tågtrafik på sträckan Karlskrona – Emmaboda under
2013 samt timmestrafik med buss på linje 500 Karlskrona-Kalmar
och på sikt halvtimmestrafik på Blekinge kustbana.
Infrastrukturen
När det gäller infrastrukturen i de delar som berör Karlskrona har
Karlskrona kommun inga avvikande synpunkter i förhållande till
Blekingetrafikens förslag.
Mobility Management
Karlskrona kommun ser ”Mobility Management” som en mycket viktig
del i utvecklingen av kollektivtrafiken inte minst eftersom detta
arbetssätt bl.a. syftar till att öka resandet utan direkt ökade resurser i
fordon etc. utan istället påverka attityderna, och servicen kring
kollektivtrafiken.
Särskilt med tanke på att ”Mobility Management” är ett
kostnadseffektivt sätt öka resandet är det beklagligt att
Blekingetrafiken har sett sig tvungna att skjuta detta arbete på
framtiden på grund av Pågatågssatsningen och minskade intäkter
från flygbusstrafiken som i framtiden ska drivas kommersiellt. Frågan
man dock måste ställa sig är om inte aktiviteterna inom ramen för
”Mobility Management” till stor del kommer att täckas av ökade
biljettintäkter samtidigt som investeringar i fordon etc. inte behöver
göras.
Förslaget till budget avviker bara marginellt mot de ekonomiska
ramar som är avsatta för kollektivtrafiken i kommunens flerårsbudget.
Det stora överskottet 2013 och underskottet 2014 är bl a att hänföra
till att Karlskrona kommun valt att lösa upp hela sin andel av de
obeskattade reserverna 2013. Till detta har ägarbidraget, jämfört
med Marknadsplan 2012-2014, sänkts 2013 (7 Mnkr) på grund av
försening av trafikstarten med tåg på delen Karlskrona-Emmaboda
och 2014 (2,3 Mnkr) med anledning av omprioriteringar i länets trafik.

Forts

21 mars 2013
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§ 38 forts
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens verksamhetsplan
2014-2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
57, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka Blekingetrafikens förslag till budget för åren 2014–
2016 vad avser Karlskrona kommuns bidrag till kollektivtrafiken,
2. att i övrigt till Region Blekinge avge synpunkter på
Blekingetrafikens AB förslag till Verksamhetsplan för åren 2014-2016
i enlighet med Kommunledningsförvaltningens förslag, samt
3. att följande text skrivs in i Karlskrona kommuns yttrande till
Blekingetrafiken; för att underlätta pendling för arbete och studier ska
taxorna från Karlskrona, Kalmar, Växjö och Kristianstad hållas så
låga och likvärdiga som möjligt.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

21 mars 2013

Samtliga nämnder/styrelser
Upphandlingsenheten
Akten
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KS.2013.029.050

§ 39
Ny Inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona
kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp och upphandling
Karlskrona kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy har
omarbetats och uppdaterats samt anpassats främst avseende
förändringar i lagstiftningen, men även förändringar i beslut
avseende bonus för att göra beslutet enklare och tydligare.
Policyn har även kompletterats med områdena Hållbarhet, Sociala
och etiska krav samt meddelarfrihet.
Tillhörande riktlinjer avser stödja förvaltningarna och bolagen i
arbetet med inköp och upphandling och tydliggör riktlinjer,
beskrivningar av processer, funktioner och roller.
Tidigare revision som påpekat brister i inköpsrutinerna har nu
inarbetats i nya policyn med tillhörande riktlinjer.
Tidigare upphandlings- och inköpspolicy med tillhörande
kompletteringar upphör i samband med antagande av denna att
gälla.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 mars 2013, § 58
för egen del beslutat
att godkänna riktlinjer för inköp och upphandling för Karlskrona
kommunkoncern.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 mars 2013, § 58,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna Inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona
kommunkoncern.
2. att tidigare beslut om upphandlings- och inköpspolicy med
tillhörande kompletteringar upphör i samband med antagande av
denna.
Forts

21 mars 2013
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§ 39 forts
Ny Inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona
kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp och upphandling
Yrkande
Reine Svensson (V) yrkar att ärendet återremitteras för att inarbeta
innehållet i vänsterpartiets motioner, bekämpa ekonomisk brottslighet
och social dumpning- konkurrens på lika villkor, samt en välfärd fri
från kommersiella intressen, samt att ärendet återemitteras för att
utarbeta en uppförandekod som kommunen kan använda sig av vid
upphandling av varor.
Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson, Nicklas Platow (M) yrkar
bifall på kommunstyrelsens förslag, samt avslag på Reine Svenssons
återremissyrkande.
Chatarina Holmberg (S) och Jan-Anders Lindfors (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet
ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; den som vill biträda att
ärendet ska avgöras i dag röstar Ja, den som vill biträda Reine
Svenssons (V) återremissyrkande röstar Nej.
Kommunfullmäktige beslutar med 69 ja-röster mot 3 nej- röster och 3
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll
bilaga 1.
Reservationer
Reine Svensson (V), Günter Dessin (V) och Åsa Gyberg Karlsson (V)
reserverar sig i förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna Inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona
kommunkoncern, samt
2. att tidigare beslut om upphandlings- och inköpspolicy med
tillhörande kompletteringar upphör i samband med antagande av
denna.
____

21 mars 2013
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2011.367.514

§ 40
Revidering av Karlskrona kommuns parkeringsordning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 januari 2013, § 6
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen
förändring att tidsbegränsningen i röd zon ändras från två timmar till
fyra timmar.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2011 att ändra
parkeringsordningen i centrala Karlskrona att verkställas senast
halvårsskiftet 2012. Tekniska förvaltningen genomförde beslutad
förändring att gälla från och med den 26 juni 2012.
Efter ett halvårs drifterfarenhet med den nya parkeringsordningen har
det framkommit synpunkter på förbättringar av systemet. Förslag har
kommit från handlarna i Karlskrona City och från olika företagare och
från allmänheten.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 15 januari
2013, att tidsbegränsningen i röd zon ändras från två timmar till
fyra timmar. Tekniska nämndens ordförande fattar ett interimistiskt
beslut om en temporär förändring, intill dess att kommunfullmäktige
behandlat frågan om en permanent förändring enligt detta förslag.
Dessutom kommer förvaltningen att genomföra följande förbättringar
- fler hänvisningsskyltar som visar betalautomaternas placering
- komplettering med betalautomater i strategiska lägen
- korttidsparkering skall bara gälla under butikstid när behovet
föreligger,
att utökning av röd zon även skett på Skeppsgossegatan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 mars 2013, § 58,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen förändring att tidsbegränsningen i röd zon
ändras från två timmar till fyra timmar.

21 mars 2013
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§ 40 forts
Revidering av Karlskrona kommuns parkeringsordning
Patrik Hansson yrkar att tekniska nämnden får i uppdrag 1. att pröva
möjligheten att överta parkeringsövervakningen i egen regi, samt 2.
att tekniska nämnden får i uppdrag att inför sommaren 2013
snabbutreda och föreslå eventuella förändringar i
parkeringsordningen som leder till en välkomnande besökskommun.
Gunilla Ekelöf (FP) och Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, samt bifall till Patrik Hansson
tilläggsyrkande nr 2, samt avslag på tilläggsyrkande nr 1.
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Arnstein Njåstad (M) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons tilläggsyrkande nr
1 mot Gunilla Ekelöfs avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avslå Patrik Hanssons
tilläggsyrkande att pröva möjligheten att överta
parkeringsövervakningen i egen regi.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa föreslagen förändring att tidsbegränsningen i röd zon
ändras från två timmar till fyra timmar, samt
2. att tekniska nämnden får i uppdrag att inför sommaren 2013
snabbutreda och föreslå eventuella förändringar i
parkeringsordningen som leder till en välkomnande besökskommun.
_____

21 mars 2013
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§ 41
Övrigt
Allmänhetens frågestund
Ordförande informerar om att allmänhetens frågestund kommer att
äga rum vid sammanträdet den 23 maj 2013 och att det vid det
tillfället så utgår ledamöternas frågestund.
----Avtackning
Ordförande tackar kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Yvonne
Sandberg Fries (S) för alla år tillsammans i presidiet.
Yvonne Sandberg Fries tackar ordförande.
______

25 april 2013

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25
april 2013.
§ 42 Muntlig frågestund
§ 43 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 44 Kommunala val.
§ 45 Anmälningsärenden.
§ 46 Inkommen motion och medborgarförslag.
§ 47 Revisionsberättelse år 2012 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge, samt beslut om ansvarsfrihet.
§ 48 Uppföljning per den 28 februari 2013 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 49 Ändring av reglemente och delegationsordning avseende ärenden enligt ”Lagen
om brandfarliga och explosiva varor”.
§ 50 Förslag till ändring i ändamålsparagrafen, förbundsordningen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
§ 51 Avgift för trygghetslarm.
§ 52 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag.
§ 53 Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt försäljning
av Stumholmen 1:2.
§ 54 Förslag till taxa för barnkoloniverksamhet.
____

25 april 2013

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 25 april 2013 kl 13.00-15.45

Beslutande

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

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Rikard Jönsson (S) kl
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S) kl 13.45-15.45 §§ 48-54
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) jäv § 47
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S) jäv § 47
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Rikard Jönsson kl 13.00
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M) jäv § 47
Sophia Ahlin (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Peterson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
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25 april 2013
Börje Dovstad (FP)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C) jäv § 47
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 13.45-15.45 §§ 48-54
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
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Tjänstgörande ersättare

Mats Fagerlund (S)
Håkan Eriksson (S)
John-Erik Danerklint (S)
Sandra Bengtsson (S)
Jan Elmqvist (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Lotta Holgersson (S)
Patrik Enstedt (S) jäv § 47
Åke Håkansson (S)
Bengt Fröberg (M)
Ove Uppgren (SD)
Alf Stålborg (SD)
Kent Lewén (FP)
Pernilla Persson (C)
Daniel Jusinski (KD) kl 13.00-14.35 §§ 42- del av § 48
Billy Åkerström (KD) kl 14.35-15.45 §§ 49-54
Anne-Marie Branje (M) kl 13.40-13.45 § 47
Ingela Abramsson (C) kl 13.40-13.45 § 47
Caroline Skoglöw (V) kl 13.45-15.45 §§ 48-54

Närvarande ersättare

Anne-Marie Branje (M) kl 13.00-13.40,13.45-15.45 §§
42-46, 48-54
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Ingela Abramsson (C) kl 13.00-13.40,13.45-15.45 §§
42-46, 48-54
José Esponoza (MP)
Caroline Skoglöw (V) kl 13.00-13.45 §§ 42-47
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-14.35 §§ 42- 48

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

25 april 2013

Utses att justera

Emina Cejvan (M) och Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
fredagen den 3 maj 2013, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 42-54
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Emina Cejvan

Justeringsledamot ………………………………………………
Inga-Lill Siggelsten Blum

4

25 april 2013
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 3 maj 2013 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

25 april 2013

§ 42
Muntlig frågestund.
Patrik Hansson (S) ställer en fråga om sysselsättning och
ungdomsarbetslöshet till kommunstyrelsens ordförande.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
_______
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25 april 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

7

KS.2013.16.102

§ 43
Avsägelser av kommunala uppdrag
Tony Ramberg (C) har i en skrivelse daterad 21 mars 2013 avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Ali Abu-Iseifan (S) har i en skrivelse daterad 21 mars 2013 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Göran Redéen (KD) har i en skrivelse daterad 27 mars 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i AB Karlskrona Moderbolag.
Gert Bengtsson (S) har i en skrivelse daterad 11 april 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.
Lars Hildingsson (S) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt
sig uppdraget som vice ordförande i AB Karlskrona Moderbolag från
och med den 1 augusti 2013.
Lars Hildingsson (S) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt
sig uppdraget som ledamot i Karlskrona Baltic Port.
Lars Hildingsson (S) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt
sig uppdraget som ombudsersättare i Affärsverken Karlskrona AB
från och med den 1 augusti 2013.
Lars Hildingsson (S) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt
sig uppdraget som ombudsersättare i Karlskronahem AB från och
med den 1 augusti 2013.
Lars Hildingsson (S) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt
sig uppdraget som ombudsersättare i Kruthusen företagsfastigheter
AB från och med den 1 augusti 2013.
Lars Hildingsson (S) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt
sig uppdraget som ombudsersättare i Sydost Energi AB från och med
den 1 augusti 2013.
Ola Svensson (SD) har i en skrivelse daterad 25 april 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Barn- och ungdomsnämnden. Forts

25 april 2013
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§ 43 forts
Avsägelser av kommunala uppdrag
Ola Svensson (SD) har i en skrivelse daterad 25 april 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

25 april 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten
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KS.2013.16.102

§ 44
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars–Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Handikappnämnden
Ledamot Bo Blomqvist (S) efter Lena Ryge
Ersättare Jenny Bard (S) efter Bo Blomqvist
Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande Rikard Jönsson (S) efter Yvonne Sandberg Fries
Nämndeman
Fia Sander (S) efter Daniel Risberg
Socialnämnden
Ledamot Bengt-Göran Koffed (S) efter Björn Fries
Ersättare Jörgen Arnehäll (S) efter Bengt-Göran Koffed
Ledamot Ingrid Trossmark (S) efter Eva Strömqvist
Ersättare Sattar Zad (S) efter Ingrid Trossmark
Ledamot Pernilla Cederholm (SD) efter Ola Svensson
Ersättare Camilla Karlman (SD) efter Pernilla Cederholm
Miljö- och byggnadsnämnden
Julia Johansson (C) efter Tony Ramberg
Blekinge Health Arena
Ledamot Camilla Brunsberg (M)
Ersättare Chatarina Holmberg (S)
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Christopher Larsson (SD) efter Ola Svensson
Ersättare Charlotta Antman (SD) efter Christopher Larsson
_____

25 april 2013
Akten

10

KS.2011.291.100
KS. 2011.403.800
KS. 2013.162.007
KS. 2013.163.007
KS.2013.215.106

§ 45
Anmälningsärende.
1. Ungdomspolitiskt handlingsplan för
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013.
2. Kulturnämnden 13-03-26, §§ 19 kommunfullmäktiges uppdrag att
ta fram bidragsnormer till stöd för barn och unga i föreningslivet.
3. Revisionen, granskning av kommunens strategi för att nå målet
om en ökad befolkning.
4. Granskning av investeringspolicyns efterlevnad.
5. Tackbrev från Landshövdingen Blekinge län med anledning av
Kungaparets besök i Blekinge.
Chatarina Holmberg (S) och Jan Lennartsson (M) yttrar sig i ärende
nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

25 april 2013

Akterna
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KS.2013.179.310
KS.2013.230.106

§ 46
Inkomna medborgarförslag och motion.
1. Medborgarförslag om en hundrastgård på ängen mellan
Vedebygata och Spandelstorp, av Ulrica Petersson.
2. Motion om att utreda och skapa beredskap för
utveckling/anpassning av landstingets behov för fortsatt verksamhet i
Karlskrona, av Börje Dovstad (FP).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
______

25 april 2013

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomiavdelningen
Akten

12

KS.2013.214.042

§ 47
Revisionsberättelse år 2012 för Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge samt beslut om
ansvarsfrihet.
Emma Stjernlöf (M), Ewa-Marie Malmgren (S), Lisbeth Bengtsson
(S), Maria Persson (C) och Patrik Enstedt (S) anmäler jäv.
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år
2012.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 4 mars 2013 tillstyrkt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
________

25 april 2013
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2013.207.041

§ 48
Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Baserat på utfall efter februari månad har ekonomisk rapport
inkluderande prognos för helår upprättats. Rapporten innehåller
uppgifter var för sig för kommunen och för moderbolagskoncernen.
Rapporten innefattar inte någon sammanställd redovisning. En sådan
upprättas efter första tertialet.
Kommunens budgeterade resultat uppgår till + 2,9 mnkr. Det
prognostiserade resultatet för kommunen uppgår till – 53 mnkr, vilket
också är det mot balanskravet avstämda resultatet i prognosen. Det
negativa resultatet kan hänföras med – 22 mnkr i negativ avvikelse
mot budget inom verksamhetens nettokostnad och med – 33,9 mnkr i
negativ avvikelse mot budget inom Finansiering, vilket ger en
sammantagen negativ avvikelse mot det budgeterade resultatet med
– 55,9 mnkr.
Verksamheternas negativa avvikelse mot budget återfinns främst
inom Handikappnämnden, Socialnämnden samt Äldrenämnden.
Idrott- och fritidsnämnden samt Serviceförvaltningen inom
kommunstyrelsens ansvarsområde uppvisar mindre underskott. De
verksamheter som ligger samlat inom Kommunstyrelsen uppvisar
sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 22 mnkr.
Samtliga avvikelser kommenteras närmare i rapporten.
Avvikelsen inom Finansiering beror främst på lägre skatte-och
statsbidragsintäkter än vad som budgeterats, ett förhållande som
främst är kopplat till ett lägre faktiskt invånarantal per 30 november
2012 än vad budgeten, som fastställdes i juni månad, baserades på.
Sammantaget uppvisar skatter- och statsbidragsintäkterna en
negativ avvikelse mot budget med – 37 mnkr. Även dessa avvikelser
kommenteras närmare i rapporten.
Vi samma tidpunkt förra året prognostiserades också ett betydande
negativt resultat. Mot den bakgrunden beslutades senare under
våren 2012 om omfattande kostnadsminskande åtgärder, vilka till
övervägande delen också kom att inarbetas i budget 2013. Arbetet
med att verkställa dessa åtgärder pågår fortfarande, och en del av
det totala underskottet inom verksamheten beror på tidsmässiga
förskjutningar i det arbetet.
Forts

25 april 2013
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§ 48 forts
Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Handikappnämnden, Idrotts- och Fritidsnämnden, Socialnämnden
och Äldrenämnden, samt Serviceförvaltningen inom
kommunstyrelsens ansvarsområde har, vilket framgår av rapporten,
redovisat vidtagna åtgärder alternativt beslutat om att ta fram förslag
till åtgärder som syftar till att motverka en negativ avvikelse mot
budget. De nu redovisade vidtagna åtgärderna bedöms ligga i linje
med nämndernas skyldighet att vidta åtgärder för att undvika negativ
avvikelse mot budget. Sammantaget leder detta fram till att de
prognostiserade underskotten i verksamheten i det här skedet är
hanterade i enlighet med gällande regelverk. Det innebär emellertid
inte att Kommunledningsförvaltningen gjort någon bedömning av
huruvida redovisade åtgärder är tillräckliga eller inte.
Den negativa effekt som de prognostiserade lägre skatte- och
statsbidragsintäkterna får på kommunens resultat anser
Kommunledningsförvaltningen inte ska föranleda något beslut om
åtgärder i 2013 års verksamhet. Mot bakgrund av de åtgärder som
beslutades om förra året, samt de åtgärder som måste vidtas inom
främst Socialnämnden, Handikappnämnden och Äldrenämnden, är
det tveksamt huruvida verksamheterna sammantaget kan hantera
eventuella ytterligare kortsiktiga krav på kostnadsreduceringar
och/eller anslagsreduceringar. Enligt kommunledningsförvaltningens
uppfattning bör det prognostiserade negativa resultatet till den del det
är relaterat till den finansiella sidan hanteras i den mer långsiktiga
strategin genom att det vägs in i budget- och planarbetet såsom ett
återställande av Eget Kapital under de tre kommande åren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 84,
för egen del beslutat
1. att till protokollet notera att Handikappnämnden, Idrotts- och
Fritidsnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden beslutat om
åtgärder, eller gett uppdrag inom verksamheten, som förutsätts
motverka en negativ avvikelse mot budget 2013 och att en
redovisning av de vidtagna åtgärderna görs på kommunstyrelsens
sammanträde den 7 maj 2013.
2. att för Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden
särskilt understryka nödvändigheten av att dels den ekonomiska
utvecklingen kontinuerligt följs, dels att effekterna av insatta åtgärder
för att motverka negativa avvikelser mot budget kontinuerligt mäts
och följs upp av nämnden, samt
3. att överlämna uppföljningsrapport baserad på utfall efter februari
månad till Kommunfullmäktige.
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§ 48 forts
Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Yrkande
Patrik Hansson meddelar att hela Socialdemokratiska gruppen ej
deltar i beslutet av attsats 4.
Camilla Brunsberg (M), Ingrid Hermansson (C), Jan Lennartsson (M),
Anna Ekström (FP), Magnus Johansson (S), Sofia Bothorp (MP),
Lisbeth Bengtsson (S) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (V), Åsa Gyberg Karlsson (V), Patrik Stjernlöf (M) och
Emma Stjernlöf (M) deltar ej i beslutet av attsats 4.
Christopher Larsson (SD) meddelar att hela Sverigedemokratiska
gruppen ej deltar i beslutet av attsats 4 och 5.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 84,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
4. att ge kommunstyrelsen i uppdrag i budget- och planarbetet för
2014 – 2016, såsom ett återställande av en prognostiserat negativ
förändring av Eget kapital, väga in ett negativt resultat om - 34 mnkr
hänförligt till verksamhetsåret 2013, samt
5. att ändra resultatkravet för Utveckling i Karlskrona AB från -16,2
mkr till -16,6 mnkr för år 2013.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
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KS.2011.266.003

§ 49
Ändring av reglemente och delegationsordning avseende
ansvar för ärenden enligt ”Lagen om brandfarliga och explosiva
varor”.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 21 februari
2013, § 36 hemställt att kommunfullmäktige besluta att överlägga
ansvar för tillståndsprövning enligt LBE 2010:1010 till
Räddningstjänsten i Östra Blekinge, samt att ändra reglementet för
Miljö- och byggnadsnämnden genom att ta bort punkt 4 i 2 §
avseende tillståndsprövning enligt LBE 2010:1010.
Sedan 1 september 2010 gäller ”Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE 2010:1011). Ansvar för tillståndshanteringen
ligger hos Miljö- och byggnadsnämnden medan Räddningstjänsten i
Östra Blekinge (RÖB) ansvarar för tillsynen.
Denna uppdelning har inneburit vissa otydligheter kring
ansvarstagande för handläggningstider, kompetensförsörjning m m.
Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd
med Räddningstjänsten i Östra Blekinge kommit fram till att både
tillsyn och tillståndshantering läggs som ett uppdrag till RÖB.
Räddningstjänsten tar på samma sätt över ansvaret för tillsyn i
Ronneby kommun.
Tillståndsprövning enligt Lagen 2010:1011 med tillhörande förordning
2010:1075 om brandfarliga och explosiva varor regleras i § 2 punkt 4
i Miljö- och byggnadsnämndens reglemente respektive kapitel 4 i
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 85,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överlägga ansvar för tillståndsprövning enligt LBE 2010:1010
till Räddningstjänsten i Östra Blekinge, samt
2. att ändra reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden genom att
ta bort punkt 4 i 2 § avseende tillståndsprövning enligt LBE
2010:1010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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KS.2013.77.170

§ 50
Förslag till ändring i ändamålsparagrafen, förbundsordningen
för Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Lagen om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft den 1
september 2010. I samband därmed beslutade
medlemskommunerna i Räddningstjänsten Östra Blekinge att fördela
ansvaret för verksamheten som lagen reglerar. Tillståndshanteringen
tillföll respektive medlemskommun (i Karlskrona miljö- och
byggnadsnämnden) och ansvaret för tillsynen enligt lagen lades på
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge har vid sitt
sammanträde 2012-12-12 beslutat att föreslå
medlemskommunerna att ändra förbundsordningen så att
Räddningstjänsten Östra Blekinge även åläggs ansvaret för
tillståndshanteringen enligt lagen.
Räddningstjänsten Östra Blekinge anger i sin skrivelse till
medlemskommunerna att samråd skett med berörda
förvaltningschefer och att uppdelningen i ansvaret för
tillståndshantering och tillsyn enligt lagen inneburit viss otydlighet
kring ansvarstagande för handläggningstider,
kompetensförsörjning m m. Vidare anges att det blivit alltmer
vanligt att Räddningstjänsten tilldelas kommunens hela ansvar
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 21 februari 2013,
§ 36, förslagit kommunfullmäktige besluta om att ansvaret för
tillståndsprövningen enligt lagen läggs över till Räddningstjänsten
Östra Blekinge och om ändring av miljö- och byggnadsnämndens
reglemente.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 86,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ändra ändamålsparagrafen i förbundsordningen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge så att förbundet åläggs
kommunens ansvar som framgår av lagen om brandfarliga och
explosiva varor
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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KS.2013.34.041

§ 51
Avgift för trygghetslarm.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 19 december 2012, § 102,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att avgiften för
trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från och med 1 mars
2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 87,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från
och med 1 maj 2013.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar avslag
på kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar att avgiften för trygghetslarm höjs med 50
kronor per månad från och med 1 juni 2013.
Peter Johansson (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christopher Larssons och Åsa
Gybergs Karlssons avslagsyrkande mot Jan-Åke Nordins
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Jan-Åke Nordins ändringsyrkande.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; den som vill biträda att
ärendet Jan-Åke Nordins ändringsyrkande röstar Ja, den som vill
biträda Christopher Larssons och Åsa Gybergs Karlssona
avslagsyrkande röstar Nej.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 ja-röster mot 7 nej- röster och 4
frånvarande enligt Jan-Åke Nordins förslag. Voteringsprotokoll
bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från
och med 1 juni 2013.
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KS.2013.155.004

§ 52
Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 mars 2013
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 2 april 2013, § 88,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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KS.2013.202.253

§ 53
Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt
försäljning av del av Stumholmen 1:2
Verkö står inför en strategisk utveckling och framtida expansion.








ABB investerar och bygger ut och har dessutom förvärvat f.d.
Flex-anläggningen för sin utökade verksamhet för att dubbla
sin produktion av kablar.
Färjetrafiken utvecklas.
Utbyggnad av järnvägen för godstransporter på järnväg som
ett EU-projekt (Mos).
Roxtec har förvärvat Michano Industrifastigheter AB som
äger f.d. Åkermans för utökad verksamhet för Roxtecs del.
Framtida möjligheter till utökade godstransporter på järnväg.
Lossprängt berg ger möjligheter att skapa ny industrimark
och kaj lägen.
Etc.

Utvecklingen medför att ny mark för verksamheter behöver skapas
eller förvärvas.
Kommunen är i hög grad en del av den ovan beskrivna strategiska
utvecklingen på Verkö, och framförallt för att möjliggöra den. I
bilagda konceptplan framgår hur den strategiska utvecklingen och
framtida expansionen skulle kunna gestalta sig, bilaga 1.
Mark och exploateringsenheten har i detta syfte förhandlat om
förvärv av den del av Verkö 3:266 som erfordras för att skapa nya
utvecklingsområden för verksamheter inkl. ändrade tillfarter till
kommunens mark söder om Verkövägen. Förändringen medför
också att befintliga verksamheter, exempelvis ABB och Roxtec kan
utvecklas ytterligare.
Förhandlingarna har resulterat i bilagda förslag till överenskommelse
om fastighetsreglering mellan kommunen och Michano AB såsom
moderbolag för Michano Industrifastigheter AB och Michano
Kungshall AB.
Verkö 3:266 ägs av dotterbolaget Michano Industrifastigheter AB och
kommunen förvärvar ca 18000 kvm av Verkö 3:266 att regleras in i
kommunens fastighet Verkö 3:25.
Forts
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§ 53 forts
Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt
försäljning av del av Stumholmen 1:2
Båda fastigheterna är i gällande detaljplan avsedda för
industriändamål. Området är på till avtalet bilagda karta markerat
med röd kantfärg.
Stumholmen 2:2 ägs av Michano Kungshall AB och utgörs av
Kungshallsmagasinet. Fastighetsgränsen för 2:2 följer strikt
magasinets byggnadsliv. För att kunna utveckla en verksamhet där,
önskar Michano av kommunen förvärva Bastion Kungshall (murar
och kasematter), del av Stumholmen 1:2. Murarna och kasematterna
är restaurerade och i och med överlåtelsen övergår det framtida
ansvaret för drift och underhåll till Michano. Försvarets salutbatteri
och flaggning säkerställs genom servitut, likaså med Marinmuseets
äldre kanoner som deponerats på vallen. Bastionen är k-märkt.
I mellangift för bytet av mark mellan parterna erlägger kommunen
3 800 000:- till Michano på tillträdesdagen, vilken är senast den 1 juni
2013. Mellangiften är i paritet med vad kommunen tagit vid
försäljning av mark på Verkö och kan täckas av köpeskillingarna från
dessa tidigare försäljningar.
Värdet på den del av fastighet (Verkö 3:266) som köps av Michano
är 4 010 000 kr. Samtidigt säljer kommunen del av Stumholmen 1:2
för 210 000 kr samt betalar en mellangift på totalt 3 800 000 kr.
Det bokförda värdet för den del av Stumholmen 1:2 som säljs är noll,
men ett beräknat värde är 210 000 kr. Kommunen fastighetsreglerar
in den del av Verkö 3:266 som köps, in i Verkö 3:25 vars bokförda
värde ökar i motsvarande grad.
För att finansiera inköpet föreslås kommunledningsförvaltningens
investeringsram för år 2013 utökas med 4 010 000 kr, och att denna
utökning finansieras genom ianspråktagande av dels reavinst från
Stumholmen 1:2, dels del av tidigare uppkommen reavinst från
försålda fastigheten Verkö 3:267.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 89,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna upprättad överenskommelse mellan Karlskrona
kommun och Michano AB (556351-3521), för dess båda angivna
dotterbolag, varigenom kommunen förvärvar ca 18000 kvm av
Verkö 3:266 samt överlåter del av Stumholmen 1:2 för en mellangift
av 3 800 000:- kronor till Michano.
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§ 53 forts
Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt
försäljning av del av Stumholmen 1:2
2. att utöka kommunledningsförvaltningens investeringsram för år
2013 med 4 010 000 kr, samt
3. att finansiera den utökade investeringsramen genom dels
ianspråktagande av reavinst från Stumholmen 1:2, dels resterande
belopp från del av tidigare uppkommen reavinst från försålda
fastigheten Verkö 3:267.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Idrotts- och fritidsnämnden
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Arkivet
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KS.2013.94.824

§ 54
Förslag till taxa för barnkoloniverksamhet
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 4 februari 2013, §
3 hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa/avgift för
deltagande i barnkoloniverksamhet enligt ovanstående förslag att gälla
från och med 2013.
Idrotts- och fritidsnämnden har from 2013 ansvar för
barnkoloniverksamhet på Säljö. Verksamheten pågår under 12 dagar
dygnet runt per period.
Nedanstående taxa/avgift har gällt inom barn och ungdomsnämnden
vilket föreslås gälla fortsatt även då idrotts- och fritidsnämnden nu
övertagit verksamheten.
Förslag till taxa/avgift
Taxan/avgiften för deltagande i barnkoloniverksamhet
Avgiften beräknas i procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst per
månad och blir 4,9 procent av denna bruttoinkomst med en minimiavgift
om 600 kr.
Om endast ett barn i familjen deltar betalas full avgift för detta.
Övriga deltagande syskon i familjen betalar ett flerbarnstillägg på 600
kronor per barn.
Avgiften ska betalas i förskott efter fakturering av Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 90,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa/avgift för deltagande i barnkoloniverksamhet enligt
ovanstående förslag att gälla från och med 2013.
Yrkande
Elina Gustafsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ger Idrotts- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att nästa år sänka taxan
till Säljö barnkoloni.
Billy Åksterström (KD), Ann-Louise Trulsson ( ), Christopher Larsson
(SD) och Maria Persson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar bifall till Elina Gustafssons tilläggsyrkande.
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§ 54 forts
Förslag till taxa för barnkoloniverksamhet
Börje Dovstad (FP), Åsa Gyberg Karlsson (V) och Sophia Ahlin (M) yrkar
bifall till Elina Gustafssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa taxa/avgift för deltagande i barnkoloniverksamhet enligt
ovanstående förslag att gälla från och med 2013, samt
2. att kommunfullmäktige ger Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att
utreda möjligheten att nästa år sänka taxan till Säljö barnkoloni.
___

23 maj 2013
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23
maj 2013.
§ 55 Muntlig frågestund
§ 56 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder förhandlingar
med samtliga enskilda VA-föreningar inom kommunen med erbjudande om
bistånd.
§ 57 Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheter till att
förändra/förbättra dagvattenledningen på Montörvägen i Jämjö.
§ 58 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 59 Kommunala val
§ 60 Anmälningsärenden
§ 61 Inkomna medborgarförslag.
§ 62 Avskrivna motioner.
§ 63 Inkomna interpellationer.
§ 64 Svar på interpellation om Wämöparken.
§ 65 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen,
Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden,
Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden,
Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
§ 66 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för handikappnämnden.
§ 67 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för Socialnämnden.
§ 68 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för Äldrenämnden
§ 69 Årsredovisning år 2012 för Karlskrona kommun.
§ 70 Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
§ 71 Granskning av Kommunsamverkans Cura individutvecklings verksamhet 2012.
§ 72 Anmälan om äskande av medel för granskningsprojekt inom
kommunkoncernens bolag.
§ 73 Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan 2014-2016.
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 23 maj 2013 kl 13.00-17.25

Beslutande

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

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Rikard Jönsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S) jäv §§ 67, 71
Peter Johansson (S) jäv §§ 68
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl 13.00-16.10 §§ 55-68
Eva-Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S) kl 13.00-16.55 §§ 55-68, del av
§§ 69
Eva Strömqvist (S) jäv §§ 67
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Hind Abdul- Wahab (S) jäv §§ 67
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S) jäv §§ 66
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Yvonne Sandberg-Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S) jäv §§ 68
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M) kl 13.00-17.15 §§ 55-66, 68-69
jäv §§ 67
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M) jäv §§ 68
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.00-13.55 §§ 55-64
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD) jäv §§ 68
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Peterson (FP) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
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Anna Ekström (FP) kl 13.00-16.45 §§ 55-65, 68, del av
§§ 69, jäv §§ 66
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00-16.45 §§ 55-65, 68, del
av §§ 69, jäv §§ 66
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) jäv §§ 67
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP) jäv §§ 71
Ulf Hansson (V) kl 13.00-15.00 §§ 55-64, del av §§ 65
Günter Dessin (V) §§ 68
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) §§ 66
Tjänstgörande ersättare

Åke Håkansson (S) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.10 §§ 55-68
Ingrid Trossmark (S) jäv §§ 67
Mats Fagerlund (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
John-Erik Danerklint (S)
Bengt Fröberg (M)
Anne-Marie Branje (M) jäv §§ 68
Göte Henriksson (SD) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Ove Uppgren (SD) jäv §§ 66
Alf Stålborg (SD) jäv §§ 68
Mikael Andersson (FP)
Pernilla Persson (C)
José Esponoza (MP)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-16.35 §§ 55-68, del av
§§ 69
Sven Wallfors (M) kl 13.55-17.25 §§ 64-66, 68-73 jäv
§§ 67
Gunilla Ekelöf (FP) §§ 66
Daniel Jusinski (S) kl 16.05-16.10, kl 17.15-17.25 §§
66, §§ 70-73
Anders Persson (S) kl 16.05-17.35 §§ 66-73
Ingela Abramsson (C) §§ 67
Anders Ovander (M) §§ 67-68
Lotta Holgersson (S) kl 16.10-17.35 §§ 67-73
Jan Elmqvist (S) §§ 67
Caroline Skoglöw (V) kl 16.10-17.35 §§ 68-73
Ronnie Nilsson (M) §§ 68
Jan Hagberg (M) kl 17.15-17.25 §§ 70-73
Bengt Johansson (M) kl 17.15-17.25 §§ 70-73
Marianne Nordin (M) kl 17.15-17.25 §§ 70-73
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Närvarande ersättare

Anders Persson (S) kl 13.00-16.05 §§ 55-65
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-16.10 §§ 55-66
Jan Elmqvist (S)
Sven Wallfors (M) kl 13.00-13.55 §§ 55-64
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.10, 16.15-17.25 §§
55-66, 69-73
Ronnie Nilsson (M) kl 13.00-16.10 16.15-17.25 §§ 5566, 69-73
Marianne Nordin (M) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Bengt Johansson (M) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Jan Hagberg (M) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Ulf Danielsson (M)
Gunilla Ekelöf kl 13.00-16.25 §§ 55-65, 67- 69
Ingela Abramsson (C) kl 13.00-16.10,16.15-17.35 §§
55-66, 68-73
Mikael Svensson (MP)
Caroline Skoglöw (V) kl 13.00-16.10 §§ 55-67
Daniel Jusinski (S) kl 14.35-16.05, 16.10- 17.15 §§ 65,
67-69

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Niklas Platow (M) och Claes-Urban Persson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
fredagen den 31 maj 2013, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 55-73
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Niklas Platow
Justeringsledamot ………………………………………………
Claes- Urban Persson

23 maj 2013

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 31 maj 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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23 maj 2013

§ 55
Muntlig frågestund.
Karin Månsson (FP) ställer en fråga om bemötande i olika
mötessituationer till kommunstyrelsens ordförande.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
-----Elina Gustafsson (S) ställer en fråga om integration till
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.
Mats Lindbom (C) svarar.
------Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga om hur kommunen uppfyller
kraven i lagen när det gäller särskilt stöd i skolan.
Börje Dovstad (FP) svarar.
-----Lars Hildingsson (S) ställer en fråga om det kommer sand i
sandlådorna i år till Nättrabys förskolor.
Tommy Olsson (KD) svarar.
_______
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23 maj 2013

Tekniska nämnden
Akten

7

KS.2011.103.344

§ 56
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med samtliga enskilda VA-föreningar inom
kommunen med erbjudande om bistånd.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
mars 2011 § 21 av Lars Malmgren m fl. Förslaget är att stödja och
underlätta arbetet för privata VA-föreningar med upphandlingar,
medlemsrekrytering, finansiering, mm föreslås att kommunen ger
föreningarna konsultativt stöd och skäligt finansiellt bidrag för det
föreningsarbete som utförs.
Tekniska nämnden har den 26 mars 2013, § 25 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att efter VA-saneringen av Aspö på
90-talet som utfördes av kommunen för ca 250 fastigheter har
kommunen uppmuntrat föreningar att bygga ut kommunalt VA.
Föreningarna bekostar och bygger ut kommunalt VA som överlåts till
kommunen istället för att betala anläggningsavgift. Ca 2 000
fastigheter, 1/4 del av fastigheter med enskilt avlopp, har på detta
sätt under 15 år via ett 50-tal föreningar byggt ut kommunalt VA.
Kommunen har nu startat arbetet med en kommunal VA-plan som
ska leda till en åtgärdsplan för VA-saneringar. Den beräknas vara
klar hösten 2013. Den kommer att prioritera i vilken ordning
kommunalt VA ska byggas ut de närmsta 20-25 åren. Kommunen
kommer att fortsätta uppmuntra VA-föreningar som vill lösa sina
egna problem innan det kommunala VA-nätet byggs ut.
Anläggningsavgiften för 2013 är föreslagen till ca 175 tkr för en
1 000 kvm tomt. Målet är att anläggningsavgiften ska höjas till ca 200
tkr de närmaste åren. Det är denna taxa som kommer att gälla om
kommunen bygger ut kommunalt VA och fastigheterna ligger
innanför verksamhetsområdesgränsen.
Kommunen kommer att fortsätta stödja de VA-föreningar som är
beredda att ta egna initiativ med rådgivning och underlag för
kravspecifikationer till föreningarnas upphandlingar.
Däremot kan inga ekonomiska bidrag utgå från kommunen och
kommunen kan heller inte ingå i styrelse eller inkluderas på annat
sätt i dessa ekonomiska föreningar.
Forts

23 maj 2013
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§ 56 forts
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med samtliga enskilda VA-föreningar inom
kommunen med erbjudande om bistånd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka den del som avser att fortsätta uppmuntra och med
rådgivning stödja privata VA-föreningar som är villiga att bygga ut
och ansluta till kommunalt VA och på så sätt tidigarelägga
utbyggnaden, samt
2. att avslå den del som avser ekonomiskt bidrag och kommunens
direkta engagemang i föreningslivet.
Stefan Lundin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 maj 2013

Tekniska nämnden
Akten

9

KS.2010.612.349

§ 57
Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheter till att
förändra/förbättra dagvattenledningen på Montörvägen i Jämjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
januari 2011 § 4 av Ellenor Björnlund. Förslaget är att kommunen tar
sitt ansvar i att undersöka möjligheter för att förändra/förbättra
dagvattenledningen på Montörvägen eftersom de har drabbats av
källaröversvämningar ett antal gånger.
Tekniska nämnden har den 26 mars 2013, § 26 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att kommunens ansvar är att
ledningssystemet skall klara ett så kallat
10-års-regn. Det är ett regn som statistiskt faller var tionde år.
Dagvattenledningen i Montörvägen klarar detta krav men med liten
marginal. Kommunen har försökt prioritera in uppdimensionering av
dagvattenledningen i underhållsbudgeten men pengarna har fått
prioriteras till andra åtgärder.
Kommunens handlingsplan är att projektera uppdimensionering 2013
och genomföra omläggningen 2014.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Håkan Eriksson (S) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 maj 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2013.16.102

§ 58
Avsägelser av kommunala uppdrag
Lena Ryge (S) har i en skrivelse daterad 13 maj 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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23 maj 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

11

KS.2013.16.102

§ 59
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars–Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Affärsverken AB
Ombudsersättare från den 1 augusti 2013 Jan-Anders Lindfors (S)
efter Lars Hildingsson.
Karlskrona Baltic Port
Ledamot Jan-Anders Lindfors (S) efter Lars Hildingsson.
Karlskronahem AB
Ombudsersättare från den 1 augusti 2013 Jan-Anders Lindfors (S)
efter Lars Hildingsson.
Kruthusen företagsfastigheter
Ombudsersättare från den 1 augusti 2013 Jan-Anders Lindfors (S)
efter Lars Hildingsson.
Moderbolaget
Vice ordförande från den 1 augusti 2013 Jan-Anders Lindfors (S)
efter Lars Hildingsson.
Sydostenergi AB
Ombudsersättare från den 1 augusti 2013 Jan-Anders Lindfors (S)
efter Lars Hildingsson.
_____

23 maj 2013

Akterna

12

KS.2013.245.700
KS.2013.130.107
KS.2013.143.107
KS.2013.144.107
KS.2013.132.107
KS.2013.131.107
KS.2013.124.107
KS.2010.13.024
KS.2012.201.700
KS2012.301.736
§ 60
Anmälningsärende.
1. Anmälan om ej verkställda beslut inom LSS 9§ för
handikappnämnden.
2. Anmälan om ej verkställda beslut inom 4 kap 1§ Socialtjänstlagen
för handikappnämnden.
3. Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt
6 kap 1 a §kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma.
4. Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB enligt
6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma.
5. Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen företagsfastigheter AB
enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma.
6. Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap 1
a §kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma.
7. Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB
inklusive dotterbolag enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma.
8. Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB enligt 6
kap
1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma.
9. Överförmyndarnämnden 20 mars 2013 § 24 komplettering till
ändrad ersättning till god man för ensamkommande barn.
10. Anmälan om ej verkställda beslut inom 4 kap 1§
Socialtjänstlagen för äldrenämnden.
11. Äldrenämnden 13-03-27 § 31 plan för tillskapandet av olika
senior- och trygghetsboende för äldre inom kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

23 maj 2013

Aktern

13

KS.2013.253.183

§ 61
Inkomna medborgarförslag.
Medborgarförslag om viltstaketet sträckan Angöringen-första
viadukten vid Ekebacken/Ava-vägen utanför Karlskrona- Lyckå
ridklubb, av Jenny Hagström.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
______

23 maj 2013

Kommunledningsförvaltningen
Aktern

14

KS.2013.449.030

§ 62
Återkallande av motion
Ingrid Hermansson (c) återkallade i skrivelse inkommen till
Kommunledningsförvaltningen den 20 maj 2013 motion införande av
en ungdomskomission mot ungdomsarbetslösheten i Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_______

23 maj 2013

Akten

15

KS.2013.254.870

§ 63
Inkomna Interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde:
Interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Olsson
angående Wämöparken, av oppositionsråd Patrik Hansson (S).
___

23 maj 2013

Akten

16

KS.2013.254.870

§ 64
Svar på interpellation om Wämöparken.
Interpellation till tekniska nämndens ordförande den 8 maj 2013 från
Patrik Hansson (S).
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 23 maj 2013 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Tommy Olsson (KD), Patrik Hansson (S) och Mats
Lindbom (C).
_____

23 maj 2013

Samtliga nämnder
Samtliga styrelser
Revisionen
Akten

17

KS.2011.218.041

§ 66
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden,
Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Miljö-och
byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden,
Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
Tjänsteförättande ordförande i revisionen Birger Vernersson (S) och
Thomas Almqvist från Ernst & Young redovisar revisionsberättelsen
för år 2012.
Ledamot revisionen Anna-Karin Leufstedt (S) redovisar sin skrivelse
med anledning av revisionsberättelsen 2012.
Revisionen har med skrivelse den 9 april 2013 lämnat
revisionsberättelse för år 2012. Av fullmäktige utsedda revisorer har
granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder, och som
utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i kommunens bolag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till
fullmäktige.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna har i uppdrag att bedöma om kommunens verksamhet
sköts på ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande
sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen
är tillräcklig.
Revisorernas påpekanden
Strukturen av verksamhetsmålen har förändrats inför 2012 jämfört
med 2011. Med bakgrund i granskningsresultaten kan revisorerna
inte verifiera att samtliga nämnder bedriver en ändamålsenlig
verksamhet med bakgrund i de av kommunfullmäktige formulerade
verksamhetsmålen eller att målen får avsedd styreffekt.
Forts

23 maj 2013
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§ 66 forts
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden,
Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Miljö-och
byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden,
Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
Årets resultat uppgår till +2,5 mkr. Resultatet har tillgodoförts
engångseffekter på ca 71,4 mkr vilket indikerar att obeaktat dessa
hade årets resultat uppgått till ca -68,9 mkr. Under 2012 ökade
kommunens samlade intäkter med 3,5 % medan kostnaderna ökade
med 4,5 % jämfört med 2011.
Främsta orsaken till resultatet är nämndernas negativa
budgetavvikelser som accelererade under 2012 års sista tertial vilket
aktualiserar frågan hur budgeten som styrmedel av verksamheten
fungerar. Det är revisorernas bedömning att kommunstyrelsen
tillsammans med nämnderna omgående bör utveckla
budgetprocessen för att säkerställa att budgeten som styrmedel
fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollen avseende hanteringen av materiella
anläggningstillgångar visar fortfarande brister inom flera områden.
Kommunstyrelsen har valt att utöva uppsikt över dotterbolagen via
moderbolaget. Det är därför viktigt att moderbolaget aktivt verkar för
att dotterbolagens affärsplaner arbetas fram i enlighet med
ägardirektiven och att kommunfullmäktiges beslutade mål appliceras
i bolagens måldokument. Utöver detta har lekmannarevisorerna i
Utveckling i Karlskrona AB samt Kruthusen företagsfastigheter AB
lämnat synpunkter i respektive granskningsrapport.
Revisorernas uttalanden
Vi riktar anmärkning mot Äldrenämnden, Handikappnämnden och
Socialnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och
kontroll av respektive verksamhet. Anmärkningen grundas på att
 Nämnderna i allmänhet och Handikappnämnden i synnerhet
har inte haft tillräckligt fokus på den ekonomiska utvecklingen i
respektive verksamhet.
 Nämnderna har inte säkerställt en tillfredsställande intern
kontroll för att leverera tillförlitliga beslutsunderlag och
realistiska prognoser.
 Nämnderna har inte varit tillräckligt aktiva med bakgrund i sitt
tilldelade ekonomiska ansvar för respektive verksamhet och
har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika årets
negativa budgetavvikelser.
Forts

23 maj 2013
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§ 66 forts
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden,
Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Miljö-och
byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden,
Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.




Nämnderna har heller inte fört tillräckligt formell och tydlig
kommunikation till Kommunstyrelsen om möjligheter till
förändrad inriktning och kvalitet på verksamheten för att uppnå
en ekonomi i balans.
Nämnderna har därmed visat ohörsamhet till fullmäktiges
tilldelade ekonomiska ramar och angivna riktlinjer i
kommunens övergripande styrande dokument.

Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M),
Tommy Olsson (KD), Mats Lindbom (C), Ingrid Hermansson (C),
Anna Ekström (FP), Inga-Lill Siggelsten- Blum (KD), Jan-Åke Nordin
(M), Karin Månsson (FP) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen,
2. att bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen, Barn- och
ungdomsnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden,
Miljö-och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Utbildningsnämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ.
_____

23 maj 2013

Handikappnämnden
Revisionen
Ekonomienheten
Akten
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KS.2011.218.041

§ 67
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Handikappnämnden.
Anna Ekström (FP), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Fredrik Wallin
(S), Karin Månsson (FP) och Ove Uppgren (SD) anmäler jäv och
deltar inte i beslutet.
Med anledning av revisionens anmärkning mot handikappnämnden
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 och den inhämtade förklaringen från
handikappnämnden riktas även anmärkning från kommunfullmäktige
mot handikappnämndens ledamöter 2012.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtande förklaringen från nämnden,
rikta anmärkning mot handikappnämnden för 2012, samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
handikappnämnden ansvarsfrihet.
________

23 maj 2013

Socialnämnden
Revisionen
Ekonomienheten
Akten
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KS.2011.218.041

§ 69
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Socialnämnden.
Ingrid Hermansson (C), Eva Strömqvist (S), Hind Abdul-Wahab (S),
Anna Månsson (M), Ingrid Trossmark (S) Jan-Anders Lindfors (S)
och Sven Wallfors (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Med anledning av revisionens 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 och den inhämtade förklaringen från
Socialnämnden riktas även anmärkning från kommunfullmäktige mot
Socialnämndens ledamöter 2012.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtande förklaringen från nämnden,
rikta anmärkning mot Socialnämnden för 2012, samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
socialnämnden ansvarsfrihet.
________

23 maj 2013

Äldrenämnden
Revisionen
Ekonomienheten
Akten
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KS.2011.218.041

§ 68
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Äldrenämnden.
Jan-Åke Nordin (M),Peter Johansson (S), Eva-Lotta Altvall (S), Nils
Johansson (SD), Ann-Marie Branje (M), Alf Stålborg (SD) och
Günter Dessin (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Med anledning av revisionens anmärkning mot äldrenämnden 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 och den inhämtade förklaringen från
Äldrenämnden riktas även anmärkning från kommunfullmäktige mot
Äldrenämndens ledamöter 2012.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtande förklaringen från nämnden,
rikta anmärkning mot Äldrenämnden för 2012, samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
äldrenämnden ansvarsfrihet.
________

23 maj 2013

Ekonomienheten
Samtliga nämnder/styrelser
Akten

23

KS.2011.218.041

§ 69
Årsredovisning för år 2012 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 mars 2013, § 60,
godkänt bokslutet för år 2012 och överlämnat det till kommunens
revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 9 april 2013 tillstyrkt att
årsredovisningen för år 2012 godkänns av fullmäktige då den
upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god
revisionssed.
Camilla Brunsberg (M), Peter Johansson (S), Mats Lindbom (C), Sofia
Bothorp (MP), Jan Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M), LarsGöran Forss (M), Börje Dovstad (FP), Chatarina Holmberg (S),
Birgitta Möller (S), Björn Gustavsson (MP) och Jan-Olof Peterson
(FP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2012.
________

23 maj 2013

Kommunstyrelsen
Akten

24

KS.2012.163.041

§ 70
Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I samband med detta
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell
överföring av investeringsmedel från föregående år.
Budgetberedningen har vid bokslutsberedningen fått en presentation
från samtliga nämnder och bolagsstyrelser innehållande bl.a.
redovisning av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse. Nämnderna
har, i förekommande 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.
Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen
och beslutas av kommunfullmäktige.

En grundförutsättning för att en resultatöverföring ska kunna fungera
fullt ut är att kommunen årligen har ett sådan beräknat överskott så
möjligheten finns att kunna i anspråkta ett positivt resultat året efter.
Därutöver fordras att nämnderna har en budgetdisciplin samtidigt
som de finansiella posterna står sig, vilket möjliggör att kommunen
kan räkna med att kunna ianspråkta ett budgeterat resultat för
hantering av resultatreglering.
I årets redogörelse är det ingen av de nämnder som under 2012
redovisade ett positivt resultat som har uppfyllt kriterierna för att
kunna få med sig resultatet till 2013. Forts
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§ 70 forts
Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
Samtidigt är situationen sådan att de nämnder som under 2012
bedrev sin verksamhet med underskott sannolikt redan sitter i en
sådan situation att de inte skulle kunna klara att återställa
föregående års resultat.
I den gällande budgeten för 2013 finns inte någon reserv budgeterad
för en eventuell resultatreglering vilket innebär att en eventuell
reglering skulle få direkt påverkan på kommunens budgeterade
resultat för 2013. För 2013 uppgår det budgeterade resultatet till +
2,9 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen förslag redovisas i uppräddad tabell,
vilket innebär att inga över- eller underskott inom driftbudgeten
överförs till 2013.
Tekniska nämnden exkl sin VA-verksamhet har för 2012 ett negativt
resultat om ca 22,9 mnkr varav ca 15 mnkr avser extra satsning på
undrehåll.
Sammanställningen baseras på de upprättade bokslutsunderlag som
nämnderna lämnat samt den genomförda bokslutsberedningen.
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 förs över
enligt de av nämnderna redovisade förslagen, vilket totalt uppgår till
76,974 mnkr.
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men ej
slutförda investeringsprojekt och är helt enligt nämndernas egen
redovisning.
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme
2012 om 22,1 mnkr till år 2013, vilket beslutats av Moderbolaget.
Nämnder och styrelsers eventuella framställan i samband med
hantering av bokslut 2012 är härmed till fullo besvarade. Forts
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§ 70
Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 70,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna ovanstående förslag till resultatreglering för
år 2012,
2. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av
kvarvarande investeringsmedel, samt
3. att överföra 6,1 Mnkr till 2013 för tekniska nämndens VA –
verksamhet avseende exploateringsverksamhet 2012.
Kommunfullmäktiges ordförande beslutar
att ärendet utgår
_____

23 maj 2013

Cura individutveckling
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Akten
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KS.2012.425.701

§ 71
Granskning av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings
verksamhet för år 2012.
Jan-Anders Lindfors (S) och Björn Gustavsson (MP) anmäler jäv
och deltar inte i beslutet.
Revisorerna för Kommunsamverkan Cura Individutveckling har
efter sedvanlig granskning av organisationens årsredovisning för år
2012 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.
Kommentarer
Av årsredovisningen framkommer bland annat att verksamheten
ånyo uppvisar ett positivt resultat om knappt 3 miljoner kronor (jfr
drygt 4 mnkr för 2011). I sammanhanget ska då beaktas att
retroaktiva avgifter för 2012 om nästan 5 miljoner kronor redan har
återbetalats till medlemmarna. Förbundets egna kapital uppgår
därmed till hela ca 27,5 miljoner kronor vid senaste årsskiftet. Detta
är då fortfarande över den långsiktiga nivå (max. 20 mnkr) som
bedömts som lämplig för förbundet.
Förbundet har samtidigt återigen uppfyllt balanskravet och
dessutom flertalet av de finansiella och verksamhetsmässiga mål
som direktionen har fastställt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2013, § 116,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura
Individutveckling ansvarsfrihet för år 2012 och samtidigt även
godkänna den av förbundet upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 maj 2013

Revisionen
Akten
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KS.2012.217.007

§ 72
Anmälan om äskande av medel för granskningsprojekt inom
kommunkoncernens bolag.
Tjänsteförrättande ordförande för revisorerna har i skrivelse 25 maj
2012 begärt utökade anslag med 400 kkr för att möjliggöra särskilda
granskningar av kommunens bolag.
De medel som revisorerna i dag disponerar täcker de granskningar
som är kopplade till revisorernas ansvar för räkenskapsgranskningar
inom kommunen.
Kommunfullmäktiges presidiums uppfattning är att i den mån
revisorernas önskar vidga sin granskning av bolagen utöver vad som
följer av normal räkenskapsgranskning, så måste kostnaderna för
sådana direkt belasta berörda bolag. Sådana uppdrag måste därför
kommuniceras med respektive bolagsstyrelse för att säkerställa
finansieringen.
Kommunfullmäktiges presidiums uppfattning är således att de motiv
som anförs i skrivelsen inte är skäl för att via kommunalskatten utöka
revisorernas resurser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2013, § 117,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå revisorernas begäran om utökade resurser.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 maj 2013

Samtliga nämnder/styrelser
Kommunfullmäktiges presidium
Akten

29

KS.2013.252.006

§ 73
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016
Enligt gällande ordning ska kommunfullmäktige fastställa budget och
plan för de kommande tre åren i juni månad varje år. Mot bakgrund
av att ett flertal faktorer för närvarande måste bedömas som
synnerligen osäkra finns anledning att i år förlänga budgetprocessen
och därmed skjuta på tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut.
Mot bakgrund av bl.a. nedanstående osäkerhetsfaktorer föreslås
därför att kommunfullmäktige fastställer budget och plan för åren
2014 – 2016 vid sitt sammanträde i november månad 2013.
 Osäkerhet i prognostiserad ekonomisk utveckling 2013 för
kommunen


Osäkerhet vad avser befolkningsutveckling



Osäkerhet vad avser utvecklingen av skatter och statsbidrag

 Osäkerhet om hur förändringar i kostnads-och
inkomstutjämningen påverkar kommunen


Osäkerhet vad avser lönerevisionen 2013

 Osäkerhet vad avser effekter av kostnadsreducerande åtgärder
i gällande budget
De ekonomiska förutsättningar som så här långt har kunnat
identifieras i budgetprocessen ger vid handen att många
verksamheter kan komma att bli tilldelade minskade resurser i
budget och plan för åren 2014 - 2016 för att kommunens budget ska
uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans, d.v.s. att
intäkterna överstiger kostnaderna.
Mot bakgrund av de osäkerhetsfaktorer som redovisas ovan
bedömer Kommunledningsförvaltningen att förutsättningarna för att
fatta ett beslut i juni månad om ett balanserat budget- och planförslag
för de kommande åren i allt väsentligt är avsevärt sämre i år än vid
motsvarande tidpunkt tidigare år.
Forts

23 maj 2013
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§ 73 forts
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016
För att inte riskera ett budgetbeslut som senare inte visar sig hållbart,
oavsett om förutsättningarna enskilt eller sammantaget visar sig bli
sämre eller bättre än vad som i dag finns kunskap om, anser
Kommunledningsförvaltningen att skäl finns att förlänga
budgetprocessen och därmed flytta beslutet om budget och plan för
åren 2014 – 2016 till fullmäktiges möte i november 2013. Frågan om
att förlänga budgetprocessen har också varit föremål för diskussion i
kommunstyrelsens budgetberedning.
Förslaget att förlänga processen och att som en följd av detta flytta
tidpunkten för fullmäktiges beslut innebär inte att den pågående
budgetprocessen tillåts stanna av för att återupptas under hösten.
Den pågående processen ska fortskrida med än högre intensitet för
att fram till fullmäktiges beslutstillfälle skapa ett så allsidigt belyst och
analyserat budgetförslag som rimligen går att få fram, och som är
baserat på absolut senast kända fakta före beslutstillfället. Det finns
dock anledning att notera att budgeten ändå kommer att baseras på
en rad antaganden - om än att de förutsättningar som gäller för 2014
torde vara något säkrare i november 2013 än nu under våren.
För att säkerställa den fortsatta budgetprocessen, och för att
säkerställa möjligheten till ett balanserat budgetförslag under hösten
oavsett hur ovan redovisade osäkerhetsfaktorer eller andra
förutsättningar utvecklar sig, föreslås att kommundirektören ges ett
särskilt uppdrag att utan avbrott driva processen vidare.
Kommundirektören ska inledningsvis i det uppdraget utgå från de nu
kända förutsättningarna och basera det fortsatta arbetet på de
redovisningar som hitintills genomförts i kommunstyrelsens
budgetberedning. I takt med att osäkerheten inom vissa områden
kan antas minska ska sådana förhållanden vägas in
kommundirektörens arbete.
Kommunstyrelsens budgetberedning ska fortgå kontinuerligt fram till
dess att ett slutligt förslag föreligger. Kommundirektören ges i
uppdrag att snarast lägga fram förslag till budgetberedningens
fortsatta arbetsordning baserat på att kommunfullmäktige fattar
beslut om budget och plan i november 2013.
Kommunledningsförvaltningen vill understryka att förslaget att flytta
kommunfullmäktiges beslut om budget och plan från juni till
november i år inte innebär att den gällande ordningen med
budgetbeslut under våren frångås permanent. Forts
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§ 73 forts
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016
Enligt den gällande ordningen ska nämnderna fastställa sina
internbudgetar för det kommande året senast i november året före
budgetåret. Förslaget att flytta kommunfullmäktiges budgetbeslut till
november omintetgör förutsättningarna för nämnderna i det
avseendet. Därför föreslås att nämnderna medges att fastställa
internbudget för 2014 senast i januari månad 2014. Forts
Nämnderna och dess förvaltningar både medverkar i och följer
budgetprocessen under sommaren och hösten, varvid
förutsättningarna för den enskilda nämnden torde kunna vara
indikativt klara betydligt tidigare än vid tidpunkten för
kommunfullmäktiges beslut i november. Det är således både möjligt
och nödvändigt för nämnderna att bedriva ett proaktivt arbete enligt i
princip samma tidsaxel som arbetet med internbudgeten normalt sett
skulle ha skett. På så sätt påskyndas verkställigheten av sådana
eventuella förändringar i verksamheten som rimligen kan antas följa
av kommunfullmäktiges beslut om budget och plan. Genom ett
sådant aktivt arbete torde de negativa effekterna för dels
nämndernas arbete med internbudget, dels verkställigheten av
nämndernas egna beslut, inte bli alltför stora vid en förskjutning av
senaste tidpunkt för fastställandet av internbudget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2013, § 121, för
egen del beslutat
1. att ge kommundirektören i uppdrag att lägga fram förslag till
fortsatt arbetsordning under 2013 för kommunstyrelsens
budgetberedning,
2. att ge kommundirektören i uppdrag att utan avbrott driva den
fortsatta budgetprocessen med utgångspunkt i nu kända fakta och
basera det fortsatta arbetet på de redovisningar som hitintills
genomförts i kommunstyrelsens budgetberedning, samt
3. att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att flytta
beslut om fastställande av budget och plan för 2014 - 2016,
bemyndiga kommundirektören att fatta sådana nödvändiga beslut i
den administrativa delen av budgetprocessen som kan följa av
ändrad tidpunkt för fastställandet av budget och plan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2013, § 121,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställande av budget och plan för åren 2014 – 2016 ska ske
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2013, Forts
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§ 73 forts
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016
2. att reducera kommunfullmäktiges sammaträde i juni till en dag och
att samtidigt utöka sammanträdet i november till två dagar, samt
3. att medge nämnderna att fastställa internbudget för 2014 senast i
januari månad 2014
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Jan Lennartsson (M) och ordförande yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

18 juni 2013

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18
juni 2013.
§ 74 Allmänhetens frågestund
§ 75 Svar på motion om försöksobjekt där man spelar in fullmäktige och sedan
publicerar mötet på nätet.
§ 76 Svar på medborgarförslag om valfri tidpunkt att se fullmäktiges tv-sända
sammanträde.
§ 77 Svar på medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande
av pyroteknisk utrustning inom kommunen.
§ 78 Svar på medborgarförslag om fler övergångsställen runt Stortorget och
Ronnebygatan i Karlskrona centrum.
§ 79 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 80 Kommunala val.
§ 81 Anmälningsärenden
§ 82 Inkommen motion
§ 83 Ansvarsfrihet för Samverkansnämnden i Blekinge för år 2012.
§ 84 Förslag till taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans hamn, kap 19.1.
§ 85 Internationell samverkan med Chuxiong City, Yunnan Province P.R.China.
§ 86 Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad för åren
2013-2015.
§ 87 Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 88 Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att åstadkomma en
resultatförbättring redan år 2013.
§ 89 Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
§ 90 Köpeavtal för Karlskrona 6:75 för etablering av Jula m.fl. inom f.d.
stadsträdgården i Vedeby.
§ 91 Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret 2012.
§ 92 Ordförande sommarhälsning.
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Tisdagen den 18 juni 2013 kl 13.00-17.30

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf

2

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C) kl 13.10-17.30 §§ 76-90, 92
jäv §§ 91
2:e vice ordf Rikard Jönsson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S) jäv §§ 83
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.45 §§ 74-87
Peter Johansson (S) kl 14.15-17.30 §§ 85-89, jäv §§
91
Elina Gustafsson (S) jäv §§ 91
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S) kl 13.00-17.05 §§ 74- del av §§ 88
Eva-Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S) kl 13.00-17.05 §§ 74- del av §§
88
Eva Strömqvist (S) kl 13.00-16.45 §§ 74-87
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S) kl 13.00-16.45 §§ 74-87
Hind Abdul- Wahab (S) kl 13.00-14.45 §§ 74-86
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S) Jäv §§ 83, 91
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Yvonne Sandberg-Fries (S) kl 13.00-17.20 §§ 74-90
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Camilla Brunsberg (M) jäv §§ 91
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) jäv §§ 91
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M) Jäv §§ 83
Emma Stjernlöf (M) jäv §§ 91
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.00-17.05 §§ 74- del av §§ 88
Patrik Stjernlöf (M)
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Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare
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Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD) jäv §§ 91
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Peterson (FP)
Anna Ekström (FP) kl 13.00-16.45 §§ 74-87
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP) jäv §§ 84
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) kl 13.00-17.15 §§ 74-88
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 14.15-17.30 §§ 86-92
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Ingela Abramsson (C) Jäv §§ 83
Mats Fagerlund (S)
Ingrid Trossmark (S)
Anders Persson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Fröberg (M)
Ove Uppgren (SD)
Göte Henriksson (SD)
Kent Lewén (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Billy Åkerström (KD)
Daniel Jusinski (KD) kl 13.00-14.45 §§ 74-86
Ronnie Nilsson (M) §§ 83, kl 17.15-17.30 §§ 89-92
Lotta Holgersson (S) kl 16.45-17.30 §§ 83, §§ 88-92
Kerstin Ekberg Söderbom (S) §§ 83
John-Erik Danerklint (S) kl 16.45-17.30 §§ 88-92
Patrik Enstedt (S) kl 16.45-17.30 §§ 88-92
John-Erik Danerklint (S) kl 13.00-16.45 §§ 74-87
Lotta Holgersson (S) §§ 74-82, 84-87
Patrik Enstedt (S) kl 13.00-16.45 §§ 74-87
Jan Elmqvist (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S) §§ 74-82, 84-92
Björn Fries (S)
Ronnie Nilsson (M) §§ 74-82, kl 13.00-17.15 §§ 84-88
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Ulf Danielsson (M)

18 juni 2013
José Espinoza (MP)
Mikael Svensson (MP)
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jan-Åke Nordin (M), Emina Cejvan (M) och Helene
Gustafsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
torsdagen den 20 juni 2013, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 74-92
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Jan-Åke Nordin §§ 74-82, 84-92
Justeringsledamot ………………………………………………
Emina Cejvan §§ 83
Justeringsledamot ………………………………………………
Helene Gustafsson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 20 juni 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 74
Allmänhetens frågestund.
Susanne Schneider ställer en fråga med anledning av turerna kring
Fridlevstads skola; "Hur ställer sig kommunfullmäktige till att man på
förvaltningsnivå tar beslut om stora kvalitetssänkningar i
verksamheten, beslut som enligt Kommunallagen ska tas
av nämnden, samt att man på förvaltningsnivå godtyckligt
tolkar Skollagens innehåll om bl a likvärdig utbildning, när
politikerna är ansvarig inför lagen? Dessutom verkar det
gå stick i stäv med nämndens verksamhetsplan och
skolöverenskommelsen på flera punkter.”
Kommunalrådet Börje Dovstad (FP) svarar.
_______
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Kommunikationsavdelningen
Budgetberedningen
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2012.491.006

§ 75
Svar på motion om försöksobjekt där man spelar in fullmäktige
och sedan publicerar mötet på nätet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 13 december
2012 § 195 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att
Kommunstyrelsen startar ett försöksprojekt där vi spelar in
fullmäktige och sedan publicerar mötet på nätet t ex på
www.karlskrona.se eller annan lämplig webbplats.
Kommunen utreder vad det skulle kosta att publicera mötena på
webben i avsnitt t ex som de har i Falköpings kommun.
Det utreds varifrån motionen kan finansieras lex kommunstyrelsens
reserv.
Kommunledningsförvaltningen har den 30 april 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Kommunfullmäktiges
möten hålls i Blekingesalen på Wämöcenter och är öppna för
allmänheten. Idag sänds (streamas) fullmäktiges möte direkt på
internet via karlskronakanalen.se, men det saknas möjligheter att
spara sändningarna så att de går att se i efterhand.
Sändningar i efterhand
Att göra det möjligt att se kommunfullmäktige i efterhand gynnar den
lokala demokratin och ger allmänheten större möjligheter till insyn i
kommunens arbete.
I Blekingesalen finns fast installerad utrustning för att automatiskt ta
upp ljud och bild. Utrustningen används redan idag för att
direktsända fullmäktigemötena. Det finns också ett voteringssystem
som ger möjligheter att i ett nytt sändningssystem automatiskt visa
talarlista, ärendelista och presentationer i sändningen.
Det finns idag olika webbaserade tjänster på marknaden som kan
kopplas ihop med den befintliga utrustningen. Det krävs då ganska
litet manuellt arbete för att spela in och lagra fullmäktiges möten så
att de både går att följa direkt och blir tillgängliga via webben i
efterhand. Det blir då också möjligt att enkelt söka fram enskilda
ärenden.
Forts

18 juni 2013
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§ 75 forts
Svar på motion om försöksobjekt där man spelar in fullmäktige
och sedan publicerar mötet på nätet.
För att en sådan tjänst ska kunna användas behövs samråd med
Landstinget Blekinge som äger den tekniska utrustning som idag
finns i Blekingesalen. Det krävs också vissa anpassningar av den
tekniska utrustningen.
Kostnaden för att köpa sändningsmöjligheter, lagring med
sökfunktion via webben är cirka 100 000 kr per år.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 142,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen,
2. att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att handla upp en
tjänst för sändningar av kommunfullmäktige via webben. Mötena ska
både sändas direkt och vara tillgängliga att se i efterhand, samt
3. att finansieringen på 100 000 kr per år för sändningarna beaktas i
samband med budgetberedningen för 2014.
Christoper Larsson (SD) och Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

Kommunikationsavdelningen
Akten

18 juni 2013
KS.2012.354.006

9

§ 76
Svar på medborgarförslag om valfri tidpunkt att se fullmäktiges
tv-sända sammanträde.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2012 § 141 av Hans Olofsson. Förslaget är att valfri tidpunkt
att se fullmäktiges tv-sända sammanträde.
Kommunledningsförvaltningen har den 30 april 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Kommunfullmäktiges
möten hålls i Blekingesalen på Wämöcenter och är öppna för
allmänheten. Idag sänds (streamas) fullmäktiges möte direkt på
internet via karlskronakanalen.se, men det saknas möjligheter att
spara sändningarna så att de går att se i efterhand.
Sändningar i efterhand
Att göra det möjligt att se kommunfullmäktige i efterhand gynnar den
lokala demokratin och ger allmänheten större möjligheter till insyn i
kommunens arbete.
I Blekingesalen finns fast installerad utrustning för att automatiskt ta
upp ljud och bild. Utrustningen används redan idag för att
direktsända fullmäktigemötena. Det finns också ett voteringssystem
som ger möjligheter att i ett nytt sändningssystem automatiskt visa
talarlista, ärendelista och presentationer i sändningen.
Det finns idag olika webbaserade tjänster på marknaden som kan
kopplas ihop med den befintliga utrustningen. Det krävs då ganska
litet manuellt arbete för att spela in och lagra fullmäktiges möten så
att de både går att följa direkt och blir tillgängliga via webben i
efterhand. Det blir då också möjligt att enkelt söka fram enskilda
ärenden.
För att en sådan tjänst ska kunna användas behövs samråd med
Landstinget Blekinge som äger den tekniska utrustning som idag
finns i Blekingesalen. Det krävs också vissa anpassningar av den
tekniska utrustningen.
Kostnaden för att köpa sändningsmöjligheter, lagring med
sökfunktion via webben är cirka 100 000 kr per år. Forts

18 juni 2013
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§ 76 forts
Svar på medborgarförslag om valfri tidpunkt att se fullmäktiges
tv-sända sammanträde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 143,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

18 juni 2013
Kommunledningsförvaltningen
Akten

11

KS.2010.67.003

§ 77
Svar på medborgarförslag allmänt förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
januari 2010 § 5 av Marcus Englund, Niklas Edwardsson samt Dan
Axelsson. Förslaget är ett allmänt förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har den 19 april 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att en enkel studie har
gjorts beträffande innehåll i ordningsstadgan, tidigare utredningar
och tidigare beslut i liknande ärenden.
Studien visar att kommunens ordningsföreskrifter uppfyller kraven på
vad kommunen kan råda över i denna fråga. Det krävs polistillstånd
för användande av fyrverkerier. Kommunen kan inte utverka förbud
mot användande av fyrverkerier utan hänvisar till de tillstånd som
polisen ger. Vi har full förståelse för att det finns både människor och
djur som lider av fyrverkerier men kommunen råder inte över
tillståndsplikten och inte heller över tillsynsplikten efter densamma.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 145,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

18 juni 2013

Tekniska nämnden
Akten

12

KS.2012.233.512

§ 78
Svar på medborgarförslag om fler övergångsställen runt torget
och Ronnebygatan i Karlskrona centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
juni 2012 § 92 av Siri Norling. Förslaget är att kommunen anlägger
fler övergångsställen runt torget och Ronnebygatan i Karlskrona
centrum.
Tekniska nämnden har den 26 mars 2013 lämnat yttrande. Nämnden
skriver att under de senaste tolv åren har en trafikolycka där en
fotgängare kolliderat med personbil inträffat i korsningen. Olyckan
skedde genom att en fotgängare blev påbackad av en personbil i
korsningen. Korsningen har därför egentligen inga
trafiksäkerhetsproblem utan problemen är mer av otrygghetskaraktär,
där utformningen bidrar till en viss osäkerhet. Denna är dock positiv
ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Trafikutskottet föreslår att, i syfte att prioritera fotgängarna i
korsningen, korsningen regleras som gångfartsområde. Regleringen
genomförs i samband med att den östra delen av Ronnebygatan
skyltas som gågata den 1 april 2013. Regleringen ska utvärderas
med avseende på trafiksäkerhetseffekter.
Kommunledningsförvaltningen har den 17 maj 2013 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 146,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anse medborgarförslaget besvarat,
2. att uppdra åt tekniska nämnden att reglera Ronnebygatan vid
korsningen med Norra Smedjegatan som gångfartsområde från den
1 april 2013, samt
3. att uppdra åt tekniska nämnden att författa lokala trafikföreskrifter.
Magnus Johansson (S) yttrar sig.
Gunilla Ekelöf (FP) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

18 juni 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2013.16.102

§ 79
Avsägelser av kommunala uppdrag
Martin Kirchberg (SD) har i en skrivelse daterad 5 juni 2013 avsagt
sig uppdraget som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden och som
ersättare i Regionstyrelsen Region Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

14

KS.2013.16.102

§ 80
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens vice ordförande Helene Gustafsson
(S) väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Kommunfullmäktiges valberedning
Ledamot Jonas Sandström (S) efter Eva Öman.
Ersättare Eva-Lotta Altvall (S) efter Jonas Sandström
Ersättare Anders Persson (S) efter Chatarina Holmberg.
Miljö- och byggnadsnämnden
Ledamot Per Löfvander (S) efter Gert Bengtsson.
Ersättare Tommy Brolin (S) efter Per Löfvander.
Ledamot Björn Tenland (SD) efter Martin Kirchberg.
Ersättare Peter Bäckström (M) efter Linda Jakobsson.
Regionstyrelsen Region Blekinge
Ersättare Charlotta Antman (SD) efter Martin Kirchberg.
Valnämnden
Vice ordförande Susanne Johansson (S) efter Linda Ekström.
Ledamot Mats Fagerlund (S) efter Susanne Johansson.
Ersättare Claes-Urban Persson (S) efter Mats Fagerlund.
_____

18 juni 2013

Aktern

15

KS.2011.397.610

§ 81
Anmälningsärende.
Barn- och ungdomsnämnden 13-05-29, § 41, uppdrag att utreda
möjligheten att införa ett frivilligt tionde skolår i grundskolan, som
utgör en brygga för de ungdomar som inte når upp till målsättningen
att bli behöriga till gymnasiet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

18 juni 2013

Aktern

KS.2013.288.030

§ 82
Inkommen motion.
Motion om att starta upp ett projekt liknande Vägvisaren, av Patrik
Hansson (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera Motionen till kommunstyrelsen för beredning.
______
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18 juni 2013
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Samverkansnämnden
KS.2011.78.106
Karlshamns kommun
Sölveborgs kommun
Olofströms kommun
Försäkringskassan
Landstinget Blekinge
§ 83
Ansvarsfrihet för Samverkansnämnden i Blekinge 2012
Jan-Åke Nordin (M), Patrik Hansson (S), Jan-Anders Lindfors (S) och
Ingela Abramsson (C) anmäler jäv.
Revisionen har med skrivelse den 7 maj 2013 lämnat
revisionsberättelse för år 2012. Av Karlskrona kommunfullmäktige
utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
Samverkansnämnden i Blekinge.
Nämnden är en gemensam nämnd mellan Landstinget och de fem
kommunerna i Blekinge. Nämnden ansvarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll.
Granskningen har skett med biträde av Ernst & Young AB.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed
i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning. Revisorerna har i uppdrag att
bedöma om verksamheten sköts på ändamålsenligt och ur ekonomisk
synvinkel tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och
att den interna kontrollen är tillräcklig.
Nämnden är nybildad 2011-01-01 och arbetet med mål- och
verksamhetsstyrning behöver utvecklas. Vidare bör nämnden vidta
åtgärder så att dess uppdrag och ansvar harmoniserar med
omfattningen i den operativa verksamhet för vilken nämnden är
ansvarig huvudman.
Under 2011 har nämnden inte författat eller fastställt någon egen
intern kontrollplan som säkerställer att regelbundna, systematiska
och ändamålsenliga tester och kontroller sker av de prioriterade
områdena för intern kontroll. Slutligen bör uppföljning av den interna
kontrollen förbättras för att säkerställa att rutinerna fungerar
tillfredsställande.
Vidare föreslår vi en bättre uppföljning av den interna kontrollplanen
för att säkerställa att nämndens arbete fungerar effektivt. Forts

18 juni 2013

§ 83 forts
Ansvarsfrihet för Samverkansnämnden i Blekinge år 2012
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bevilja ledamöterna i Samverkansnämnden i Blekinge
ansvarsfrihet, samt
2. att Samverkansnämndens i Blekinge årsredovisning för 2012
fastställs.
______
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18 juni 2013

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

19

KS.2012.390.041

§ 84
Förslag till taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans hamn,
kap 19.1.
Börje Dovstad (FP) anmäler jäv.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 april 2013, § 32
hemställt att kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa 2013 för
fasta båtplatser i Tallebryggans hamn i enlighet med upprättat
förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 13 januari 2013 § 13 om tekniska
nämndens taxor. Nedan redovisas förslag till ändring i kap 19.1 i
gällande taxa för 2013.
Den 1 januari 2013 tog Karlskrona kommun över ca 200 båtplatser
som tidigare hyrts ut av Tallebryggans båtklubb. Båtplatsavgiften
som Tallebryggans båtklubb tagit ut av sina medlemmar har baserats
på breddmeterpris exklusive moms (ideell förening är inte
momspliktig verksamhet).
Karlskrona kommun har däremot använt sig av ett enhetspris per fast
båtplats.
Förslaget till taxeändring anpassas till Tallebryggans avgiftsmodell
med ett á-pris per meter brygga som hyrs ut.
Ny taxa för 2013 föreslås bli 787,50 kr/bryggmeter inklusive moms
och är intäktsneutralt för kommunen. Tillkommande kostnad för
Tallebryggans medlemmar är momsen eftersom kommunal uthyrning
är skattepliktig verksamhet.
Samråd har skett med Tallebryggans båtklubb.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 137,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans hamn i
enlighet med upprättat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

18 juni 2013
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Kommundirektör
KS.2012.486.105
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
Utbildningsförvaltningen
Akten
§ 85
Internationell samverkan med Chuxiong City, Yunnan
Province P.R.China
Under hösten 2012 har utbildningsförvaltningen erhållit medel från
ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) för ett
utvecklingsprojekt med Kunming, Yunnan, Kina. Syftet är att
utveckla samverkan inom utbildning och kultur.
I samband med en resa till Kunming i december 2012 framfördes
från kinesisk sida ett önskemål om att teckna ett kommunalt
partnerskap mellan Karlskrona och Chuxiong City. Kommunalt
Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som genom
resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande
och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade
samarbetsländer och i Sverige till nytta för både parter. Det
kommunala partnerskapet undertecknades den 14 mars 2013 i
Karlskrona av båda parter. Avtalet behöver fastställas av
kommunfullmäktige hos båda parter för att bli giltigt.
Enligt riktlinjer från ICLD ska det finnas en styrgrupp kopplat till det
kommunala partnerskapet med representanter från båda partner. I
denna styrgrupp ska det finnas företrädare för politisk ledning och
från oppositionen samt ledande tjänstemän. Varje part ska utse en
samordnare. En ersättare för samordnaren ska utses.
Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att verka som garant för en
lokal förankring. Styrgruppen bör träffas två gånger per år, en gång
i Karlskrona och en gång i Chuxiong City.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 138,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna det föreslagna samarbetsavtalet med Chuxiong,
Yunnan, China, samt
2. att besluta att Kommunfullmäktiges ordförande,
Kommunfullmäktiges 2:e viceordförande, kommundirektören,
förvaltningschefen för kulturförvaltningen, förvaltningschefen för
utbildningsförvaltningen, kommunens internationella samordnare
och utbildningsförvaltningens internationella koordinator ska vara
kommunens representanter i styrgruppen med Chuxiong City samt
att utbildningsförvaltningens internationella koordinator ska var
samordnare och kommunens internationella samordnare ska vara
ersättare till samordnaren.
Forts

18 juni 2013
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§ 85 forts
Internationell samverkan med Chuxiong City, Yunnan
Province P.R.China
Elina Gustafsson (S), ordförande (M), Jonas Sandström (S), Günter
Dessin (V), Magnus Johansson (S), Björn Gustavsson (MP), Gerthie
Olsson (S), Hind Abdul-Wahab (S), Kent Lewén (FP), Yvonne
Sandberg-Fries (S) och Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Inga-Lill Siggelsten- Blum (KD), Patrik Hansson (S), Jan-Olof
Peterson (FP), Sofia Bothorp (MP) och Camilla Brunsberg (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___

18 juni 2013

Kommunledningsförvaltningen
Akten

22

KS.2008.968.105

§ 86
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia
stad för åren 2013 - 2015
Karlskrona kommun och Gdynia stad är vänorter sedan 1990. För att
konkretisera vänortssamarbetet har ett program tecknats mellan de
båda vänorterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 139,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona
kommun och Gdynia stad för åren 2013 - 2015.
Inga-Lill Siggelsten- Blum yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___

18 juni 2013

Budgetberedningen
Kommundirektören
Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

23

KS.2013.207.041

§ 87
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Kommunens resultat på årsbasis beräknas enligt prognos baserat på
utfall efter första tertialet uppgå till – 42,3 mnkr. Jämfört med
prognostiserat resultat efter februari månad innebär det en förbättring
med knappt 11 mnkr.
Förändringar i förhållande till prognos efter februari månad som
bidrar till förbättrat prognostiserat resultat kan främst härledas till en
ny post i form av återbäring från Kommuninvest om 17,9 mnkr, en
viss förbättring av skatter och statsbidrag med ca 2 mnkr samt att
Handikappnämnden förbättrar sin tidigare beräknade negativa
avvikelse mot budget från – 9 till – 2,0. Därtill redovisas mindre
förbättringar inom finansverksamheten, t.ex. ett något förbättrat
räntenetto.
Samtidigt som resultatet förbättras inom dessa områden redovisas
försämringar inom andra. Förändringar av RIPS-räntan innebär en
ökad kostnad för uppräkning av pensionsskulden med 10 mnkr.
Äldrenämndens prognos försämras från – 24 mnkr i februari månad
till – 29 mnkr i april månad och Socialnämndens från – 14 till – 19
mnkr. Äldrenämndens och Socialnämndens prognoser innefattar inte
beräknade effekter av de åtgärder som på förvaltningsnivå planeras
att bli vidtagna under 2013.
Skrivelser/framställningar från nämnder
Äldrenämnden har vid sammanträde 22 maj beslutat om vissa
kostnadsreducerande respektive intäktshöjande åtgärder som på
årsbasis kommer att minska nämndens nettokostnad med ca 18
mnkr. Den bedömda effekten av dessa åtgärder i 2013 års
verksamhet är inte beaktade i nämndens prognos.
Socialnämnden har behandlat dåvarande förvaltningschefens förslag
till åtgärder men ännu inte tagit någon direkt ställning vilket innebär
att prognosen ej påverkats i det här läget.
Efter februari respektive mars månads rapporter har
Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden tillställt
Kommunstyrelsen och/eller Kommunfullmäktige skrivelser med
anledning av respektive nämnds vid dessa tillfällen prognostiserade
avvikelser mot budget.
Forts

18 juni 2013
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Handikappnämnden har i beslut § 16/2013 hemställt till
Kommunfullmäktige om en utökad nettoram 2013 med 9 mnkr. Vid
nämndens behandling i maj av tertialrapporten har hemställan sänkts
till 2 mnkr.
Äldrenämnden har vid sammanträde 24 april, § 45 tillskrivit
kommunstyrelsen om att nämnden inte kommer att kunna genomföra
sina uppdrag inom ”given ekonomisk ram”. Därtill har nämnden i
samma beslut dels påtalat behovet av erhålla 12 mnkr av de
prestationsersättningar som kommunen fick 2012, dels att
hyreskostnaden om 2,4 mnkr för avvecklade bostäder i särskilt
boende vid Kungsmarken inte ska belasta äldrenämnden.
Socialnämnden behandlade under § 42/2013 sin uppföljningsrapport
per 31 mars. Nämnden gav då sin ordförande och vice ordförande i
uppdrag ”…att formulera en särskild skrivelse kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige samt revisionen angående den negativa
prognosen”. Nämnden beslutade också att översända
budgetuppföljningen till kommunstyrelsen då ”… socialnämnden
anser att en budget i balans i dagsläget är svår att nå ….” och att
”det lagstadgade uppdrag som nämnden har att utföra blir svårt att
utföra.”.
Äldrenämndens, undantaget önskan om att få ta del av
prestationsersättningen, respektive Socialnämndens skrivelser
innehöll inga framställningar om ytterligare resurser för att bedriva
den reguljära verksamheten.
Utöver ovanstående har Tekniska nämnden för avsikt att vid
sammanträde 28 maj hemställa att kommunfullmäktige dels reviderar
VA-verksamhetens resultatkrav från + 1,8 mnkr till + 1,0 mnkr och att
verksamhetens eget kapital därmed skulle vara återställt, dels att
Tekniska nämndens budgetram 2013 utökas med 200,0 tkr för
framtagandet av den cykelstrategi som kommunfullmäktige beslutat
om.
Forts
Förslag till svar på inkomna skrivelser/framställningar
Kommunledningsförvaltningen lämnar nedanstående synpunkter och
förslag till beslut på inkomna skrivelser/framställningar från
respektive nämnd.
Forts

18 juni 2013
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Handikappnämnden
Förutsättningarna för nämndens verksamhet och dess omfattning
och kvalitet bedöms inte vara av sådan karaktär att en kvarvarande
avvikelse om – 2 mnkr, enligt kommunledningsförvaltningens
uppfattning, skulle utgöra skäl för kommunstyrelsen att vare sig
tillskjuta ytterligare resurser eller föreslå kommunfullmäktige att
justera nämndens uppdrag och/eller mål.
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att socialnämndens
prognostiserade negativa avvikelse inom individ- och
familjeomsorgen måste hanteras av nämnden i ett mer varaktigt
perspektiv. Mot bakgrund av att nämnden fortsätter sitt arbete med
de av dåvarande förvaltningschefen framlagda förslagen till åtgärder
anser Kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen bör
avvakta resultatet av nämndens eget arbete innan styrelsen drar
några slutsatser av ordförandes och vice ordförandes skrivelse.
Äldrenämnden
Äldrenämnden har påtalat att nämnden inte kan genomföra sitt
uppdrag inom den givna ekonomiska ramen. Nämndens påtalande
måste uppfattas avse enbart 2013 då nämnden senast vid
sammanträde 2013-05-22 behandlade förslag om förändringar av
mer strukturell karaktär i syfte att nedbringa kostnadsläget. Av
nämndens handlingar framgår dock att de åtgärder om 18 mnkr på
årsbasis som nämnden just nu hanterar måste kompletteras med att
den i gällande plan upptagna ramminskningen med 10 mnkr mellan
2013 och 2014 återtas för att nämndens förutsättningar ska anses
vara realistiska.
Kommunledningsförvaltningen uppfattar att äldrenämnden inte i alla
avseenden har avslutat sin hantering av de förslag som förelåg vid
sammanträdet 22 maj. Det måste ändå konstateras att även
äldrenämnden, i likhet med Handikappnämnden och Socialnämnden,
aktivt arbetar för att på ett varaktigt sätt åtgärda de obalanser som
råder.
Intill dess att äldrenämnden slutligen fattar beslut om åtgärder som
påverkar resursförbrukning, tillsammans med de åtgärder som
förvaltningschefen för sin egen del beslutat att vidta (jfr nedan), anser
Kommunledningsförvaltningen att det inte finns skäl ändra nämndens
uppdrag.
Vad avser äldrenämndens påtalande om behovet av erhålla
stimulansmedlen hänvisar Kommunledningsförvaltningen till sitt
tidigare framlagda förslag att avslå nämndens framställan. Forts
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Kommunledningsförvaltningen har inte ändrat uppfattning i det
ärendet, då det inte föreligger några resultatmässiga förutsättningar
att tillskjuta ytterligare resurser, i vart fall inte om inte beslutet åtföljs
av beslut om hur tillskottet i så fall ska finansieras.
Äldrenämndens sista påtalande, det om kvarvarande hyreskostnader
för avvecklade bostäder i särskilt boende i Kungsmarken, föreslås bli
hänfört till Kommunledningsförvaltningen för utredning och
bedömning.
Tekniska nämnden
Begäran om sänkt resultatkrav kopplat till VA-verksamheten liksom
begäran om utökad ram kopplat till framtagandet av cykelstrategi
föreslås båda bli hänskjutna till den pågående budgetberedning för
2014 – 2018 då det för närvarande inte finns ekonomiskt utrymme för
justeringar som påverkar kommunens resultat 2013.
Kommunledningsförvaltningens bedömning över det ekonomiska
läget 2013
Kommunledningsförvaltningen bedömer, baserat på den för
kommunen sammantagna prognosen, att risken för ett negativt
resultat vid årets slut är påtaglig. Kommunledningsförvaltningens
bedömning nu är således i grunden inte annorlunda än den som
framfördes efter februarirapporten. En bidragande faktor till att
bedömningen kvarstår är de prognostiserade negativa avvikelserna
för äldrenämnden och socialnämnden. Därtill konstaterar
förvaltningen att skatte- och statsbidragsintäkterna fortsätter att vara
lägre än vad som budgeterats trots att en viss förbättring har skett
sedan förra prognosen.
Kommunledningsförvaltningen uppfattar att nämndernas arbete
främst är inriktat på att undanröja riskerna för fortsatta negativa
avvikelser under kommande år – det vill säga – förutsättningarna att
nå påtagliga effekter under innevarande år måste anses vara mindre.
Kommunledningsförvaltningen håller det därför inte för sannolikt att
social- respektive äldrenämnden kommer att kunna vidta sådana
kostnadsminskande åtgärder under 2013 som helt raderar ut de nu
prognostiserade avvikelserna innevarande år. Oaktat detta, och att
nämnderna fortsätter ett aktivt arbete med förslag till åtgärder, är det
kommunledningsförvaltningens uppfattning att kommunstyrelsen
ändå måste understryka för nämnderna deras uppgift att vidta
åtgärder som bidrar till att respektive nämnds ekonomi ska vara i
balans.
Forts
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Förvaltningscheferna för äldreförvaltningen respektive
handikappförvaltningen har i samband med föredragningar inför
budgetberedningen ställt i utsikt att åtgärder, baserat på
tjänstemannabeslut, kommer att vidtas och som kommer att ge effekt
under 2013. I prognosen för handikappnämnden har värdet av dessa
åtgärder vägts in som därmed sänkts från – 9 till – 2 mnkr. Den
förväntade effekten av de åtgärder som förvaltningschefen för
äldreförvaltningen avser att vidta/har vidtagit har inte vägts in i
äldrenämndens prognos, men uppgår till 7 mnkr under 2013.
Inom socialnämndens verksamhet har dåvarande
förvaltningschefens framlagda förslag till åtgärder för att minska den
negativa avvikelsen mot budget hanterats av socialnämnden, men
inte i det här skedet lett fram till något beslut. Av förvaltningschefens
föredragning vid budgetberedningen framgick att om beslut togs i
närtid så kunde en ekonomisk effekt om ca 4 mnkr förväntas under
2013.
Ovanstående kan sammanfattas i att det negativa resultat som
redovisas i prognosen analysmässigt skulle kunna minskas med 7
mnkr relaterat till förvaltningschefens för äldreförvaltningen åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen vill dock framhålla att det finns en risk
i att i prognosen räkna in effekter av ännu inte verkställda åtgärder.
Med tanke på den pågående processen inom socialnämnden vågar
Kommunledningsförvaltningen i det här skedet inte ta med någon
sänkt kostnadsnivå i den fortsatta analysen.
För handikappnämnden finns i dagsläget, oaktat förslaget ovan till
svar på nämndens skrivelser, inte heller något som talar för en annan
värdering i analysen än den nu avlämnade prognosen om – 2 mnkr.
Sammantaget leder detta i ett första steg fram till att ett korrigerat
negativt resultat om ca 35 mnkr bör ligga till grund för beslut om
åtgärder i syfte undvika, alternativt minska, ett totalt sett negativt
resultat 2013.
Kommunledningsförvaltningen har tidigare under våren, på uppdrag
av budgetberedningen och med ledning av bedömda och för
budgetberedningen redovisade åtgärder inom andra nämndområden
än social-, äldre- respektive handikappnämnderna, presenterat
förslag om fördelning av kostnadsminskande nivåer till ett värde om
totalt 8 mnkr under 2013. Oaktat kommunstyrelsens beslut om att
återremittera kommunledningsförvaltningens förslag, har
förvaltningen inte anledning att omvärdera sitt förslag. Tidigare
lämnat förslag kvarstår därmed.
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Ett förverkligande av ovanstående 7 + 8 mnkr under 2013 skulle
således analysmässigt minska det prognostiserade negativa
resultatet från - 43 till - 28 mnkr.
För att ytterligare minska risken för ett negativt resultat föreslås nu att
kommundirektören får i uppdrag att omgående redovisa ytterligare
möjligheter till åtgärder/beslut som minskar risken för ett negativt
resultat totalt sett för kommunen. I den mån kommundirektören ges
ett uppdrag bör det ingå i uppdragets förutsättningar att även belysa
möjligheterna till att öka kommunens resultatpåverkande intäkter,
t.ex. i form av utdelning från moderbolagskoncernen.
Baserat på den bedömning som gjordes grundat på prognosen efter
februari månad beslutade kommunfullmäktige att uppdra till
kommunstyrelsen ”att i budget- och planarbetet för 2014 – 2016,
såsom ett återställande av en prognostiserat negativ förändring av
Eget kapital, väga in ett negativt resultat om - 34 mnkr hänförligt till
verksamhetsåret 2013”. Kommunledningsförvaltningens uppfattning
är det inte finns anledning att ändra på det uppdraget. I den mån
resultatutvecklingen framöver de facto kan konstateras bli bättre än
de förutsättningar som nu kan förutses kommer också behovet av ett
återställande att minska, kanske i bästa fall att helt utgå.
Förutom de direkta effekter som nu redovisade kostnadslägen får på
2013 års resultat bedömer Kommunledningsförvaltningen att det
även kan komma att få inverkan på kommande års resultatbilder.
Sådana konsekvenser kommer att hanteras i den fortsatta budgetoch planprocessen.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat vid sammanträde den 4
juni 2013, § 139
1. att uppdra åt kommundirektören att klarlägga förhållandena
avseende interna hyresförhållanden,
2. att intill dess Socialnämnden slutligt tagit ställning till
socialförvaltningens förslag till kostnadsminskande åtgärder avvakta
med ställningstagande gällande skrivelse från ordförande och vice
ordförande i Socialnämnden,
3. att intill dess Äldrenämnden slutligt tagit ställning till de förslag till
kostnadsreducerande åtgärder som äldrenämnden behandlade vid
sammanträde 22 maj avvakta med ställningstagande gällande
skrivelse från äldrenämnden,
Forts
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
4. att uppdra till kommundirektören att omgående redovisa ytterligare
möjligheter till åtgärder/beslut som minskar risken för ett negativt
resultat totalt sett för kommunen 2013,
5. att för samtliga nämnder erinra om ansvaret för att verksamheten
ska rymmas inom anvisade ekonomiska ramar,
6. att för egen del godkänna upprättad delårsrapport efter första
tertialet 2013, samt
7. att överlämna delårsrapport efter första tertialet 2013 till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 140,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
8. att avslå Handikappnämndens framställan om utökad budgetram
med 2 mnkr 2013,
9. att avslå Tekniska nämndens framställan om förändrat
resultatkrav 2013 för VA-verksamheten,
10. att avslå Tekniska nämndens framställan om utökad budgetram
med 200 tkr 2013,
11. att samtliga ärenden enligt att-satserna 8 -10 hänskjuts till
pågående budgetberedning, samt
12. att godkänna upprättad delårsrapport.
Yrkande
Patrik Hansson (S) meddelar att den socialdemokratiska gruppen
inte deltar i beslutet avseende att avslå Handikappnämndens
framställan om utökad budgetram med 2 mnkr 2013.
Camilla Brunsberg (M) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Hermansson (C), Anna Ekström (FP), Mats Lindbom (C),
Chatarina Holmberg (S), Björn Gustavsson (MP), Peter Johansson
(S), Eva Strömqvist (S), Elina Gustafsson (S), Jan Lennartsson (M),
Fredrik Wallin (S), Magnus Johansson (S) och Jan-Olof Peterson
(FP) yttrar sig.
Forts
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Åsa Gyberg Karlsson (V) meddelar att vänsterpartiet inte deltar i
dagens beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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KS.2013.223.041

§ 88
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
På uppdrag av kommunstyrelsens budgetberedning beslut
(2013-04-26) presenterar Kommunledningsförvaltningen i denna PM
förslag till beloppsmässiga ramreduceringar under 2013. Syftet med
ramreduceringarna är att nämnderna/förvaltningarna i motsvarande
grad ska vidta åtgärder som på nettobasis minskar verksamhetens
kostnader innevarande år så att ett sammantaget negativt resultat
2013 för kommunen motverkas.
Efter februari månad i år redovisade handikappnämnden, idrotts- och
fritidsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden prognostiserade
negativa avvikelser mot budget. Det sammantagna värdet av dessa
fyra nämnders befarade negativa avvikelser uppgick då till 44,7
mnkr. Av februarirapporten framgick vidare en beräknad negativ
avvikelse mot budget avseende skatter och statsbidrag om ca 34
mnkr. Dessa två huvudsakliga avvikelser balanserades till viss del av
en positiv avvikelse om ca 22 mnkr totalt sett inom
kommunstyrelsens ansvarsområde. Avvikelsen inom
kommunstyrelsens ansvarsområde hänförs främst till återbetalning
av obeskattade reserver från Blekingetrafiken samt sänkt ägarbidrag
till kollektivtrafiken 2013 med anledning av försenad trafikstart mellan
Karlskrona och Emmaboda. Inom kommunstyrelsens två
förvaltningar, Kommunledningsförvaltningen och
serviceförvaltningen, finns pågående kostnadsminskande projekt
som inte kommer att ge beräknad effekt under 2013 i förhållande till
budgeterad nivå.
Det sammantagna prognostiserade negativa resultatet för
kommunen i februarirapporten uppgick till 53 mnkr
Vid behandlingen av februarirapporten förutsatte kommunstyrelsen
att handikappnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, socialnämnden
och äldrenämnden vidtar sådana åtgärder som eliminerar risken för
negativa avvikelser mot budget 2013.
Forts
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§ 88 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Vad avser den prognostiserade negativa avvikelsen inom skatter och
statsbidrag föreslog kommunstyrelsen fullmäktige besluta hantera
det som ett beräknat negativt resultat i 2013 års verksamhet, och att i
arbetet med budget och plan för åren 2014 – 2016 räkna in den
delen som ett återställande av en negativ förändring av Eget Kapital.
Kommunfullmäktige beslutade sedermera enligt kommunstyrelsens
förslag.
Information som nu (slutet av april) finns tillgänglig indikerar att de
negativa avvikelserna mot budget för ovanstående nämnder (förutom
idrotts och fritidsnämnden) bedöms kvarstå, och i ett par fall även
öka. I avvaktan på att nämnderna eventuellt rapporterar något annat
efter första tertialet finns således inget som talar för att nämndernas
negativa avvikelser helt eller delvist kommer att elimineras. För
skatter och statsbidrag bedöms prognosen, baserat på SKL´s
bedömningar efter regeringens vårproposition, endast förbättras
marginellt. Därtill ska fogas den enligt SKL beslutade förändringen av
den s.k. RIPS-räntan vilket påverkar beräkningen av
pensionsskuldens förändring, vilket i sin tur leder till en ökad kostnad
under 2013 med ca 10 mnkr.
Den sammantagna negativa avvikelsen mot budget för
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden bedöms nu,
baserat på underhandsinformation, uppgå till ca 51 mnkr, den
positiva avvikelsen inom Kommunstyrelsen på 22,7 förväntas kvarstå
samtidigt som den finansiella sidan försämrats med netto 8 mnkr.
Sammantaget ger detta ett överslagsmässigt bedömt negativt
resultat om totalt 68 mnkr.
Med utgångspunkt i budgetberedningens beslut enligt ovan lägger
Kommunledningsförvaltningen nu förslag till nivåer på
kostnadsreducerande åtgärder 2013. Förslaget syftar till att motverka
ett negativt resultat för 2013, men också, vilket är minst lika
väsentligt, att begränsa en negativ inverkan på de kommande årens
ekonomiska förutsättningar.
Uppdraget för de tre nämnderna med stora prognostiserade negativa
avvikelser kvarstår sedan tidigare, oaktat att avvikelsen
sammantaget nu bedöms öka – det är otvetydigt dessa nämnders
ansvar att bedriva sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som
kommunfullmäktige anvisat.
Forts
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§ 88 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Uppdraget är därmed även fortsättningsvis tydligt för de berörda
nämnderna – de har att vidta åtgärder som motverkar en negativ
avvikelse mot budget. Alternativet för dessa nämnder är att till
kommunfullmäktige anmäla att de inte kan fullfölja sitt uppdrag enligt
den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för verksamheten.
Under den givna förutsättningen att någon negativ avvikelse mot
budget 2013 inte uppstår för handikappnämnden, socialnämnden
och äldrenämnden kvarstår ett bedömt negativt resultat om drygt 16
mnkr för kommunen som helhet.
Under budgetberedningens arbete kan
Kommunledningsförvaltningen, för närvarande, konstatera att det
föreligger behov av antingen kostnadsminskande eller
inkomstökande (eller en kombination av) åtgärder från och med
2014, dels för att i ett första skede nå en budget i balans, dels i ett
senare skede för att kunna upparbeta ett över tiden stabilt positivt
resultat.
Som ett led i arbetet med nästa års budget har kommundirektören
under senvintern gett förvaltningscheferna i uppdrag att redovisa
vilken verksamhet som kan bedrivas med reducerade ekonomiska
ramar. De nivåer som i det uppdraget definierades för respektive
förvaltning tog sin utgångspunkt i den totala nivå som bedömdes som
en miniminivå på kostnadsminskande åtgärder för att från och med
2014 nå ett nollresultat i ordinarie verksamhet. I den bedömningen
hade vid det tillfället inte vägts in ett återställande av 2013 års
befarade negativa avvikelse inom skatter och statsbidrag.
Förvaltningscheferna har för budgetberedningen redovisat vilka
tänkbara effekter som de i uppdraget angivna ekonomiska
förutsättningar skulle kunna ha för respektive verksamhet.
Budgetberedningen har tagit del av redovisningarna, men inte på
något sätt tagit ställning till eller värderat det som framfördes.
Kommunledningsförvaltningens förslag till nivåer på
kostnadsreducerande åtgärder under 2013 baseras på den
fördelning som låg till grund för kommundirektörens uppdrag. För
2013 förväntas, som ett genomsnitt, ca 25 procent av det angivna
årsvärdet falla ut som kostnadsminskande effekt vilket motsvarar 8
mnkr. Förslaget berör i det här läget alla nämnder utom
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden, som i stället
har att hantera sina respektive befarade negativa avvikelser. Forts
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§ 88 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Med de åtgärdsnivåer som förvaltningen nu föreslår minskar därmed,
under bl.a. den givna förutsättningen att nämnderna når sin
budgetnivå, det kvarvarande negativa resultatet kalkylmässigt till 8,3
mnkr.
Ovanstående leder fram till att behovet av att återställa ett negativt
resultat 2013 i budget för 2014 – 2014 begränsas till 8,3 mnkr. I en
mer allmänt hållen riskbedömning över förutsättningen att det
negativa resultatet de facto kan begränsas till 8,3 mnkr torde den
största osäkerhetsfaktorn återfinnas hos de tre förstnämnda
nämnderna.
Under april månad fattade årstämman för Kommuninvest beslut om
att ge återbäring till medlemmarna även under 2013.
För närvarande saknas kunskap om vilket belopp som Karlskrona
kommun kommer att erhålla. När återbäringen erhålls kommer den, i
likhet med hanteringen förra året, att resultatföras och skulle i så fall
kalkylmässigt kunna möta det kvarvarande negativa resultatet om 8,3
mnkr.
Baserat på ovanstående föreslår Kommunledningsförvaltningen, som
svar på budgetberedningens uppdrag, att de ekonomiska ramarna
2013 reduceras med belopp enligt tabell 1 nedan per berörd
nämnd/förvaltning. Värdena har, som framgår ovan, sin grund i ett
behov av kostnadsminskningar även kommande år, och de
helårsvärden som varje nämnd/förvaltning bör inrikta sina åtgärder
mot framgår också av tabell 1. Därmed inte sagt att det för
kommande budget och plan blir exakt den inbördes fördelning som
här återges, men det finns inget som just nu talar för att den totala
nivån skulle komma att minska. På vilket sätt som kommande års
verksamheter ska finansieras kommer att slutligen att hanteras i den
förlängda budgetberedning som
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige förutsätts besluta om.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige inte ska ange mer än till vilken nivå som åtgärder
måste vidtas inom respektive nämnd. Att definiera och med
utgångspunkt i verksamheten värdera innehållet i de åtgärder som
krävs är en del i nämndernas verksamhetsansvar. Däremot anser
förvaltningen att respektive nämnd i delårsrapporten efter andra
tertialet ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits, alternativt avses
att bli vidtagna, samt att också i prognosen styrka att angiven nivå
uppnås.
Forts
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§ 88 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Kommunledningsförvaltningen förutsätter att de åtgärder som blir
aktuella inom respektive nämnd hanteras inom ramen för samverkan,
alternativt förhandlas i enlighet med MBL § 11.
Ramreduceringen enligt upprättad tabell kommer att hanteras så att
budgetramen för respektive nämnd minskas, och att den totala
ramminskningen tillförs kommunens budgeterade resultat, som
således ökar med 8,1 mnkr till 11,0 mnkr.
Under sammanträdet den 7 maj 2013 §§ 122 överlämnar
ekonomichefen en ny skrivelse med nedanstående att-satser.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. att under förutsättning att ärendet behandlats i
kommunövergripande samverkan, minska budgetramarna 2013 för
respektive nämnd med belopp som framgår av upprättad tabell i
kommunledningsförvaltningens PM,
2. att uppdra till respektive nämnd att besluta om sådana
kostnadsminskande åtgärder i verksamheten som täcker in
respektive nämnds ramminskning 2013 enligt upprättad tabell, samt
3. att uppdra till respektive nämnd i upprättad tabell att senast i
delårsrapporten efter andra tertialet 2013 redovisa vilka åtgärder som
vidtagits, alternativt avses att bli vidtagna samt att också i prognosen
styrka att i tabell 1 angiven nivå uppnås
Därtill föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta
5. att med erinran om nämndernas ansvar att bedriva verksamheten
inom tilldelade ekonomiska ramar, avvakta rapport efter första
tertialet 2013 innan kommunstyrelsen tar ställning till hur eventuella
befarade underskott 2013 inom handikappnämnden, socialnämnden
och äldrenämnden ska hanteras
Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2013, § 122 att ärendet
skulle återremitteras för att innan beslut fattas ta del av de
konsekvenser de föreslagna ramjusteringarna skulle innebära för
respektive nämnd och i förlängningen de medborgare och
medarbetare som berörs av respektive nämnds beslutsområde, samt
innan beslut fattas ta del av fler alternativ om hur den uppkomna
situationen skulle kunna hanteras.
Forts
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§ 88 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 151,
beslutat för egen del
1. att uppdra åt kulturnämnden och Idrott- och fritidsnämnden att
konsekvensbeskriva effekterna av ramminskningarna för 2013, för
verksamheten samt för nämndens mål till kommunfullmäktiges
sammanträde i juni. Om nämndens mål påverkas skall
nämnden/nämnderna lämna förslag till Kommunfullmäktige på
reviderade mål.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 151,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
2. att under förutsättning att ärendet behandlats i
kommunövergripande samverkan, minska budgetramarna för 2013
för respektive nämnd med följande belopp: Idrott- och fritidsnämnden
med -0.5, Kulturnämnden med -0.3, Miljö- och byggnadsnämnden
med -0.1, Tekniska nämnden med -2.5,
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen med -0.5,
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen med -0.5.
3. att uppdra till respektive nämnd att besluta om sådana
kostnadsminskande åtgärder i verksamheten som täcker in
respektive nämnds ramminskning 2013 enligt följande belopp: Idrottoch fritidsnämnden med -0.5, Kulturnämnden med -0.3, Miljö- och
byggnadsnämnden med -0.1, Tekniska nämnden med -2.5,
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen med -0.5,
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen med -0.5.
4. att uppdra till Idrott- och fritidsnämnden, Kulturnämnden, Miljöoch byggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen,
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen att senast i
delårsrapporten efter andra tertialet 2013 redovisa vilka åtgärder som
vidtagits, alternativt avses bli vidtagna samt att också i prognosen
styrka att ramminskningar enligt ovan angivna nivå uppnås.
Vid dagens sammanträde överlämnas Idrotts- och fritidsnämndens
beslut från sammanträdet den 3 juni 2013, § 34, samt
Kulturnämndens beslut från sammanträdet den 5 juni 2013, § 34
Camilla Brunsberg (M), Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Jonas Sandström (S), Björn Gustavsson (MP), Stefan Lundin (FP),
Billy Åkerström ( KD) och Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
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§ 88 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Patrik Hansson (S) meddelar att socialdemokratiska gruppen inte
deltar i dagens beslut.
Åsa Gyberg Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
dagens beslut.
Christopher Larsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i dagens beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___

18 juni 2013

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2012.163.041

§ 89
Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I samband med detta
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell
överföring av investeringsmedel från föregående år.
Budgetberedningen har vid bokslutsberedningen fått en presentation
från samtliga nämnder och bolagsstyrelser innehållande bl.a.
redovisning av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse. Nämnderna
har, i förekommande 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.
Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen
och beslutas av kommunfullmäktige.

En grundförutsättning för att en resultatöverföring ska kunna fungera
fullt ut är att kommunen årligen har ett sådan beräknat överskott så
möjligheten finns att kunna i anspråkta ett positivt resultat året efter.
Därutöver fordras att nämnderna har en budgetdisciplin samtidigt
som de finansiella posterna står sig, vilket möjliggör att kommunen
kan räkna med att kunna ianspråkta ett budgeterat resultat för
hantering av resultatreglering.
I årets redogörelse är det ingen av de nämnder som under 2012
redovisade ett positivt resultat som har uppfyllt kriterierna för att
kunna få med sig resultatet till 2013.
Forts
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§ 89
Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Samtidigt är situationen sådan att de nämnder som under 2012
bedrev sin verksamhet med underskott sannolikt redan sitter i en
sådan situation att de inte skulle kunna klara att återställa
föregående års resultat.
I den gällande budgeten för 2013 finns inte någon reserv budgeterad
för en eventuell resultatreglering vilket innebär att en eventuell
reglering skulle få direkt påverkan på kommunens budgeterade
resultat för 2013. För 2013 uppgår det budgeterade resultatet till +
2,9 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen förslag redovisas i uppräddad tabell,
vilket innebär att inga över- eller underskott inom driftbudgeten
överförs till 2013.
Tekniska nämnden exkl sin VA-verksamhet har för 2012 ett negativt
resultat om ca 22,9 mnkr varav ca 15 mnkr avser extra satsning på
undrehåll.
Sammanställningen baseras på de upprättade bokslutsunderlag som
nämnderna lämnat samt den genomförda bokslutsberedningen.
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 förs över
enligt de av nämnderna redovisade förslagen, vilket totalt uppgår till
76,974 mnkr.
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men ej
slutförda investeringsprojekt och är helt enligt nämndernas egen
redovisning.
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme
2012 om 22,1 mnkr till år 2013, vilket beslutats av Moderbolaget.
Nämnder och styrelsers eventuella framställan i samband med
hantering av bokslut 2012 är härmed till fullo besvarade. Forts
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§ 89
Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 maj 2013,
§ 70 att ärendet skulle utgår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 150,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2012, samt
2. att godkänna förslag avseende överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___

18 juni 2013

Kommunledningsförvaltningen
G&K Blanks Fastigheter AB
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2013.275.253

§ 90
Köpeavtal för Karlskrona 6:75 för etablering av Jula m.fl. inom
f.d. stadsträdgården i Vedeby
Affärskedjan Jula har haft en markanvisning i Karlskrona 6:75 för att
under en tid sondera marknaden i Karlskrona för att etablera ett
Jula-varuhus här.
De har kommit nu så långt i sin planering och tagit ett beslut att
etablera i Karlskrona så de vill köpa fastigheten.
Köpeavtal har med anledning härav upprättats for en överlåtelse av
Karlskrona 6:75.
Jula är ett helägt familjeföretag med huvudkontor i Skara. Julas
sortiment består av produkter till villa/fritidshusägare, hemmafixare,
lantbrukare och hantverkare. Genom sitt fastighetsbolag
G&K Blanks Fastigheter AB bygger, äger och förvaltar de sina
fastigheter samt hyr ut lokaler för sametablering med andra
butiker/varuhus i anslutning till det egna varuhuset, vilket så blir fallet
här.
Karlskrona 6:75 är beläget söder om Biltematomten och i
korsningen Infartsleden-Lyckebyvägen.
Tomten är på ca 20 000 m2 och medger en byggrätt på upp till
8 000 m2
Köpeskillingen är föreslagen till 8 200 000:- kronor.
Rivning och borttransport av kvarvarande byggnader svarar bolaget
for. Det lossprängda berg som ligger på fastigheten ingår i
överlåtelsen. Berget kommer att krossas och användas till
markberedningen.
När Biltema etablerade byggde de ut den gemensamma
infartsvägen och rev en del byggnader
bl. a. kontorshus och växthus å Karlskrona 6:75 för att möjliggöra
byggandet av infarten. En skälig kostnadsfördelning mellan de båda
fastigheterna är hälften-hälften och bolaget kommer därför att
ersätta Biltema med 1,1 miljoner.
Forts
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§ 90 forts
Köpeavtal för Karlskrona 6:75 för etablering av Jula m.fl. inom
f.d. stadsträdgården i Vedeby
Bolaget planerar för att börja byggnationen snarast möjligt med sikte
på att öppna till hösten nästa år.
Köpeavtalet är i övrigt av gängse innehåll. Köpeskillingarna från
de båda försäljningarna av mark, Biltema och nu Jula, inom
planområdet kommer att täcka kommunens kostnader för
infrastruktur, arkeologi, del i avfart, flytt av diverse verksamheter
m.m. som ett sedvanligt exploateringsobjekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 147,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Karlskrona kommun
och G&K Blanks Fastigheter AB (org.nr 556297-3338) eller det
helägda dotterbolag G&K Blanks Fastigheter AB sätter i
sitt ställe, varigenom kommunen försäljer fastigheten Karlskrona
6:75 till bolaget för 8 200 000 kronor.
Camilla Brunsberg (M) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2013.234.107

§ 91
Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret
2012
Elina Gustafsson (S), Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Emma Stjernlöf (M), Peter Johansson (S),
Ola Svensson (SD) och 1:e vice ordförande Magnus Larsson (C)
anmäler jäv.
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till
Karlskrona kommun med flera översänt de valda revisorernas
revisionsberättelse för år 2012 jämte upprättad årsredovisning för
samma år.
Av revisorernas revisionsberättelse framkommer bland annat att
verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att de finansiella
målen är uppnådda och att regionen fortfarande har en ekonomi i
balans. Revisorerna ser det samtidigt som angeläget att
regionstyrelsen snarast fastställer verksamhetsmål för förbundet och
att en uppföljning av dessa också sker i årsredovisningen. Härutöver
pekar revisorerna på nytt på vissa kvarvarande brister i den interna
kontrollen, vilka avrapporterats i särskilda granskningsrapporter.
Revisorerna tillstyrker sedan att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet
även för år 2012 och att den upprättade årsredovisningen för år 2012
samtidigt också godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 141,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja regionstyrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år
2012, samt
2. att samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2012
upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___

18 juni 2013

44

§ 92
Ordförande sommarhälsning.
Ordförande Peter Glimvall (M) tackar och önskar ledamöter,
tjänstemän, journalister och tjänstemän en trevlig sommar.
2:e vice ordförande Rikard Jönsson (S) önskar ordförande en trevlig
sommar och tackar för ett gott samarbete.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 19
september 2013.
§ 93 Information om Projektet Hållbar jämställdhet.
§ 94 Muntlig frågestund
§ 95 Svar på medborgarförslag om att sammanbinda f.d. Oljehamnen, Hattholmen
samt Östra Hamngatan med en gång- och cykelbro likt ett segelfartyg.
§ 96 Svar på medborgarförslag om att det i kommunens ordningsföreskrifter införs
ytterligare en begränsning av tillstånd att anordna fyrverkeri.
§ 97 Svar på medborgarförslag om att skydda områden som naturreservat och
samla dem under namnet Karlskrona eklandskap.
§ 98 Svar på medborgarförslag om att använda järnvägstunneln genom Trossö
som cykelväg.
§ 99 Svar på medborgarförslag om att järnvägstunneln under stortorget görs om till
Sveriges längsta parkeringshus.
§ 100 Svar på medborgarförslag om att minska olycksriskerna vid utfarten från
köpcentrat Amiralen.
§ 101 Svar på medborgarförslag om att anlägga en genomskinlig barriär längs gångoch cykelvägen i oljehamnsområdet.
§ 102 Svar på medborgarförslag om lekpark i Backabo.
§ 103 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 104 Kommunala val
§ 105 Anmälningsärenden
§ 106 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 107 Revidering av konsortialavtal för kollektivtrafiken.
§ 108 Ansökan om utökad investeringsram för ombyggnad av Holmsjö skola.
§ 109 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
§ 110 Förslag till hamnstrategi.
§ 111 Strategi för Verkö hamn- och industriområde.
§ 112 Miljöprogram för Karlskrona kommun.
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§ 113 Svar på motion om att bekämpa brottslighet och social dumpning – konkurrens
på lika villkor.
§ 114 Svar på motion om en välfärd fri från kommersiella intressen.
____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 19 september 2013 kl 13.00-16.50
Ajournering kl 16.30-16.35 §§ 113.

Beslutande

Ordförande

Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Möller (S) kl 13.00-15.30- §§ 93-108
Christina Mattisson (S) kl 14.35-16.50 §§ 103-114
Yvonne Sandberg-Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S) KL 13.00-16.10 §§ 93- del av §§
113
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (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) kl 13.00-16.00 §§ 93-112
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
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Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP) 13.00-14.45 §§ 93-105
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Ingela Abramsson (C)
Anders Persson (S)
Ingrid Trossmark (S)
John-Erik Danerklint (S)
Lotta Holgersson (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Bengt Fröberg (M)
Ann-Marie Branje (M)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Kent Lewén (FP)
Pernilla Persson (C)
Daniel Jusinski (KD) kl 13.00-14.45 §§ 93-105
Billy Åkerström (KD) kl 14.45-16.50 §§ 106-114
Reine Svensson (V) kl 14.10-16.50 §§ 98-114
José Espinoza (MP) kl 14.45-16.50 §§ 106-114
Anders Ovander (M) kl 16.00-16.50 §§ 113-114

Närvarande ersättare

Anders Ovander (M) kl 16.00-16.50 §§ 93-112
Ronnie Nilsson (M) kl 13.40-16.50
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Jan Hagberg (M)
José Espinoza (MP)
Mikael Svensson (MP)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-14.45 §§ 93-105

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Emma Stjernlöf (M) och Eva-Marie Malmgren (S)
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
fredagen den 27 september 2013, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 93-114
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Emma Stjernlöf
Justeringsledamot ………………………………………………
Eva-Marie Malmgren
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 27 september 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 93
Information om Projektet Hållbar Jämställdhet.
Kommunalrådet Sofia Bothorp (MP) och projektledare Sandra
Bizzozero informerar om Projektet Hållbar Jämställdhet.
_______
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§ 94
Muntlig frågestund.
Ledamot Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga till 1:e vice
ordförande i Barn- och ungdomsnämnden Nicklas Platow (M) om hur
det normkritiska arbetet ser ut i skolan.
Frågan kommer att besvaras på kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
_______

19 september 2013 9

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

KS.2012.282.312

§ 95
Svar på medborgarförslag om att sammanbinda f.d Oljehamnen,
hattholmen, samt Östra Hamngatan med en gång- och cykelbro
likt ett segelfartyg.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Mats Trulsson. Förslaget är att
sammanbinda f.d Oljehamnen, hattholmen, samt Östra Hamngatan
med en gång- och cykelbro likt ett segelfartyg.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 16 maj 2013, § 129 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget är
intressant. En bro skulle förutom att öka kopplingen mellan Trossö
och hattholmen även öka kopplingen mellan Trossö och
Pantarholmen via kv Muddret. En utveckling av områdena kv Mudret
och Hattholmen föreslås i kommunens översiktsplan från 2010. En
gång- och cykelbro finns med i kommunens planering och
detaljutformas i samband med planeringen för Hattholmen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 177, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2012.193.003

§ 96
Svar på medborgarförslag om att det i kommunens
ordningsföreskrifter införs ytterligare en begränsning av
tillstånd att anordna fyrverkeri.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
maj 2012 § 72 av Annika Lindahl, Tony Svensson och Ulf Bjerén.
Förslaget är att kommunen i de lokala ordningsföreskrifterna inför en
begränsning att anordna fyrverkerier kring Borgmästarefjärden. I
kommunens ordningsföreskrifter finns idag ett förbud att använda
pyrotekniska varor kring lasarettet men förslagsställarna anser att
fyrverkerier bör förbjudas också vid området kring Borgmästarfjärden
under perioden 1 april till 31 juli. I förslaget anges att många
fågelarter häckar i området och att det inte kan uteslutas att
fyrverkerierna inverkar menligt på fåglarnas reproduktion.
Kommunledningsförvaltningen har den 5 augusti 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver enligt
ordningslagen krävs under vissa omständigheter tillstånd av
polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor. Polismyndigheten råder över tillståndsplikten för användningen av
pyrotekniska varor och gör inom ramen för tillståndsprövningen en
bedömning av risken för skada på eller olägenhet för person eller
egendom.
Kommunen har möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter om
användningen av pyrotekniska varor. Rätten att reglera är begränsad
– som en allmän begränsning gäller att föreskrifterna inte får lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet. Vidare gäller att syftet med de
lokala föreskrifterna, enligt ordningslagen, ska vara att förhindra att
människors hälsa eller egendom skadas. Lagens förarbeten anger
att förbud endast i undantagsfall bör förekomma och nämner som
exempel förbud kring sjukhus och andra vårdinrättningar, vilket idag
återfinns i Karlskrona kommuns ordningsföreskrifter.
Kommunledningsförvaltningen har all förståelse för att det finns både
människor och djur som lider av fyrverkerier. Forts
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§ 96 forts
Svar på medborgarförslag om att det i kommunens
ordningsföreskrifter införs ytterligare en begränsning av
tillstånd att anordna fyrverkeri.
Möjligheten att meddela förbud mot användning av fyrverkerier i
lokala ordningsföreskrifter är mycket begränsad. För att ett
totalförbud ska kunna meddelas ska det avse särskilt känsliga platser
och då med syfte att förebygga skada för människors hälsa och
egendom.
En prövning i varje enskilt fall av risken för skada och olägenhet som
ett fyrverkeri kan innebära, görs inom ramen för polismyndighetens
tillståndsgivning.
Mot denna bakgrund bedömer kommunledningsledningsförvaltningen
att förslaget inte föranleder några ändringar i kommunens
ordningsföreskrifter. Vi vill i samband med vårt svar också be om
ursäkt för den sena hanteringen.
Förslagsställaren Ulf Bjerén informerar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 178, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

KS.2012.130.265

§ 97
Svar på medborgarförslag om att skydda områden som
naturreservat och samla dem under namnet Karlskrona
eklandskap.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
mars 2012 § 35 av Mats Olsson. Förslaget är skydda ett antal
områden som naturreservat och samla de under namnet Karlskrona
eklandskap, enligt det förslag som finns i Översiktsplan 2030.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 16 maj 2013, § 128 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att arbetet är
omfattande och kommer att ta relativt lång tid för genomförande i sin
helhet. För närvarande arbetar vi med två områden,
Lorentsberg/Skönstavik samt Slottsbackarna, som beräknas vara
klara under 2013–2014.
Utöver arbetet med det formella skyddet så pågår framtagandet av
en beskrivning av de ingående kärnområdena i den ekologiska
ryggraden för Karlskrona tätort, de områden som uppräknas i
medborgarförslaget.
Detta arbete görs för att medvetandegöra beslutsfattare på
förvaltningar och nämnder om de värden som finns i tätortens
naturområden.
Förslagsställaren Mats Olsson informerar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 179, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Mats Lindbom (C) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2011.481.312

§ 98
Svar på om att använda järnvägstunneln genom Trossö som
cykelväg.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
oktober 2011 § 143 av Johan Ekman. Förslaget är att använda
järnvägstunneln genom Trossö som cykelväg.
Tekniska nämnden har den 28 maj 2013, § 45 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att 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 (risk för nedfallande stenar). Även ramperna mot
Alamedan blir av tillgänglighetsskäl mycket kostsamma. Tveksamt
om de ens går att genomföra på grund av mycket stora ingrepp i
Amiralitets-parken.
Tekniska nämnden kan inte förorda förslaget mot bakgrund av
ovanstående. Förvaltningen vill samtidigt informera om att en
cykelstrategi utarbetas för Karlskrona kommun som skall vara klar
under 2013. I denna strategi föreslås förbättringar för de som har
södra Trossö som målpunkt. När föreslagna åtgärder i strategin kan
genomföras behandlas i kommande budgetarbeten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 179, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2011.525.315

§ 99
Svar på medborgarförslag om att järnvägstunneln under
stortorget görs om till Sveriges längsta parkeringshus.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
november 2011 § 166 av Ulf Widenfors. Förslaget är att
järnvägstunneln under stortorget görs om till Sveriges längsta
parkeringshus.
Tekniska nämnden har den 28 maj 2013, § 44 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att det krävs omfattande
sprängningsarbeten till höga kostnader för att skapa tillräcklig volym
och yta för en parkeringsanläggning i anslutning till befintlig tunnel.
Med en sådan anläggning följer också stora kostnadsfördyringar när
man ska lösa:
 inklädning av den råa bergytan med betong,
 utrymningsvägar för att klara myndighetskrav vid brand eller
annan olycka,
 ventilation av anläggningen för att klara myndighetskrav, samt
 tillgänglighet och trygghetsfrågor.
Speciellt svår är frågan hur man skapar en inbjudande och trygg
miljö i en berganläggning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 181, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2012.148.512

§ 100
Svar på medborgarförslag om att minska olycksriskerna vid
utfarten från köpcentrat Amiralen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
april 2012 § 51 av Jörg Podhora. Förslaget är att en bergknalle
sprängs bort vid utfarten från köpcentrat Amiralen.
Tekniska nämnden har den 28 maj 2013, § 42 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att bergknallen ligger på en fastighet
som ägs gemensamt av ICA-fastigheter och EFC Karlskrona Retail
AB.
Gällande siktkrav är uppfyllda vid utfartens anslutning mot
cirkulations-platsen på Verkövägen.
Tekniska förvaltningen delar dock förslagsställarens uppfattning att
platsen skulle tjäna på, både estetiskt och siktmässigt, om
bergknallen sprängdes bort. Detta har förvaltningen framfört till
markägaren. För något år sedan påbörjades sprängningsarbeten,
dock inte i den omfattning som förslagsställaren och tekniska
förvaltningen förordar. Tekniska förvaltningen rekommenderar även
fortsättningsvis fastighetsägaren att ta bort bergknallen.
Förslagsställaren Jörg Podhora informerar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 182, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2012.6.312

§ 101
Svar med medborgarförslag om att anlägga en genomskinlig
barriär längs gång- och cykelvägen i oljehamnsområdet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16
februari 2012 § 23 av Ingvar Carlsson. Förslaget är att ett
genomsiktligt bullerskydd anordnas utmed Infartsleden mellan
körbana och gång- och cykelbana på sträckan mellan Tallebryggan
och Blå Port.
Tekniska nämnden har den 28 maj 2013, § 43 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att de delar förslagsställarens
uppfattning att det är otrevligt att både gå och cykla utmed den aktuella
delen av Infartsleden på grund av buller och avgaser.
I planeringen för såväl Pottholmen som Hattholmen (f d Oljehamnen)
kommer förbättringar att föreslås för aktuell vägsträcka såsom
bullerskydd, fartsänkning samt omfördelning av körytor, vägrenar och
sidoområden.
Tekniska förvaltningen bedömer att en sådan omgestaltning av
infarten kommer att ge väsentligt förbättrad miljö och upplevelse för
alla trafikslag. Under våren 2013 öppnas Hattholmen upp så att
gående och cyklande kan ta sig fram längs områdets strandlinje.
Förslagsställarens ambition att åtgärder snarast bör vidtas får prövas
i kommande budgetarbeten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 183, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2012.398.332

§ 102
Svar på medborgarförslag om lekpark i Backabo.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2012 § 141 av Linda Andersson. Förslaget är att lekparken i
kvarteret Killingen rustas upp och att eventuellt en ny lekplats
anläggs på gräsplanen vid HS-huset.
Tekniska nämnden har den 17 juni 2013, § 52 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att det finns i dag 2 st lekplatser i
Backabo, dels den i kvarteret Killingen och dels en i området längst
upp på Backabovägen i naturområdet innanför kvarteren Bävern,
Illern och Minken.
Det finns ett politiskt beslut att lekplatserna ska minskas från 105 till
79 stycken i hela kommunen och att kvarvarande lekplatser skall
rustas upp. För Backabo är planen att ta bort lekplatsen i kvarteret
Killingen och att lekplatsen på Backabovägen rustas upp till
medelstor lekplats. Samtidigt bygger vi just nu en stor
områdeslekplats i Mariedal som även har Backabo som
upptagningsområde.
Tidplan för åtgärderna i Backabo är ännu inte fastställd och beror på
när investeringsmedel anslås.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 184, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Jonas Sandström (S) yrkar att ärendet återremitteras för att göra en
tidsplan där Backabo prioriteras.
Christopher Larsson (SD) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 102 forts
Svar på medborgarförslag om lekpark i Backabo.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras, kommunfullmäktige besluta att ärende ska avgöras i
dag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
att ärendet ska avgöras i dag röstar ja, den som vill biträda Jonas
Sandströms återremissyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 33 nej-röster och 3
frånvarande att återremittera ärendet (minoritetsåterremiss).
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2013.16.102

§ 103
Avsägelser av kommunala uppdrag
Magnus Lindoffsson (S) har i en skrivelse daterad 25 juni 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Peter Bäckström (M) har i en skrivelse daterad 6 augusti 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Filip Issal (FP) har i en skrivelse daterad 15 augusti 2013 avsagt sig
uppdraget som ersättare i AB Karlskronahems styrelsen.
Helena Cedfalck (M) har i en skrivelse daterad 3 september 2013
avsagt sig uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Martin Hedenmo (S) har i en skrivelse daterad 10 september 2013
avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Siv Carlsson (S) har i en skrivelse daterad 13 september 2013 avsagt
sig uppdraget som ledamot i idrotts- och fritidsnämnden.
Ola Svensson (SD) har i en skrivelse daterad 16 september 2013
avsagt sig uppdraget som ledamot i regionsstyrelsen Blekinge län.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2013.16.102

§ 104
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Äldrenämnden
Ersättare Lena Hjort (FP) efter avlidne Kenneth Mattsson.
Regionstyrelsen Region Blekinge
Ledamot Christopher Larsson (SD) efter Ola Svensson.
_____
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Akterna

KS.2012.466.041
KS. 2013.204.041
KS.2012.239.041
KS.2013.290.007
KS.2013.169.109
KS.2013.245.700
§ 105
Anmälningsärende.
a) Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 130626, § 49
budgetuppföljning maj 2013.
b) Protokollsutdrag socialnämnden 130624, § 62 budgetuppföljning
socialförvaltningen delårsbokslut maj 2013.
c) Äldreförvaltningen 130625, skrivelse till kommunfullmäktige med anledning av
anslagen budget 2014.
d) Revisionen, granskning av Skärgårdstrafiken.
e) Tackbrev från Elsemarie Furuvall.
f) Socialstyrelsen, en nationell kartläggning om hemlöshet- bland utrikesfödda
personer utan permanent uppehållstillstånd.
g) Anmälan till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut inom LSS 9§ för
handikappnämnden.
h) Anmälan till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§
Socialtjänstlagen.
i) Anmälan till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt
28 f-g §§ LSS för Socialnämnden.
Patrik Hansson (S) påtalar att det borde funnits svar med till dagens
sammanträde på äldreförvaltningens skrivelse daterad 130625 till
kommunfullmäktige med anledning av anslagen budget 2014. Patrik
Hansson tycker att det är en dålig ekonomisk styrning av femklövern,
antingen måste man skruva ner målsättningarna eller göra en
ombudgetering.
Camilla Brunsberg (M) svarar att skrivelsen hanteras i
budgetberedningen och i delårsbokslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

KS.2013.288.030

§ 106
Inkommen motion och medborgarförslag.
Medborgarförslag om en julgran till advent vid infarten till Karlskrona,
av Agnetha Ohlsson.
Medborgarförslag utsmyckning kring gästhamnen, av Sara Ann
Eriksén.
Medborgarförslag om gratis parkeringsplatser vid gamla oljehamnen,
av Sven Magnus Andersson.
Medborgarförslag om hundrastplats på Rosenholm, av Ulf Peter
Kullring.
Medborgarförslag om luftkonditionering på Turistbyrån, av Roland
Bernt Hansson.
Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe mellan Park Inn
och Skeppsbrokajen, av Marie Ottosson.
Medborgarförslag om utmålning av parkeringsplatser på Trossö, av
Marie Ottosson.
Medborgarförslag om att Karlskrona ska ha ett utegym, av Ola Johan
Hermansson.
Motion om minskning av antal ledamöter i kommunfullmäktige, av
Ola Svensson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
______
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Region Blekinge
KS.2011.399.107
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Landstinget Blekinge
Akten
§ 107
Revidering av konsortialavtal för kollektivtrafiken
Inför kollektivtrafiklagens ikraftträdande 1 januari 2012 träffade
förbundsmedlemmarna (länets kommuner och Landstinget Blekinge)
och Region Blekinge ett konsortialavtal avseende tillskapande och
drift av den regionala kollektivtrafikmyndigheten och
huvudmannaskapet för Blekingetrafiken AB. I konsortialavtalet
regleras förhållanden av vikt mellan förbundsmedlemmarna och
Region Blekinge för Region Blekinges roll som regional
kollektivtrafikmyndighet.
Regionstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 april 2013 att
anta förslag till reviderat konsortialavtal och skicka detta till samtliga
förbundsmedlemmar för antagande på respektive medlems
fullmäktigeförsamling. De föreslagna förändringarna i
konsortialavtalet är i huvudsak föranledda av Region Blekinges
beslut att ansvaret för kollektivtrafiken ska överföras till Region
Blekinges trafiknämnd och att avveckling ska ske av Blekingetrafiken
AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 166, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna regionstyrelsens förslag till konsortialavtal avseende
drift av kollektivtrafikmyndighet och huvudmannaskapet för länets
allmänna kollektivtrafik.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2011.399.107

§ 108
Utökat investeringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola
Kommunstyrelsen fattade den 27 november 2012, § 316, beslut om
investeringstillstånd m.m. för planerad ombyggnad av Holmsjö skola.
Investeringstillståndet avsåg då en volym motsvarande 15 miljoner
kronor, vilket samtidigt inrymdes inom den fastställda
investeringsramen för Fastighetsverksamhet för åren 2011 och 2012.
Efter nu slutförd slutprojektering och genomförd anbudsupphandling
kan konstateras, att den tidigare beslutade investeringsramen inte är
tillräcklig utan behöver utökas med 5 miljoner kronor till totalt 20
miljoner kronor. Den främsta anledningen till denna fördyring om
motsvarande 33 % uppges vara en allmänt höjd prisnivå på
byggarbetsmarknaden. Samtidigt kan också noteras att endast tre
olika anbud har inkommit gällande detta projekt. Tekniska nämnden
begär nu därför att tidigare investeringstillstånd utökas i motsvarande
grad.
Synpunkter och kommentarer
Finansiellt investeringsutrymme måste således nu skapas genom
omprioriteringar under åren 2013 eller främst 2014 för denna
fördyring om 5 mnkr. Fördyringen medför samtidigt tillkommande
drift- och lokalkostnader om 400 tkr/år för barn- och
ungdomsnämnden, vilka i nuläget inte bedöms kunna inrymmas inom
nämndens fastställda budgetramar för de närmaste två åren. Dessa
två frågeställningar bör därför hänskjutas till den nu pågående
budgetberedningen för åren 2014-2016 (2018).
Det är samtidigt angeläget att projektet inte förskjuts ytterligare på
framtiden – allra helst mot bakgrund av att den nybyggda Allhallen
kommer att tas i drift nu under hösten och då bl.a. inrymma skolans
idrottsundervisning. Till projektet hör också omfattande och
nödvändiga underhålls- och energibesparingsåtgärder (utöver
aktuella 20 mnkr), som på sikt kommer att ge lägre driftkostnader för
Holmsjöskolan.
Forts
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§ 108 forts
Utökat investeringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 166, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka kommunstyrelsens tidigare beslut om
investeringstillstånd för Holmsjö skola till att gälla även tillkommande
fördyring om 5 miljoner kronor,
2. att finansieringen av den utökade investeringen om 5 miljoner
kronor hänskjuts till och prövas av pågående budgetberedning för
åren 2014 – 2016 (2018), samt
3. att eventuell utökning av barn- och ungdomsnämnens budgetram
till följd av tillkommande drift- och lokalkostnader på grund av
projektets fördyring också hänskjuts till denna budgetberedning för
prövning.
Börje Dovstad (FP), Ann-Louise Trulsson (- ), Patrik Hansson, Eva
Strömqvist (S), Ola Svensson (SD), Mats Lindbom (C), Chatarina
Holmberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

19 september 2013 26

Samtliga nämnder/styrelser
Kommunikationsavdelningen
Akten

KS.2013.312.103

§ 109
Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
För att förverkliga kommunens vision ”Karlskrona2030” behövs
kontinuerlig kommunikation med olika målgrupper.
Kommunikationskanalerna är många och det krävs både kunskap
och eftertanke för att nå fram med budskap och öppna för dialog. För
en stor servicegivare som Karlskrona kommun är det också viktigt att
kommunikationen sker på mottagarens villkor.
Kommunikationsprogrammet ska hjälpa kommunens samlade
verksamhet att nå fram till medborgare, brukare, kunder och
besökare i ett allt tuffare medielandskap. Genom att samordna
kommunikationen från kommunens olika verksamheter ka vi också
öka vår trovärdighet och stärka kommunens varumärke.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 168, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta kommunikationsprogrammet för kommunens samlade
verksamhet, samt
2. att kommunikationsprogrammet ska ersätta Karlskrona kommuns
informationspolicy 2005.733.103 och Policy för användning av
telefon, e-post, sociala medier och Internet 2010.409.005
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2012.306.550

§ 110
Förslag till hamnstrategi.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 17 juni 2013, § 50
hemställt att kommunfullmäktige godkänner förslag till hamnstrategi
för Karlskrona kommuns hela hamnverksamhet, samt
att texten under punkt 9.2 STRATEGI ändras till:
”Verka för att ge bästa möjliga förutsättning för att marinbasen
skall kvarstanna och utvecklas i Karlskrona kommun samt ha
fortsatt samråd med försvarsmakten för de planer och lov som berör
områden där den militära verksamheten kan påverkas av
byggnation.”
Tekniska nämnden behandlade ärendet om att bilda hamnbolag vid
sammanträdet 29 januari i år. Till ärendet bifogades ett förslag till
strategi för hamnverksamheten. Tekniska nämnden beslutade i
enlighet med förslaget.
Vid ärendets fortsatta hantering har framkommit önskemål om att
fördjupa den strategiska beskrivningen och kommunstyrelsens
allmänna utskott begärde den 26 mars i år att förvaltningschefen för
tekniska förvaltningen ska ” ta fram förslag till hamnstrategi för
Karlskrona kommuns hela hamnverksamhet”. Allmänna utskottet
beslutade att beslut om hamnstrategin och bildandet av hamnbolag
fattas samtidigt i kommunfullmäktige den 19 september 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 169, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till hamnstrategi för Karlskrona kommuns hela
hamnverksamhet.
Mats Lindbom (C), Tommy Olsson, (KD), Patrik Hansson (S) och
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingmarie Söderblom (MP) meddelar att Miljöpartiet inte deltar i
dagens beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Utveckling i Karlskrona AB
Kommundirektören
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2012.306.550

§ 111
Strategi Verkö hamn- och industriområde.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sitt sammanträde den 26
mars 2013 beslutat att uppdra åt kommundirektören att tillsammans
med Utveckling i Karlskrona AB och övriga aktörer ta fram en strategi
för Verkö hamn- och industriområde.
Strategin har tagits fram efter samråd med Stena Line, Karlskrona
Baltic Port AB, Roxtec, ABB High Voltage Cables (inga synpunkter),
Utveckling i Karlskrona AB, Kommunledningsförvaltningen och
tekniska förvaltningen.
Strategin ska vara ett planeringsverktyg för utvecklingen av Verkö
hamn-och industriområde.
Bakgrund
Verkö hamn- och industriområde har under en längre tid genomgått
en förändring från
oexploaterad mark till ett strategiskt område för hamn- och
industriändamål.
I norra delen av verksamhetsområdet genomför ABB High Voltage
Cables en omfattande utbyggnad samtidigt som man har förvärvat
fastigheten söder om Verkövägen ,f d Flextronics, och även köpt hela
Åkericentralens fastighet. I östra delen av Verkö har Roxtec utökat
sin verksamhet genom ytterligare förvärv.
Hamnen är av Sjöfartsverket utpekat som riksintresse, där
färjetrafiken till Polen är särskilt utpekad. Hamnen är i dagsläget
klassad som en TEN-T, Kategori A-hamn och ingår som en viktig nod
i såväl den Bottniska transportkorridoren som Baltic-Link korridoren
ner till Adriatiska havet via Polen. Med färdigställandet av
elektrifieringen av industrispåret ner till Verkö samt etableringen av
en kombiterminal norr om Verkövägen ges förutsättningar för en
utökad hantering av godstransporter över kaj.
Forts
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§ 111 forts
Strategi Verkö hamn- och industriområde
I Region Blekinges länsplan för regional transportinfrastruktur nämns
följande regionala mål som berör Karlskronas hamnverksamhet:
 Regionförstoring: Utveckla intelligenta transportlösningar som
förbättrar tillgängligheten och ökar förutsättningar för
regionförstoring
 Öresundsregionen och södra Östersjöregionen: Uppnå en
ökad integration genom förbättrad infrastruktur och förbättrade
kommunikationer.
 Hamnarnas roll: Utveckla stråkens anslutande målpunkter
(Hamnarna i Karlshamn och Karlskrona) till internationella
terminaler för effektiv och miljövänlig hantering av
transportslagsövergripande transporter
 Goda förbindelser: Goda förbindelser norrut samt genom
Blekinge för såväl transporter av gods som resenärer.
Inom Verkö hamn bedriver Stena Line rederiverksamhet till Gdynia i
Polen. Stena Line som är världens största färjerederi ser möjligheter
och efterfrågan på att inom ett antal år trafikera
Östersjöområdet med ytterligare färjelinjer från Karlskrona, för att
kunna möta efterfrågan på främst godstransporter.
Inom södra delen av verksamhetsområdet bedriver det av Karlskrona
kommun och Stena Line samägda bolaget Karlskrona Baltic Port
stuveriverksamhet.
Karlskrona kommun har återigen fått en förfrågan från Nord Stream
om att få arrendera mark i hamnen på Verkö, för upplag av gasrör till
gasledning i Östersjön under kommande byggperiod.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 170, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa strategin för Verkö hamn- och industriområde.
Yrkande
Tommy Olsson (KD) yttrar sig
Mats Lindbom (C), Chatarina Holmberg (S) och Camilla Brunsberg
(M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Ingmarie Söderblom (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag
Forts
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§ 111 forts
Strategi Verkö hamn- och industriområde
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag
mot Ingmarie Söderboms avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslutar
att fastställa strategin för Verkö hamn- och industriområde.
______
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Samtliga nämnder/styrelser
Kommunikationsavdelningen
Akten

KS.2011.588.400

§ 112
Miljöprogram för Karlskrona kommun.
Förslaget till miljöprogrammet har tagits fram i enlighet med tidigare
beslut i KS (120131 §43).
Det övergripande målet för arbetet med framtagande av
miljöprogrammet är att utveckla åtgärder för ständig förbättring av
miljön och människors livskvalitet samt att vi ska bli ett långsiktigt
hållbart samhälle för både nuvarande och kommande generationer.
Målen i miljöprogrammet har koppling till både nationella samt
regionala miljömål. Målen är även kopplade till Karlskrona kommuns
Vision 2030.
Genom miljöprogrammet ska kommunen genomföra åtgärder och
därigenom stärka sin profil som en hållbar kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 173, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa Miljöprogram för Karlskrona kommun.
Yrkande
Jonas Sandström (S), Ann-Louise Trulsson (- ), Mats Lindbom (C),
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar att under rubriken övergripande lokala mål, stycket minst
50 % av kommunens skolor/förskolor ska vara miljöcertifierade 2020,
så ska barn- och ungdomsförvaltningen läggas till i texten under
rubriken aktörer.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
bifall till Chatarina Holmbergs ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa Miljöprogram för Karlskrona kommun, samt
2. att under rubriken övergripande lokala mål, stycket minst 50 % av
kommunens skolor/förskolor ska vara miljöcertifierade 2020, så ska
barn- och ungdomsförvaltningen läggas till i texten under rubriken
aktörer.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2013.60.106

§ 113
Svar på motion om att bekämpa brottslighet och social
dumpning-konkurrens på lika villkor.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 januari
2013 § 6 av Reine Svensson (V). Förslaget är Karlskrona kommun
ska anpassa, implementera och utveckla modellen ”Vita jobb” för att
bekämpa svartarbete, ekonomisk brottslighet och social dumping i
Karlskrona vid offentlig upphandling.
Att Karlskrona kommun utesluter företag med anknytning till
offshore-ekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar
eller i andra former av verksamheter där betalning sker med våra
skattpengar. Detta ska omfatta offshore-ekonomier enligt IMF:s lista
och vara stater/områden utanför EU/EES.
Kommunledningsförvaltningen har den 27 maj 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Kommunfullmäktige i
Karlskrona antog 2013-03-21 en ny Inköps- och upphandlingspolicy.
Nya riktlinjer har därefter antagits. Dessa gör det möjligt att förhindra
ekonomisk brottslighet etc enligt motionärens punkt 1.
Karlskrona kommun samarbetar med Skatteverket och inhämtar
information på samtliga anbudsgivare och dess namngivna
underleverantörer som lämnar anbud. Vidare prövas anbudsgivarens
finansiella och ekonomiska ställning och anbudsgivarens tekniska
förmåga. Anbudsgivarens ekonomiska ställning kan prövas genom
en rapport från UC som Karlskrona kommun inhämtar.
Alla aktörer som uppfyller de formella kraven ska ha möjlighet att
delta i en upphandling. Det är inte möjligt för upphandlande
myndigheter att gynna eller missgynna vissa företag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 175, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Forts
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§ 113 forts
Svar på motion om att bekämpa brottslighet och social
dumpning-konkurrens på lika villkor.
Yrkande
Reine Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (S), Börje Dovstad (FP) och Mats Lindbom (C)
yttrar sig.
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till motionärens 1:a attsats, samt
att 2:a attsatsen anses besvarad.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för ny
beredning.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras, kommunfullmäktige besluta att ärendet ska
återremitteras.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
att ärendet ska avgöras i dag röstar nej, den som vill biträda Camilla
Brunsbergs återremissyrkande röstar ja.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 31 nej-röster och 5
frånvarande att återremittera ärendet (minoritetsåterremiss).
Voteringsprotokoll bilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2013.105.106

§ 114
Svar på motion en välfärd fri från kommersiella intressen.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 14 februari
2013 § 19 av Reine Svensson (V). Förslaget är att välfärden behöver
av kommersialiseras och föreslår därför att Karlskrona kommun vid
upphandling av tjänster inom välfärden ställer krav på att
utförarna/leverantörerna utgörs av företag och organisationer som
drivs utan vinstintresse.
Kommunledningsförvaltningen har den 16 juni 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att idén med offentlig
upphandling är att alla aktörer som uppfyller de formella kraven ska
få vara med. Det är inte möjligt för upphandlande myndigheter att
gynna vissa företag. Det strider mot principerna om likabehandling
och öppenhet.
Att diskriminera vissa företag, beroende på bl.a. organisationsform
är inte tillåtet enligt lagen om offentlig upphandling. Det är enligt vår
mening klarlagt att det inte är möjligt att ge företag utan vinstsyfte
fördelar vid offentliga upphandlingar, liksom att stoppa företag med
vinstsyfte att delta i offentliga upphandlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 176, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Reine Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsens förslag mot
Reine Svensson bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige
beslutar kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.

Forts
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§ 114 forts
Svar på motion en välfärd fri från kommersiella intressen.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Reine
Svenssons bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 66 ja-röster mot 4 nej-röster, 1 avstår och 4
frånvarande att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 3.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______

24 oktober 2013

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013.
§ 115 Allmänhetens frågestund.
§ 116 Svar på fråga från muntlig frågestund.
§ 117 Svar på medborgarförslag gör Gröna vägen mellan Karlskrona och Mjölby till
officiellt namn.
§ 118 Svar på medborgarförslag om att kommunen inrättar en hundrastplats på
Klinteberga.
§ 119 Svar på medborgarförslag om en hundrastgård på ängen mellan Vedebygata
och Spandelstorp.
§ 120 Svar på medborgarförslag om fler parksoffor och en kiosk på Fisktorget.
§ 121 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 122 Kommunala val
§ 123 Anmälningsärenden
§ 124 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 125 Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun.
§ 126 Valdistriktindelning inför valen 2014.
§ 127 Förslag till revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens
taxedebetering.
§ 128 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 september 2013.
§ 129 Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
§ 130 Hemställan om att få ta del av prestationsersättning.
§ 131 Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid- inför kompiskort.
§ 132 Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån.
____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 24 oktober 2013 kl 13.00-17.10

Beslutande

Ordförande

Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S) kl 13.00–15.00 §§ 115-128
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Gerthie Olsson (S) kl 13.00-17.05 §§ 115-129
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-16.35 §§ 115-128
Eva Strömqvist (S)
Bo Svensson (S)
Yvonne Sandberg-Fries (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Möller (S)
Christina Mattisson (S)
Rikard Jönsson (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.00–15.00 §§ 115-128
Ann-Louise Trulsson (-)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M) kl 13.00–15.00 §§ 115-128
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M) kl 13.00–15.00 §§ 115-128
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD) kl 13.00–17.05 §§ 115-129
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD) kl 13.00-16.22 §§ 115-128
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00–16.40 §§ 115-128
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
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Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 13.00–15.12 §§ 115-128
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
John-Erik Danerklint (S) kl 15.00–17.10 §§ 129-132
Sandra Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Mats Fagerlund (S) kl 14.30–17.10 §§ 129-132
Björn Fries (S) kl 13.00–14.30 §§ 115-128
Patrik Enstedt (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S)
Bengt Fröberg (M)
Ann-Marie Branje (M) kl 15.00–17.10 §§ 129-132
Sven Wallfors (M) kl 13.00–17.05 §§ 115-129
Anders Ovander (M) kl 15.00–17.10 §§ 129-132
Ronnie Olsson (M) kl 15.00–17.10 §§ 129-132
Bengt Johansson (M) kl 17.05–17.10 §§ 130-132
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Gunilla Eklöf (FP) kl 13.00–16.50 §§ 115-128
Kent Lewén (FP)
Billy Åkerström (KD)
José Espinoza (MP)

Närvarande ersättare

Mats Fagerlund (S) kl 13.00–14.30 §§ 115-128
Ronnie Nilsson (M) kl 13.00-15.00 §§ 115-128
Ann-Marie Branje (M) kl 13.00–15.00 §§ 115-128
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M) kl 13.00–17.05 §§ 115-129
Ingela Abramsson (C)
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
Mikael Svensson (MP)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunarkivarie Magdalena Nordin

Utses att justera

Henrik Larsen (M) och Eva Strömqvist (S)
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
fredagen den 1 november 2013, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 115-132
Magdalena Nordin

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Henrik Larsen (M)
Justeringsledamot ………………………………………………
Eva Strömqvist (S)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 1 november 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Magdalena Nordin
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6

§ 115
Allmänhetens frågestund.
Bertil Ahnlund ställer en fråga till Sophia Bothorp (MP) ordförande i
Miljö- och Byggnadsnämnden om hur man genom detaljplaner vill
påverka den bebyggda miljön enligt lagens intention och hur man ser
på möjligheten att i nämnden tolka plan- och bygglagen enligt
byggherrars önskemål.
Sophia Bothorp (MP) är frånvarande och frågan besvaras av CarlGöran Svensson (M) vice ordförande i Miljö- och Byggnadsnämnden.
_______

24 oktober 2013

7

§ 116
Muntlig frågestund.
Ledamot Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga till 1:e vice
ordförande i Barn- och ungdomsnämnden Nicklas Platow (M) om hur
det normkritiska arbetet ser ut i skolan.
Frågan besvaras av Niclas Platow (M).
_______
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Tekniska nämnden
Akten

8

KS.2012.411.246

§ 117
Svar på medborgarförslag gör Gröna vägen mellan Karlskrona
och Mjölby till ett officiellt namn.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012 § 164 av Peter Öjeskog. Förslaget är att göra Gröna
vägen mellan Karlskrona och Mjölby till ett officiellt namn.
Kommunledningsförvaltningen har den 4 september 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att förslaget är
mycket intressant och då inte minst hur ett historiskt perspektiv.
Vissa vägar i landet har också namn utöver vägnummer. Exempel på
detta är bl.a. Inlandsvägen (Göteborg-Östersund-Karesuando) och
Bergslagsdiagonalen (Ödeshög-Örebro-Falun-Söderhamn). Dessa
vägar är skyltade av Trafikverket med vita skyltar med svart text.
Kommunledningsförvaltningen förslår att förvaltningen får i uppdrag
att undersöka möjligheten hos Trafikverket att skylta vägen och
undersöka intresset hos berörda kommuner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 208, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att undersöka
möjligheten hos Trafikverket att skylta Gröna vägen och
undersöka intresset hos berörda kommuner, samt
2. att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska Nämnden
Akten

9

KS.2012.332.310

§ 118
Svar på medborgarförslag om att kommunen inrätta en
hundrastplats på Klinteberga.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Lennart Lindgren. Förslaget är att inrätta
en hundrastplats på Klinteberga där tidigare tennisbanor låg.
Inhägnad area, med utvändig papperskorg och en ”ljugarbänk” för
husse och matte.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2013, § 62 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att omgärda en hundrastgård
med stängsel i rubricerat område kostar, beroende på storlek, mellan
30-60 tkr. Kommunens arbetsmarknadsenhet kommer under 2013 att
skapa en hundrastgård i Wämöparken. Denna når man lätt från
Klinteberga, som är anvisad parkeringsplats för besökare till
Wämöparken, och kan nyttjas av hundägare i förslagställarens
nämnda bostadsområden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 209, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Mats Lindbom (C) yttrar sig och yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

10

KS.2012.179.310

§ 119
Svar på medborgarförslag om en hundrastgård på ängen mellan
Vedebygata och Spandelstorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
april 2013 § 46 av Ulrica Petersson. Förslaget är en hundrastgård på
ängen mellan Vedebygata och Spandelstorp i Lyckeby.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2013, § 64 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att behovet av hundrastgårdar
är störst i stadsmiljö då det saknas ytor för hundarna att röra sig på
samt att det i Karlskronas centrala delar råder koppeltvång. Att
omgärda en hundrastgård med stängsel i rubricerat område kostar,
beroende på storlek, mellan 30-60 tkr. Förvaltningen har i dagsläget
mycket knappa ekonomiska resurser. Därav prioriteras skötsel och
underhåll av befintliga anläggningar. Vid anläggning av nya
hundrastgårdar prioriteras främst de områden där fria ytor, som
medger rastning av hundar saknas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 210, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

11

KS.2011.481.312

§ 120
Svar på medborgarförslag om fler parkbänkar och en kiosk på
Fisktorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
mars 2013 § 32 av Marianne Hansson. Förslaget är många fler
parksoffor på Fisktorget och gärna en kiosk där också.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2013, § 64 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att Fisktorget är en mycket
välbesökt plats sommartid inte minst då skärgårdsturerna utgår
härifrån. Försäljning av glass och kaffe sker sommartid från
Karlskronaglass ombyggda Londonbuss samt från
Skärgårdstrafikens byggnad. Det finns gott om sittplatser längs
Borgmästarekajen, utanför hotellet, vid fiskaregumman och på
bryggan vid Skärgårdsbåtarna. Dock är det flera av dessa sittplatser
som saknar ryggstöd då de utgörs av enklare bänkar. Idag finns det
4 parksoffor framför skärgårdsbåtarna och förvaltningen kommer, vid
återställningen efter skärgårdsfesten, utöka med ytterligare 4
parksoffor genom att iordningställa bänkar som tidigare stått framför
snäckan i Hoglands park.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 211, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget till den del som avser fler parkbänkar
på Fisktorget och i övrigt att medborgarförslaget skall anses vara
besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

12

KS.2013.16.102

§ 121
Avsägelser av kommunala uppdrag
Ros-Marie Leksell (SD) har i en skrivelse daterad 30 september 2013
avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Dennis Lager (S) har i en skrivelse daterad 3 oktober 2013 avsagt sig
sina uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden och som ersättare i
Springerska Fonden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Berörd nämnd/styrelser
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Akten

KS.2013.16.102

§ 121
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Inga-Britt Karlsson (S) efter Martin Hedenmo.
Idrott- och fritidsnämnden
Ersättare Alexander Pontén (M) efter Helena Cederfalk.
Ersättare Ida Henriksson (S) efter Sven Siwe.
Ersättare Kerstin Ekberg-Söderbom (S) efter Magnus Lindoffsson.
Ledamot Sven Siwe (S) efter Siv Carlsson.
Kulturnämnden
Ersättare Martin Henriksson (SD) efter Ros-Marie Leksell.
Moderbolaget
Ersättare Per Thorngren (KD) efter Göran Redeén.
Springerska Fonden
Ersättare Mikael Hammarin (S) efter Dennis Lager.
Tekniska nämnden
Ersättare Anna Ottosson (M) efter Peter Bäckström.
Utbildningsnämnden
Ersättare Åse Nygren (S) efter Dennis Lager.
_____
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KS.2013.398.042
KS.2012.239.041
KS.2013.362.007
KS.2013.245.700
KS.2013.387.041
KS.2013.431.042
KS.2013.385.043
KS.2013.411.639
KS.2012.296.882
KS.2013.414.006
§ 123
Anmälningsärende.
a) Socialstyrelsen 2013-10-01, dnr 36680/2011, fristad från våld – en
vägledning om skyddat boende.
b) Protokollsutdrag socialnämnden 130826, § 75, budgetuppföljning
socialförvaltningen juli 2013.
c) Äldreförvaltningen 130906, skrivelse till kommunfullmäktige med anledning av
anslagen budget 2014.
d) Äldreförvaltningen 131003, skrivelse till kommunfullmäktige med anledning av
anslagen budget 2014.
e) Skrivelse från Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 131001,
skrivelse till revisionen angående ärende 14 C anmälningsärende,
äldreförvaltningens 130625 skrivelse till kommunfullmäktige med anledning av
anslagen budget 2014.
f) Revisionen, granskning av Socialnämndens ekonomistyrning.
g) Anmälan till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6f §
Socialtjänstlagen 4 kap. 1§.
h) Region Blekinge, protokollsutdrag Regionsstyrelsen 2013-09-04,
delårsbokslut 2013 per den 30 juni 2013.
i) Räddningstjänsten Östra Blekinge, tertialbokslut med verksamhetsuppföljning
augusti år 2013.
j) Skrivelse från Jämjö förskolors föräldraråd angående gruppstorlekar vid
Jämjös förskolor.
k) Utbildningsnämnden 13-09-26, § 43, Förslag till utbildningsnämndens
ungdomspolitiska handlingsplan 2013-2016.
l) Kulturnämnden 13-09-24, 43, Kommunfullmäktiges uppdrag att utreda
samarbetet mellan filialbiblioteken och det lokala föreningslivet ska utökas och
intensifieras.
m) Sammanträdesplan år 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
utskott
Peter Johansson (S) påtalar att det med anledning av skrivelser från
ÄF daterade 130906 och 131003 dessa borde behandlats i
kommunfullmäktige vid det här laget. Forts
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§ 123
Anmälningsärende.
Patrik Hansson (S) påtalar med anledning av detta att
beslutsordningen från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och
nämnderna är för lång. Patrik Hansson tycker arbetsordningen
behöver ses över.
Camilla Brunsberg (M) svarar att skrivelsen hanteras i
budgetberedningen och i delårsbokslutet men att man är villiga att
diskutera ändringar i beslutsordningen om det behövs.
Chatarina Holmberg (S) påtalar med anledning av skrivelsen från
Jämjö förskolors föräldraråd om gruppstorlekar vikten av att lyssna
på föräldrarna.
Börje Dovstad (FP) svarar att man är mån om att lyssna på
föräldrarna och ha en bra dialog med dem angående hur
förskolornas grupper ska se ut.
Anna Ekström (FP) och Christina Mattisson (S) påtalar att
kommunfullmäktiges sammanträdesplan krockar med
regionstyrelsens vid ett tillfälle under 2014. De påtalar vikten av
samordning och ifrågasätter varför kommunstyrelsen fattar beslut om
kommunfullmäktiges sammanträdesplan.
Kommunfullmäktige beslutar
1.att lyfta ut punkt m avseende sammanträdesplanen för
kommunfullmäktige för ytterligare beredning.
2.att godkänna övriga redovisningar.
_____
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KS.2013.381.310
KS.2013.390.512
KS.2013.391.409
KS.2013.413.512
KS.2013.421.512
KS.2013.425.252
KS.2013.430.317
KS.2013.447.820
§ 124
Inkomna medborgarförslag.
Medborgarförslag om en hundrastplats i Spandelstorp, av Annicka
och Stefan Frisell.
Medborgarförslag om en rondell vid utfarten av StationsvägenVerkövägen, av Lena Anna Marie Karlsson.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför förbud mot att
inneha exotiska djur/ormar inom stadsbebyggt/detaljplanerat område
på Trossö, av Yvonne Axén.
Medborgarförslag om övergångsställe utanför friskolan Piggelinen,
av Hjalmar Berup.
Medborgarförslag angående trafiksituationen på Västra
Gärdesvägen, av Ernst Robin Gladh.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar initiativet till att
förvärva Skärva herrgård, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag att sätta upp gatubelysning längs cykelvägen från
Lösens kyrka mot Öljersjö och längs Öljesjövägen, av Annica Maria
Johansson.
Medborgarförslag om en inlinesbana, av Isak Landström.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
______
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KS.2011.99.001

§ 125
Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2 april 2013, § 81; att utarbeta en
kommungemensam måltidspolicy i samverkan berörda nämnder,
förvaltningar och personal (service-, barn- och ungdoms-,
utbildnings-, äldre- och handikappförvaltningarna), samt att förslag till
kommungemensam måltidspolicy ska vara framtagen för
fastställande av kommunfullmäktige senast i september 2013.
Efter genomförda arbetsmöten, styrgruppens ställningstagande och
samverkan med personalorganisationerna, överlämnas denna
rapport och förslag avseende måltidspolicy för Karlskrona kommun.
Respektive förvaltningschef förutsätts enligt ordinarie rutiner ha
förankrat förslaget till måltidspolicy i den egna organisationen.
Måltidspolicyn är ett inriktningsdokument. Förverkligandet av policyn
får ske successivt med hänsyn tagen till den ekonomiska situationen.
Efter kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktiges beslut
om Måltidspolicy för Karlskrona kommun, utvecklar och beslutar
kommunstyrelsen kommunövergripande riktlinjer för att utveckla
måltidsverksamheten i enlighet med måltidspolicyn i den takt
ekonomin och andra förutsättningar tillåter. Därefter skall respektive
nämnd/styrelse och förvaltningschef/VD – vid behov – besluta om
tillämpningsanvisningar inom den egna verksamheten.
Den nu föreslagna gemensamma målstidspolicyn ersätter den av
kommunfullmäktige 2011 antagna Kostpolicy för
måltidsverksamheten inom förskolor, skola, familjedaghem och
fritidshem i Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 200, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa förslag till gemensam måltidspolicy för Karlskrona
kommun, Forts
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§ 200
Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
2. att samtidigt upphäva Kostpolicy för måltidsverksamheten inom
förskolor, skola, familjedaghem och fritidshem i Karlskrona kommun
fastställd av kommunfullmäktige i beslut den 26 maj 2011, § 87, samt
3. att uppdra åt kommunstyrelsen att utveckla och besluta om
gemensamma riktlinjer för utveckling av måltidsverksamheten i
enlighet med den kommungemensamma måltidspolicyn i den takt
ekonomin och andra förutsättningar tillåter.
Christopher Larsson (SD) begär ett ändringsyrkande av punkten 1:6 i
måltidspolicyn från ”Särskild kost ska erbjudas till de av medicinska,
religiösa, etiska eller kulturella skäl inte kan äta den mat som
serveras enligt ordinarie menyer” till Särskild kost kan erbjudas till de
som av medicinska, kulturella eller etiska skäl inte vill äta den mat
som serveras enligt ordinarie menyer”.
Under punkt 1 vill han lägga till följande: ”Vi ska inte erbjuda kött och
kyckling med religiösa slaktmetoder”.
Björn Gustafsson (MP), Ann-Louise Trulsson (-) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Börje Dovstad (FP), Camilla Brunsberg (M), Chatarina Holmberg (S)
och Elina Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt avslag till Christopher Larssons ändringsyrkande och tillägg.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons ändringsyrkande och tillägg finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
Kommunstyrelsen förslag röstar ja, den som vill biträda Christopher
Larssons ändrings- och tilläggsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 65 ja-röster mot 8 nej-röster enligt
kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 1
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2013.282.111

§ 126
Valdistriktsindelningen inför valen 2014.
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen (SFS 2005:837) se över
indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie val till
riksdagen skalla hållas.
Under 2014 är det val både till Europaparlamentet och till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige. Förberedelserna inför valen
kommer att samordnas. Översynen av valdistrikten ska göras i år.
Länsstyrelsen ska besluta om kommunens indelning i valdistrikt på
förslag av kommunfullmäktige. Avser kommunen att valdistrikten ska
vara oförändrad vid valen 2014 ska även detta meddelas till
Länsstyrelsen av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 201, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att valdistrikten ska vara oförändrade för valen 2014.
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2013.312.103

§ 127
Förslag till revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 22 augusti
2013, §§ 193 beslutat att hemställa till kommunfullmäktige att anta
föreslagen timtaxa.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid samma sammanträde beslutat
för egen del att godkänna timtaxebelopp som kan tillämpas i
anslutning till handläggning enligt plan- och bygglagen och
uppdragsverksamhet till 950 kronor, samt att det höjda timbeloppet
tillämpas från den 1 januari 2014.
Vid handläggning av ärenden ligger ett timbelopp till grund för
debitering enligt taxor relaterade till miljöbalken med flera lagar. I
andra fall ges det vid handläggning av vissa ärendetyper möjlighet att
tillämpa timdebitering som alternativ till fasta avgifter.
Timtaxan tillämpas i anslutning till plan- och bygglagen, miljöbalken,
livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen och
uppdragsverksamet i förvaltningen. Som uppdragsverksamhet ingår
framtagande av detaljplaner enligt plan- och bygglagen.
Timtaxebeloppet har sedan 2008 varit 750 kronor. Någon
indexuppräkning har därefter ej skett. Taxan föreslås höjas till 950
kronor. Höjningen föreslås tillämpas från den 1 januari 2014.
Revidering avser ärenden enligt plan- och bygglagen och
uppdragsverksamhet. Timtaxan för övriga områden hanteras separat
i pågående översyn för risk- och erfarenhetsbaserad taxa.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 202, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att antaga förslaget till timtaxa.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2012.306.550

§ 128
Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 september 2013.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om
handläggning av motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad
som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen 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 8 oktober 2013,
§ 203, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2012.306.550

§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Birger Wernersson (S) och Anna-Karin Leufstedt (S) yttrar sig
angående revisionens rapport om uppföljningen för hela Karlskrona
kommuns verksamhet.
Thomas Almqvist från Ernst & Young går igenom uppföljningen och
kommenterar den.
Kommunens resultat på årsbasis beräknas enligt prognos baserat på
utfall efter andra tertialet uppgå till + 16,9 mnkr. Jämfört med
prognostiserat resultat efter april månad innebär det en förbättring
med 59 mnkr.
Den markanta förändringen mellan den första tertialrapporten och
denna beror till den absolut största delen på återbetalning av 2005
och 2006 års sjukförsäkringsavgifter från AFA med ca 54 mnkr.
Lönekostnadsutvecklingen 2013 blev något lägre än vad som tidigare
beräknats, och bidrar också till det förbättrade resultatet. Inom
verksamheten redovisar Socialnämnden ett prognostiserat
underskott som ökar från 19 mnkr i april till 24 mnkr i augusti.
Skrivelser/framställningar från nämnder
Kommunstyrelen respektive Kommunfullmäktiges behandlade i
samband med delårsrapporten efter första teritalet olika
framställningar från nämnder. Kommunfullmäktige beslutade då att
avslå begäran från Handikappnämnden om utökad ram med 2,0
mnkr, att avslå begäran från Tekniska nämnden om förändrat
resultatkrav för VA-verksamheten samt att avslå begäran från
Tekniska nämnden om utökad budgetram 2013 med 0,2 mnkr.
Kommunstyrelsen beslutade för sin egen del dessutom att avvakta
med ställningstagande avseende dels skrivelse från Socialnämndens
ordförande och vice ordförande dels skrivelse från äldrenämnden.
Under tiden fram till dags dato har ytterligare framställningar
inkommit från olika nämnder, eller är på väg att komma in efter
nämndernas egna hanteringar av sina delårsrapporter. Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Handikappnämnden
Nämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2013-09-xx riktat
en ny begäran om utökade ramar, nu med 3,5 mnkr och med
hänvisning till delårsrapporten efter augusti månad.
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona kommuns
verksamhet Forts
Socialnämnden
Vid sammanträde 24 juni, och med samma ordalydelse vid
sammanträde 23 september, beslutade Socialnämnden följande
att översända budgetuppföljningen per den 31 maj/31 augusti till
Kommun styrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i
dagsläget inte är möjlig att nå, på grund av det lagstadgade uppdrag
nämnden har att utföra, samt
att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan
fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda
budgeten för verksamheten
Socialnämnden har vidare vid sammanträde 23 september, § 96,
behandlat ärende om ”Utredning av förbättringsområden i syfte att
minska kostnader för externa placeringar och öka möjligheterna till
vård med hög kvalité på hemmaplan”. Nämnden beslutade då
att nämnden tillskriver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
med begäran om extra ekonomiska resurser för att genomföra de
föreslagna förbättringsåtgärderna på hemmaplan i syfte att på sikt
minska kostnaderna för de externa placeringarna av unga och vuxna,
att nämnden tillskriver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
med begäran om ökade ekonomiska resurser för att klara hela
verksamhetens uppdrag i enlighet med gällande lagstiftning och
politiska mål, då det är omöjligt med nuvarande ekonomiska
förutsättningar.
Äldrenämnden
Äldrenämnden har vid sammanträde 17 juni beslutat
att Äldrenämnden tillskriver Kommunfullmäktige om att nämnden
med den budget fullmäktige anslagit inte kommer att klara de krav,
lagstiftning och Kommunfullmäktiges mål ställer för innevarande år
samt för 2014, samt
att äldrenämnden tillskriver Kommunstyrelsen om begäran att få
ta del av den reserv som skapades i samband med skatteväxling
inför hemsjukvårdens kommunalisering (Kommunfullmäktiges
sammanträde 13 december 2012, § 205) enligt följande: Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
2013: 700 tkr
2014: 1,4 mnkr
2015: 2,1 mnkr
att förvaltningschefen ges i uppdrag att tillskriva budgetberedningen
om omprövning av ramreducering omfattande 10 mnkr.
Tekniska nämnden
Under § 70-2013 har Tekniska nämnden i samband med sin
behandling av delårsrapporten efter augusti månad bl.a. beslutat
föreslå kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens mål,
andelen planerat underhåll på fastigheter och vägar ska öka årligen i
förhållande till det oplanerade, ska utgå då målet ej kan uppnås med
anledning av 2012 års extra underhållsanslag och 2013 års
sparbeting som ålagts tekniska nämnden.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter på inkomna
skrivelser/framställningar
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att Handikappnämnden,
Socialnämnden och Äldrenämnden inte kommer att kunna hålla sina
ekonomiska ramar under innevarande år.
Kommunledningsförvaltningen noterar också att de tre nämnderna
och deras förvaltningar under året hanterat förhållandet med
befarade underskott – dock utan att nå ett ekonomiskt läge som är i
balans för i år.
För Handikappnämnden, som enligt den gällande planen får en
ramökning nästa år, är det svårt att bedöma hur årets kostnadsläge
inverkar på förutsättningarna för nästa år. För Socialnämnden och
Äldrenämnden finns enligt kommunledningsförvaltningen inget som
just nu indikerar att de åtgärder som verkställts 2013, eller som det
planeras för, kommer att räcka till för att uppnå en balans.
Socialnämnden har i olika skeden förkastat och/eller återremitterat
förslag från sin förvaltning, och kommunledningsförvaltningen
uppfattar att det fortfarande inte finns några beslut som korrigerar
socialnämndens kostnadsutveckling.
Inom äldrenämnden har beslut om målvärden för sänkta kostnader
ställts upp, däremot har beslut om hur dessa målvärden ska nås
ännu inte tagits i alla delar och inga påtagliga ekonomiska effekter
har heller kunnat noteras. Förvaltningschefen har för sin del tidigare
beslutat om förändringar som värderas till sju miljoner kronor på
årsbasis, dock med trolig minimal effekt under innevarande år. Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Kommunledningsförvaltningen skulle kunna återupprepa tidigare
utställda budskap om att nämnderna måste vidta åtgärder som göra
att verksamheten ryms inom anvisade ramar.
För innevarande år torde emellertid ett sådant påpekande vara
tämligen effektlöst. Kommunledningsförvaltningen konstaterar därför
att Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden kommer
att redovisa negativa avvikelser mot budget för verksamhetsåret
2013.
Mot bakgrund av den tillfälliga intäktsförstärkning som kommunen får
under 2013 är det möjligt att täcka dessa tre nämnders underskott
inom kommunens totala prognostiserade resultat som, med
underskotten inräknade, beräknas uppgå till + 17 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska ge sitt medgivande till
dessa nämnder att överskrida sin budget 2013 i syfte att klara de mål
och krav och uppdrag som finns uppställda, såväl från
kommunfullmäktige som i lagstiftning.
Kommunledningsförvaltningens ställningstagande innebär inte att de
tre nämnderna kan slå sig till ro – tvärtom. Nämnderna måste
uppmanas att fortsätta arbeta med konkreta åtgärder och styrningar
som inför kommande verksamhetsår leder till en ekonomi i balans.
En sådan balans kan förenklat nås…
… genom nämndens/förvaltningens beslut om åtgärder respektive
aktiva styrning
… genom att nämndens ramar och/eller uppdrag förändras
… genom en kombination av ovanstående
I vilken utsträckning som de rådande obalanserna ska täckas via
förändrade ramar och/eller uppdrag måste klarläggas nu i slutfasen
av budgetarbetet för 2014 – 2016. Det är en uppgift som ligger på
kommunstyrelsen i sitt förslagsställande till kommunfullmäktige
avseende budget och plan. Kommunledningsförvaltningen anser
således att de framställningar från nämnderna som har bäring på den
framtida resursdimensioneringen hänförs till den pågående
budgetberedningen.
Oavsett hur risken för de befarade framtida obalanserna hanteras är
det viktigt att kommunledningen följer upp att åtgärder vidtas och att
dessa tillsammans med en aktiv styrning ger efterfrågad effekt.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är därför att Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
kommunstyrelsen ska uppdra åt dessa nämnder att varje månad,
med början från och med redovisningen av oktober månads utfall
2013, månatligen lämna information till kommunstyrelsen om den
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen.
Kommundirektören föreslås få i uppdrag att efter samråd med de tre
förvaltningscheferna fastställa hur rapporteringen ska ske.
Tekniska nämnden har inte tidigare under året signalerat till
kommunstyrelsen om svårigheter att nå det angivna målet med
fastighetsunderhållet. Nämnden anger att en svårighet att nå målet
består i det faktum att förra årets tillfälliga resurstillskott till underhåll
påverkar förhållandet mellan akut och planerat underhåll.
Kommunledningsförvaltningen menar att tillskottet 2012 ska
exkluderas när förutsättningarna för att nå målet om en ökad andel
planerat underhåll 2013 och framåt ska bedömas.
Huruvida nämndens förutsättningar att med ett sådant förtydligande
nå det fastställda målet ändå har blivit sämre har
kommunledningsförvaltningen inte möjlighet att bedöma. Det är
nämndens ansvar att bedöma inom vilka områden som en minskad
ram ska hanteras.
Kommunledningsförvaltningens bedömning över det ekonomiska
läget 2013 och kommande år
De finansiella mål som är fastställda av fullmäktige är att kommunen
ska uppvisa ett positivt resultat samt att investeringarna ska delas
upp på skatte- respektive avgiftsfinansierade sådana. Det är också
dessa två mål som måste anses utgöra kommunens definition på
begreppet god ekonomisk hushållning. I så måtto, eftersom
prognosen nu visar på ett positivt resultat och investeringarna
redovisas på fastställt sätt, är det korrekt att säga att kommunen har
en god ekonomisk hushållning 2013.
Två av de största nämnderna brottas med svårigheter att rymma
verksamheten inom anvisade ramar 2013, och det finns inget som
idag indikerar att de förutsättningarna på något avgörande sätt
verksamhetsmässigt skulle komma förändras. Om den ekonomiska
utblicken vidgas till kommande år är det enligt
kommunledningsförvaltningens uppfattning mer tveksamt om det för
närvarande kan anses råda förutsättningar för en god ekonomisk
hushållning. En viktig förutsättning för att kunna slå fast att det mera
hållbart råder en god ekonomisk hushållning är att kommunen kan
samla sig runt en utveckling som inom två till tre år leder till att det
ekonomiska resultatet tydligt närmar sig två procent av skatte- och
statsbidragsintäkterna. Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Kommunledningsförvaltningen har tidigare under året bedömt risken
för ett negativt resultat 2013 som påtaglig. Årets återbetalning av
sjukförsäkringsavgifterna lyfter nu kommunens resultat till att bli
positivt. Resultatnivån på + 17 mnkr kan tyckas som god, men
förvaltningens uppfattning är ändå att nivån på resultatet trots allt inte
utgör en tillräckligt god säkerhetsmarginal. Forts
Med det observandumet och mot bakgrund av att prognosen
uppvisar ett positivt resultat bedöms behovet av att i det pågående
budget- och planarbetet för 2014-2016 täcka en negativ förändring
av det egna kapitalet från 2013 (d.v.s. ett negativt resultat 2013) inte
längre föreligga (jfr kommunfullmäktige, § 48-2013).
Yrkande
Tommy Olsson (KD) deltar inte i beslutet avseende attsatsen; att
tekniska nämnden mål avseende andelen planerat underhåll ska
kvarstå
Patrik Hansson (S) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Ulf Hansson (V) deltar inte i beslutet avseende attsatsen; Att avslå
Handikappnämndens begäran om utökad budgetram med 3,5 mnkr
2013
Kommunstyrelsen beslutar att Patrik Hanssons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att för samtliga nämnder erinra om ansvaret för att verksamheten
ska rymmas inom anvisade ekonomiska ramar,
2. att uppdra till Handikappnämnden, Socialnämnden och
Äldrenämnden att månatligen till kommunstyrelsen rapportera den
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen,
3. att uppdra till kommundirektören att fastställa formerna för sådan
rapportering,
4. att Handikappnämndens, Socialnämndens och Äldrenämndens
framställningar om förändrade framtida resurser och/eller mål och
uppdrag hänskjuts till den pågående budgetberedningen, Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
5. att med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige under att-satserna 1-4 nedan anse alla inkomna
skrivelser gällande befarade underskott m.m. 2013 besvarade,
6. att för egen del godkänna delårsrapport efter andra tertialet 2013
7. att överlämna delårsrapport efter andra tertialet 2013 till
revisorerna,
8. att överlämna delårsrapport efter andra tertialet 2013 till
kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 204, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå Handikappnämndens begäran om utökad budgetram
med 3,5 mnkr 2013,
2. att i syfte att klara de mål och krav och uppdrag som finns
uppställda, såväl från kommunfullmäktige som i lagstiftning, medge
Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden att
överskrida 2013 års tilldelade anslag med högst det belopp som
redovisas i prognos efter andra tertialet,
3. att Tekniska nämnden mål avseende andelen planerat underhåll
ska kvarstå, samt
4. att godkänna upprättad delårsrapport efter augusti månad.
Camilla Brunsberg (M), Gunilla Ekelöf (FP) och Mats Lindbom (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Hermansson (C), Karin Månsson (FP), Peter Johansson (S),
Eva Strömqvist (S) och Kent Lewén (FP) yttrar sig.
Patrik Hansson (S) anmäler att ett särskilt yttrande ska tas till
protokollet.
Chatarina Holmberg yrkar att ett tillägg tas med att
kommunfullmäktige som ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag
att ta fram en redovisning av konsekvenserna för skolområdena att
klara en noll prognos 2013. Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på Chatarina Holmberg tilläggsyrkande.
Ulf Hansson (V) deltar inte i beslutet avseende attsatsen; Att avslå
Handikappnämndens begäran om utökad budgetram med 3,5 mnkr
2013 och yrkar bifall till Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på Chatarina Holmbergs
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar av avslå
tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Patrik Hanssons särskilda
yttrande och kommunfullmäktige beslutar att godkänna det särskilda
yttrandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå Handikappnämndens begäran om utökad budgetram
med 3,5 mnkr 2013,
2. att i syfte att klara de mål och krav och uppdrag som finns
uppställda, såväl från kommunfullmäktige som i lagstiftning, medge
Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden att
överskrida 2013 års tilldelade anslag med högst det belopp som
redovisas i prognos efter andra tertialet,
3. att Tekniska nämnden mål avseende andelen planerat underhåll
ska kvarstå, samt
4. att godkänna upprättad delårsrapport efter augusti månad.
5. att tilläggsyrkandet att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag
att ta fram en redovisning av konsekvenserna för skolområdena att
klara en noll prognos 2013 avslås.
6. att godkänna det särskilda yttrandet
______
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KS.2013.165.040

§ 130
Hemställan om att få ta del av prestationsersättning
Äldrenämnden beslutade den 27 februari 2013, § 18-att föreslå
kommunfullmäktige ”att äldrenämnden får tillgodoräkna sig
prestationsersättningen för 2012 med 12 miljoner kronor under 2013.
Detta i syfta att främst stärka organisationen för att kunna öka
kvaliteten så att prestationsersättning 2013 kan komma nämnden till
del.”
Kommunledningsförvaltningen framförde i tjänsteutlåtande 2013-0410, med hänvisning till uttalande från Rådet för kommunal
Redovisning, att prestationsersättningen enligt den s.k.
matchningsprincipen skulle anses tillhöra redovisningsåret 2012.
Intäkten fanns således inte tillgänglig att disponera 2013.
Kommunledningsförvaltningen framförde därför uppfattningen att
kommunfullmäktige skulle avslå äldrenämndens begäran. Vid
kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-05-07 beslutade
styrelsen att återremittera ärendet.
Mot bakgrund av den politiska ledningens förslag att med hänvisning
till återbetalningen under 2013 av de s.k. AFA-pengarna fördela
extrapengar till äldrenämnden föreslås nu att äldrenämndens
begäran åter tas upp till behandling.
Kommunledningsförvaltningen har därvidlag inte ändrat uppfattning,
utan anser att äldrenämndens framställan, formellt framförd som ”att
äldrenämnden får tillgodoräkna sig prestationsersättningen för 2012
med 12 miljoner kronor under 2013…..” ska avslås.
Mot bakgrund av att kommunen nu tillförs ca 54 miljoner kronor
genom de s.k. AFA-pengarna ges i stället möjlighet att låta
äldrenämnden tillgodoräkna sig 12 miljoner kronor från den intäkten.
Effekten blir den samma för äldrenämnden, varvid ett avslag på
nämndens begäran endast blir ett formellt svar på en formell
begäran.
Forts
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§ 130
Hemställan om att få ta del av prestationsersättning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 212, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med hänvisning till ovan avslå äldrenämndens begäran om att
få tillgodoräknas sig 2012 års prestationsersättning 2013, samt
2. att äldrenämndens ram för 2013, med hänvisning till återbetalning
under 2013 av sjukförsäkringsavgifter, utökas med 12 miljoner kronor
vilket finansieras via kommunens löne- och prisreserv.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
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KS.2013.60.106

§ 131
Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid –
inför kompiskort.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 mars 2013 §
32 av Fredrik Wallin (S) och Patrik Hansson (S). Förslaget är att ge
handikappnämnden i uppdrag att under 2013 införa ett Kompiskort.
Ett Kompiskort bygger på principen – gå två betala för en. Det ger en
möjlighet för den som har en funktionsnedsättning att utan kostnad ta
med en kompis för att tillsammans ta del av olika aktiviteter och
arrangemang.
Handikappnämnden har i yttrande över motionen 17 juni 2013, § 32,
beslutat
att hemställa till kommunstyrelsen att uppdra åt
handikappförvaltningen att fortsätta sitt arbete med att ta fram ett
Kompiskort i samverkan med idrott- och fritidsförvaltningen och
kulturförvaltningen samt
för egen del beslutat
att föreslå för idrott- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen att
alla föreningar som tar del av lokalt aktivitetsstöd från Karlskrona
kommun går med i arbetet med Kompiskortet utifrån varje förenings
förutsättningar vid arrangemang där man tar inträde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 205, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt handikappnämnden att fortsätta sitt arbete med att ta
fram ett Kompiskort i samverkan med idrott- och fritidsnämnden och
kulturnämnden, samt
att motionen därmed får anses besvarad Forts
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§ 131
Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid –
inför kompiskort.
Anna Ekström (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
_______
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Akten
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KS.2013.105.106

§ 132
Svar på motion kombinerad gång- och cykelbro över
Lyckebyån.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010 §
27 av Bo Löfgren (FP). Förslaget är att planera och bygga tidigare
föreslagen förbindelse över Lyckebyån i området Gamla
Brovägen/Cedergrensvägen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 december 2011,
§ 248 återremitterat motionen till tekniska nämnden för att hitta en
lösning för att kunna bifalla motionen.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2013, § 61 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att frågan har väckts om bron
kan utföras i samband med och belasta en kommande exploatering i
anslutning till Lyckeby centrum.
Tekniska förvaltningen kan inte se att det inom överblickbar tid finns
någon exploatering som kan belastas med hela kostnaden för ett
sådant brobygge. Möjligen kan ett genomförande ske i samverkan
mellan kommunen och en exploatör.
Förvaltningen instämmer i att en bro i föreslaget läge fyller ett stort
behov av de skäl som framförts i motionen och föreslår att detta
projekt när det finns ekonomiska förutsättningar prioriteras i ett
framtida planerings- och budgetarbete.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 206, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen, samt
2. att ett genomförande först kan bli aktuellt när ekonomiska
förutsättningar finns för kommunen ensam eller i samverkan med en
exploatör. Forts
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§ 132
Svar på motion kombinerad gång- och cykelbro över
Lyckebyån.
Peter Johansson (S) och Stefan Lundin (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 2021 november 2013.
§ 133 Svar på medborgarförslag om upprustning av spjutansatsbanan på Västra
Marks C-plan.
§ 134 Svar på medborgarförslag om inrättande av en rastplats för hundar i
anslutning till verksamheter vid Blå Port.
§ 135 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 136 Kommunala val
§ 137 Anmälningsärenden
§ 138 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 139 Antagande av detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö
§ 140 Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående förvaltningen av de
kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken.
§ 141 Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer i Karlskrona kommun.
§ 142 Slutrapport Affärsverkens projekt Kraftvärmeverk.
§ 143 Resepolicy för Karlskrona kommun.
§ 144 Miljöbokslut för år 2012.
§ 145 Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 146 Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
§ 147 Höjning av avgift för trygghetslarm.
§ 148 Svar på motion om minskning av antal ledamöter i fullmäktige.
§ 149 Svar på motion angående beräkning av flyktingmottagandet i Karlskrona
kommun.
____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 20 november 2013 kl 08.30-17.05
Sammanträdet ajourneras kl 11.40-13.00
Torsdagen den 21 november 2013 kl 08.30-17.35
Sammanträdet ajourneras kl 12.10-13.30 och kl 16.25-16.50

Närvarande den 20 november 2013
Beslutande
Ordförande
Peter Glimvall (M)
1:e vice ordf. Magnus Larsson (C)
2:er vice ordf. Rikard Jönsson (S)
Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 08.30-16.50 del §§ 145
debatt
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Christina Mattisson (S) kl 08.30-11.40 del §§ 145
debatt
Yvonne Sandberg-Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)

20-21 november 2013 3
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD) kl 08.30-16.45 del §§ 145 debatt
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD) kl 08.30-16.05 del
§§ 145 debatt
Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Jan Elmqvist (S)
Lotta Holgersson (S)
Anders Persson (S)
Ann-Marie Branje (M) kl 08.30-15.15 del §§ 145 debatt
Bengt Fröberg (M)
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Eklöf (FP)
Kent Lewén (FP)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD)
Reine Svensson (V) kl 08.50-17.05 §§ 134- del av §§
145 debatt

Närvarande ersättare

John-Erik Danerklint (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Lotta Törnström (S)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Jan Hagberg (M)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Mikael Svensson (MP)
Reine Svensson (V) kl 08.30-08.50 §§ 133
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Närvarande den 21 november 2013
Beslutande
Ordförande
Peter Glimvall (M)
1:e vice ordf. Magnus Larsson (C)
2:er vice ordf. Rikard Jönsson (S)
Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Oscar Dyberg (S) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Bo Svensson (S) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Yvonne Sandberg-Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 15.50-17.35 §§ 145 TN-§§ 149
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 13.30-17.35 från §§ 145 UN
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD) kl 08.30-13.55 tom § 145 UN
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Mats Lindbom (C)

20-21 november 2013 5

Jörgen Johansson (C) kl 08.30-14.50 tom §§ 145 SN
Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C) kl 08.30-16.15 tom §§ 145 TN
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 08.30-14.00 tom § 145 UN
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD) kl 08.30-14.10 tom
§ 145 UN
Tjänstgörande ersättare

Lotta Törnström (S) kl 10.10-17.00 del av §§ 145
Ingrid Trossmark (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Jan Elmqvist (S)
John-Erik Danerklint (S) kl 10.10-17.35 från §§ 145
BUN
Anders Persson (S)
Sven Wallfors (M) kl 08.30-15.50 del av §§ 145 allmän
debatt- MBN, kl 17.00-17.35 §§ 146-149
Ronnie Nilsson (M) kl 10.10-17.00, från §§ 145 BUN
Marianne Nordin (M) kl 10.10-13.30, från §§ 145 BUN
allmän debatt- BUN, kl 17.00-17.35 §§ 146-149
Jan Hagberg (M) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Anders Ovander (M) kl 08.30-17.00 del av §§ 145
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Eklöf (FP)
Kent Lewén (FP) kl 08.30-10.10 tom §§ 145 allmän
debatt
Reine Svensson (V)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD)
Daniel Jusinski (KD) kl 14.20-17.35 från §§ 145 SN §§ 149
Ingela Abramsson (C) kl 14.50-17.35 från §§ 145 HN§§ 149
Pernilla Persson (C) kl 16.15-17.35 från §§ 145 VN- §§
149
Lotta Holgersson (S) kl 08.30-10.10 §§ 145 allmän
debatt kl 17.00-17.35 §§ 146-149
Jan Hagberg (M) kl 10.10-17.35, från §§ 145 BUN -§§
149

20-21 november 2013 6

Närvarande ersättare

John-Erik Danerklint (S) kl 08.30-10.10 §§ 145 allmän
debatt
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Lotta Törnström (S) kl 08.30-10.10 tom §§ 145 allmän
debatt
Ronnie Nilsson (M) kl 08.30-10.10 tom §§ 145 allmän
debatt
Marianne Nordin (M) kl 08.30-10.10 tom §§ 145 allmän
debatt
Jan Hagberg (M) kl 08.30-10.10 tom §§ 145 allmän
debatt
Pernilla Persson (C) kl 08.30-16.15 tom §§ 145 TN-§§
149
Ingela Abramsson (C) kl 08.30-14.50 tom §§ 145 SN
Mikael Svensson (MP)
Marianne Nordin (M) kl 13.30-17.00 från §§ 145 UN
Sven Wallfors (M) kl 15.50-17.00 §§ 145 TN
Lotta Holgersson (S) kl 10.10-17.00 från §§ 145 BUN

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Per Henriksson (SD) och Lisbeth Bengtsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Tisdagen den 3 december 2013, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 133-149
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Per Henriksson (SD)
Justeringsledamot ………………………………………………
Lisbeth Bengtsson (S)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 3 december 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

KS.2012.289.821

§ 133
Svar på medborgarförslag om upprustning av spjutansatsbanan
på Västra Marks C-plan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Emil Persson. Förslaget är att göra i
ordning spjutansatsbanan på Västra Marks C-plan.
Tekniska nämnden har den 29 september 2013, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att på grund av de kraftiga
besparingsuppdrag som ålagts fastighetsavdelningen så måste
skötsel av bland andra idrottsanläggningarna ske genom en
prioritering av vad som bedöms viktigast att underhålla. Då det idag
finns en väl fungerande spjutansatsbana vid A-planen så hänvisar vi
till den.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 236, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Jonas Sandström (S) yrkar att ärendet återemitteras för beredning
hos idrotts- och fritidsnämnden.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras, kommunfullmäktige besluta att ärende ska avgöras i
dag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
att ärendet ska avgöras i dag röstar ja, den som vill biträda Jonas
Sandströms återremissyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster mot 41 nej-röster , 1 avstår och
1 frånvarande att återremittera ärendet..
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2011.480.310

§ 134
Svar på medborgarförslag om inrättande av en rastplats för
hundar i anslutning till verksamheter vid Blå Port, Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
oktober 2011 § 143 av Bengt Winnow. Förslaget är att inrättande av
en rastplats för hundar i anslutning till verksamheter vid Blå Port,
Karlskrona.
Tekniska nämnden har den 29 september 2013, § 81 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att behovet av hundrastplatser
är störst i stadsnära områden och förelagen yta lämpar sig väl för en
hundrastgård. Befintligt nätstaket mot Preem-macken kan nyttjas
vilket minskar kostnaderna för anläggande av hundrastgård.
Förslagsställaren påtalar även att hundägare från närområdet, i
föreningsform, kan åta sig att sköta hundrastgården.
Tekniska förvaltningen avser att anlägga en hundrastgård mot
befintligt staket vi Preem-macken, Blå Port. Kostnad för anläggande
beräknas till 20 tkr och tas inom befintlig budget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 237, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2013.16.102

§ 135
Avsägelser av kommunala uppdrag
Ros-Marie Leksell (SD) har i en skrivelse daterad 30 september 2013
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Joakim Holgersson (S) har i en skrivelse daterad 23 oktober 2013
avsagt sig sina uppdrag som ersättare i i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2013.16.102

§ 136
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
AB Karlskronahem
Ersättare Mikael Andersson (FP) efter Filip Issal.
KGP Logent Terminal AB
Ledamot Lottie Dahl Ryde.
_____
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Akterna

KS.2013.204.041
KS.2012.245.700

§ 137
Anmälningsärende.
a) Protokollsutdrag Socialnämnden 131021, § 111, budgetuppföljning
socialförvaltningen september 2013.
b) Anmälan till kommunfullmäktige av kvartalsrapport 1 juli- 30
september 2013 för socialnämnden.
_____
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Akterna

KS.2013.459.860
KS.2013.478.511
KS.2013.486.106

§ 138
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att högtidlighålla minnet av John Lind, av
Martin Hult, Mattias Nilsson och Björn Håkansson.
Medborgarförslag om trafikregleringsförslag vid köpcentrat
Wachtmeisters varuintag, av Hans Lineskär.
Motion håll ihop Karlskrona- en strategi för social hållbarhet, av
Yvonne Sandberg-Fries (S) och Eva-Marie Malmgren (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

KS.2012.216.214

§ 139
Detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö. Godkänna.
Detaljplanen för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö, har varit utställd för
granskning. Under utställningstiden, från den 24 maj till den 21 juni
2013, har utställningshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona
kommun, stadsbiblioteket och på Karlskrona kommuns webbplats:
karlskrona.se. Utställningen har annonserats i lokalpressen fredagen
den 24 maj 2013.
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra ett
bostadshus på idag obebyggd mark. Skyddsbestämmelser införs för
den kultur-historiskt värdefulla bebyggelsen mot Ronnebygatan.
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossö nordvästra
kvadrant. Planområdet avgränsas i öster och norr av Stora
Möllebacksgränd, i väster av Möllebackskyrkan och
centrumbebyggelse och i söder av Ronnebygatan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 225, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö, daterad
april 2013, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Stiftelsen Blekinge museum
Akten

KS.2011.579.872

§ 140
Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående förvaltningen
av de kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
Stiftelsen Blekinge museum är ägare till flertalet kulturbyggnader i
Wämöparken. Kommunen äger marken samt övriga anläggningar i
parken såsom dansbana, scen, toaletter mm. Fram till 1998 hade
Stiftelsen avtal med föreningen Wämöparken u p a angående
förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i parken. 1998-0101 trädde föreningen, i vilken kommunen hade 91 % av andelarna, i
frivillig likvidation.
I samband därmed träffade Karlskrona kommun genom
kommunstyrelsen avtal med föreningen i likvidation om att under
tiden för likvidation överta ansvaret för den skötsel och vård av
Stiftelsen tillhöriga byggnader i Wämöparken som åvilat föreningen
genom förvaltningsavtalet. Något avtal med Stiftelsen avseende
detta kommunens åtagande träffades emellertid inte vid tidpunkten.
Kommunen har sedan dess genom tekniska förvaltningen svarat för
drift och underhåll och försäkringar avseende de kulturhistoriska
byggnaderna i parken.
Ett avtal bör tecknas med Stiftelsen för att gentemot Stiftelsen
tydliggöra kommunens åtagande avseende byggnaderna. Tekniska
förvaltningen har därför i samråd med länsmuseichefen arbetat fram
ett förslag till förvaltningsavtal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 226, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till avtal med stiftelsen Blekinge
museum angående förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna
i Wämöparken.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2010.229.107

§ 141
Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer Karlskrona
kommun.
I Finanspolicyn för Karlskrona kommun och den samlade
verksamheten framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att minst
årligen eller vid behov ompröva finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna i kommunen och AB Karlskrona Moderbolag. I samband
med dessa omprövningar skall bl.a. ställning tas till om förändringar
kan genomföras för att optimera den samlade verksamhetens
finansverksamhet.
Finanspolicyn antogs av kommunfullmäktige augusti månad 2010
och har gällt fr.o.m. 101001. Policyn föreslås revideras avseende
antalet rapporteringstillfälle från kommunstyrelse till
kommunfullmäktige som utökas från en gång per år till tre gånger per
år. I övrigt föreslås inga förändringar.
I dokumentet ”Finansiella riktlinjer Karlskrona kommun” föreslås,
förutom fler rapporteringstillfällen, även revideringar som syftar till att
anpassa dokumentet till förändrade förhållanden på de finansiella
marknaderna.
Förändringarna innebär att;
en lägre andel (40 %) av den externa låneskulden får ha en kortare
räntebindningstid än ett år. (tidigare 50 %),
kapitalbindningstiden får (tidigare lydelse bör) inte understiga 2 år,
Maximalt 50 % av den totala derivatvolymen uttryckt som nominellt
belopp får (tidigare lydelse bör) ligga hos en enskild motpart.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november 2013, §
227 för egen del beslutat
1. att fastställa finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun att
gälla fr.o.m. 140101, samt
2. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att senast under
december månad år 2013 lämna förslag på reviderade finansiella
riktlinjer för AB Karlskrona Moderbolag.
Forts
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§ 141 forts
Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer Karlskrona
kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 227, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa finanspolicy för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet att gälla fr.o.m. 1 januari 2014.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Affärsverken AB
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

KS.2007.293.370

§ 142
Slutrapport Affärsverkens projekt Kraftvärmeverk
Affärsverken har arbetet fram en slutredovisning av projektet
Kraftvärmeverk. Slutrapporten är behandlad av styrelsen i
Affärverken AB den 30 augusti 2013.
AB Karlskrona Moderbolag har vid sammanträdet den 26 september
2013 § 85 beslutat att översända rapporten till kommunfullmäktige
för godkännande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 228, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2013.249.029

§ 143
Resepolicy för Karlskrona kommun
Resepolicyn ska gälla för resor i tjänsten och syftar till att påverka
personalens resor till att de genomförs på ett trafiksäkert,
kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 229, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa resepolicyn.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2013.393.042

§ 144
Miljöbokslut 2012
Kommunledningsförvaltningen, miljöstrategiska enheten har
uppdraget att årligen sammanställa kommunens miljöbokslut.
Miljöbokslutet för år 2012 redovisar bland annat vissa nyckeltal samt
annan relevant information inom miljöarbetet i Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 230, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslutet för år 2012.
Sofia Bothorp (MP) OCH Mats Lindbom (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jan-Anders Lindfors (S), Magnus Johansson (S) och Jan
Lennartsson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2013.223.041

§ 145
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2014
och planer 2015-2016 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budget för 2014 samt
ramar för 2015 och 2016, ”vi gör det tillsammans en framtid som
håller” som innehåller 13 stycken beslutsattsatser.
2. Socialdemokraternas ”kunskap och arbete bygger framtiden
för ett starkt Karlskrona”, förslag till budget för 2014, samt ramar
2015-2016.
3. Vänsterpartiets ” världens bästa Karlskrona” budget för 2014
samt planer för 2015-2016.
4. Sverigedemokraternas ”med ansvar för framtiden- ett
Sverigevänligt alternativ för Karlskrona”, budget för 2014 samt
planer för 2015-2016.
4. Protokoll från förhandling den 25 oktober 2013 enligt MBL §
19.
5. Protokoll från förhandling den 29 oktober 2013 enligt MBL §
11.
Socialdemokraterna överlämnar vid dagens sammanträde sina 9
beslutsattsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 231, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa finansiella mål för åren 2014 – 2016 för Karlskrona
kommun i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget under
rubriken ”Övergripande ekonomiska mål”,
2. att fastställa övriga mål för Karlskrona kommun och dess samlade
verksamhet i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget,
bilagan ”Mål och indikatorer”,
3. att med hänvisning till beslut under att-sats 2, samtliga mål som
framgår av kommunfullmäktiges beslut § 100/2012 om budget och
plan för åren 2013 – 2015 har upphört att gälla, Forts
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
4. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till
kommunfullmäktige anmäla, ansvars- och uppgiftsfördelning
avseende det fortsatta arbetet med de enligt att-sats 2 ovan
fastställda målen för Karlskrona kommun och dess
samlade verksamhet,
5. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommunens nämnder och styrelse för åren 2014 – 2016 i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till budget, bilagorna
”Resultatbudget” respektive ”Budgetsammanställning
Karlskrona kommun”,
6. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2014 – 2018 för
Karlskrona kommun och dess bolag i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget, bilagan ”Sammanställning
fastställda investeringsramar”,
7. att fastställa ramar för upplåning, utlåning och borgensteckning för
Karlskrona kommun och dess samlade verksamhet i enlighet med
kommunstyrelsen förslag till budget, bilagan ” KF ramar för
upplåning, utlåning och borgensteckning
år 2014”,
8. att fastställa resultatkrav på Utveckling i Karlskrona AB till – 16,9
mnkr för år 2014,
9. att ålägga nämnder, styrelse och bolagsstyrelser att i övrigt
genomföra de uppdrag och beakta de prioriteringar som framgår av
budget och plan för åren 2014-2016,
10. att samtliga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och
skrivelser härmed ska anses besvarade med hänvisning till vad som i
övrigt framgår av budget och plan för åren 2014-2016,
11. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats till oförändrat 21:51
kronor för år 2014,
12. att till protokollet notera att kommunstyrelsens förslag till budget
och plan för åren 2014-2016 behandlats i enlighet med MBL § 11,
samt
13. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2014 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas budgetramar såsom
utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven. Forts
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Camilla Brunsberg (M), Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP),
Tommy Olsson (KD), Jan Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson
(M), Björn Gustavsson (MP), Jan-Åke Nordin (M), Carl-Göran
Svensson (M), Kent Lewén (FP), Gunilla Ekelöf (FP), Ingrid
Hermansson (C), Emma Stjernlöf (M), Ann-Louise Trulsson (-) och
Stefan Lundin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), Jan-Anders Lindfors (S),
Yvonne Sandberg-Fries (S), Linda Ekström (S), Lisbeth Bengtsson
(S), Magnus Johansson (S), Elina Gustafsson (S) yrkar bifall till
Socialdemokraternas förslag till budget ”kunskap och arbete bygger
framtiden för ett starkt Karlskrona”, förslag till budget för 2014, samt
ramar 2015-2016 som innehåller 9 stycken attsatser.
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag
till budget ”med ansvar för framtiden- ett Sverigevänligt alternativ
för Karlskrona”, budget för 2014 samt planer för 2015-2016.
Ulf Hansson (V), Reine Svensson (V) och Günter Dessin (V) yrkar
bifall till Vänsterpartiets förslag till budget ” världens bästa Karlskrona”
budget för 2014 samt planer för 2015-2016.
Maria Persson (C) och Mikael Andersson (FP), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget, samt avslag på
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Börje Dovstad (FP), Sophia Ahlin (M), Jan-Olof Petersson (FP), , Eva
Strömqvist (S), Emina Cejvan (M), Jonas Sandström (S), Eva-Marie
Malmgren (S), Christopher Larsson (SD), Peter Johansson (S), Billy
Åkerström (KD) och José Espinoza (MP) yttrar sig.
-------------

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Jan-Olof Petersson (FP) och Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
Forts
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Niklas Platow (M), Günter Dessin (V), Elina Gustafsson (S), Sofia
Bothorp (MP), Magnus Johansson (S), Börje Dovstad (FP), Patrik
Hansson (S) och Jörgen Johansson (C) yttrar sig
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag
till budget.
----------------

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Jonas Sandström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
--------------

ÄLDRENÄMNDEN
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
Börje Dovstad (FP), Christopher Larsson (SD) och Sofia Bothorp
(MP) yttrar sig.
-------------------

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Ingrid Trossmark (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
-------------
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.

HANDIKAPPNÄMNDEN
Fredrik Wallin (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
Karin Månsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
-------------------

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Jan Elmqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
Reine Svensson (V) yrkar bifall på vänsterpartiets förslag på budget.
Christopher Larsson (SD), Billy Åkerström (KD) och Börje Dovstad
(FP) yttrar sig.
-----------------

KULTURNÄMNDEN
Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Birgitta Möller (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
---------------

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Eva Öman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.

TEKNISKA NÄMNDEN
Tommy Olsson (KD) och Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Åke Håkansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
Günter Dessin (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget.
Lars-Göran Forss (M) och Magnus Johansson (S) yttrar sig.
---------

VALNÄMNDEN
Magnus Johansson (S) yttrar sig.

-----ÖVERFÖRMYNDANÄMNDEN
Börje Dovstad (FP) och Henrik Larsen (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.

-----KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordförande Peter Glimvall (M), Christopher Larsson (SD) och Sofia
Bothorp (MP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets
förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Socialdemokraternas,
Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att anta Socialdemokraternas förslag
som motförslag.
Forts
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Sverigedemokraternas och
Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att
anta Vänsterpartiets förslag som motförslag mot Socialdemokraternas
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
Sverigedemokraternas förslag röstar ja, den som vill bifalla
vänsterpartiets förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 7 ja-röster och 13 nej-röster och 53 avstår,
2 frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutat att anta
Vänsterpartiets förslag som motförslag. Voteringsprotokoll 2.
Därefter ställer ordförande proposition på Socialdemokraternas
förslag mot Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutat att anta Socialdemokraternas förslag som motförslag
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
Socialdemokraternas förslag röstar ja, den som vill bifalla
Vänsterpartiets förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 35 ja-röster och 38 nej-röster och 2
frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutat att anta
Vänsterpartiets förslag som motförslag. Voteringsprotokoll 3.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag
mot Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla
Vänsterpartiets förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 5 nej-röster, 30 avstår och
2 frånvarande att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 4. Forts
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Reservationer
Rikard Jönsson (S), Chatarina Holmberg (S), Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S), Peter Johansson (S), Elina Gustafsson (S),
Claes-Urban Persson (S), Lotta Törnström (S), Patrik Andersson (S),
Ingrid Trossmark (S), Eva- Marie Malmgren (S), Åke Håkansson (S),
Mats Fagerlund (S), Oscar Dyberg (S), Bo Svensson (S), Magnus
Johansson (S), jan Elmqvist (S), Lisbeth Bengtsson (S), Fredrik
Wallin (S), Jonas Sandström (S), Patrik Hansson (S), Eva Öman (S),
Birgitta Möller (S), John-Erik Danerklint (S), Yvonne Sandberg-Fries
(S), Eva-Lotta Altvall (S), Anders Persson (S) och Linda Ekström (S)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa finansiella mål för åren 2014 – 2016 för Karlskrona
kommun i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget under
rubriken ”Övergripande ekonomiska mål”,
2. att fastställa övriga mål för Karlskrona kommun och dess samlade
verksamhet i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget,
bilagan ”Mål och indikatorer”,
3. att med hänvisning till beslut under att-sats 2, samtliga mål som
framgår av kommunfullmäktiges beslut § 100/2012 om budget och
plan för åren 2013 – 2015 har upphört att gälla, Forts
4. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till
kommunfullmäktige anmäla, ansvars- och uppgiftsfördelning
avseende det fortsatta arbetet med de enligt att-sats 2 ovan
fastställda målen för Karlskrona kommun och dess
samlade verksamhet,
5. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommunens nämnder och styrelse för åren 2014 – 2016 i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till budget, bilagorna
”Resultatbudget” respektive ”Budgetsammanställning
Karlskrona kommun”,
6. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2014 – 2018 för
Karlskrona kommun och dess bolag i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget, bilagan ”Sammanställning
fastställda investeringsramar”,
Forts
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
7. att fastställa ramar för upplåning, utlåning och borgensteckning för
Karlskrona kommun och dess samlade verksamhet i enlighet med
kommunstyrelsen förslag till budget, bilagan ” KF ramar för
upplåning, utlåning och borgensteckning
år 2014”,
8. att fastställa resultatkrav på Utveckling i Karlskrona AB till – 16,9
mnkr för år 2014,
9. att ålägga nämnder, styrelse och bolagsstyrelser att i övrigt
genomföra de uppdrag och beakta de prioriteringar som framgår av
budget och plan för åren 2014-2016,
10. att samtliga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och
skrivelser härmed ska anses besvarade med hänvisning till vad som i
övrigt framgår av budget och plan för åren 2014-2016,
11. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats till oförändrat 21:51
kronor för år 2014,
12. att till protokollet notera att kommunstyrelsens förslag till budget
och plan för åren 2014-2016 behandlats i enlighet med MBL § 11,
samt
13. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2014 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas budgetramar såsom
utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2013.409.041

§ 146
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 september 2013 §
71 hemställt att kommunfullmäktige fastställer bilaga ”Tekniska
nämndens taxor 2014” att gälla fr.o.m. 1 januari 2014 med följande
undantag;
Taxa 19:1 ” Förtöjningsplatsens belägenhet och servicegrad” är på
remiss hos Båtrådet och kommer att behandlas på Tekniska
nämndens oktobersammanträde.
Taxa avseende kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggning §§ 5 -12 som behandlar anläggningsavgifter utgår
och behandlas på Tekniska nämndens oktobersammanträde.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och 2014 års
taxor har räknats upp med i genomsnitt 2,5 %. Beloppsavrundningar
tillämpas.
Taxor som i förslaget till största delen vänder sig till företagskunder
är redovisade exklusive mervärdesskatt och taxor som till största
delen vänder sig till privatkunder redovisas inklusive mervärdesskatt.
I inledningen till varje taxeavsnitt framgår huruvida mervärdesskatten
är inkluderad eller exkluderad.
Förändringar i taxan där tillägg/förändring gjorts i avgiften är
markerat med rött i förslaget och kommenteras nedan.
Fartygsavgifter, kap 1
Ny taxa för kryssningsfartyg per brt på redden har tillkommit.
Kryssningsfartyg på redden (ankrad till sjöss) ska betala halv avgift.
Avgiften ska täcka kostnaden för båtar som transporterar
passagerare mellan kaj och kryssningsfartyg, ”tenderbåtar”.
Ny taxa för båt som sjösätts eller tas upp med kranbil över kommunal
kaj. Avgiften ska medverka till att täcka kostnader för underhåll av
kajerna.
Offentlig plats, kap 14
Ny taxa har tillkommit för avgift för upplåtelse parkeringsplats där pavgift uteblir. Taxan per dag motsvarar 2 timmars p-avgift.
Forts
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§ 146 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Båtplatsavgifter, kap 19
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 201309-17 att lyfta ur kapitel 19.1 båtplatsavgifter.
Parkeringsavgifter, kap 20
Ny taxa införs 2014 för reserverad p-plats i Handelshamnen. Taxan
gäller i kombination med giltig p-biljett.
Taxa för laboratorietjänster, kap 21
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör
40 %, varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %.
Vatten- och avloppstaxa, kap 22
Den fasta delen av brukningsavgiften höjs med 5 %. Den rörliga
delen höjs med 0,85 kr eller 3 % till 27,50 kr. Taxan höjdes med 1,65
kr/kbm 2013 fr.o.m. 2013-03-01 mot planerade 1,25 kr/kbm fr.o.m.
2013-01-01. Med anledning av detta höjs kubikmeterpriset bara 0,85
kr/kbm fr.o.m. 2014-01-01.
Från 2014 när eget kapital är återställt kommer intäkterna att
finansiera ökade kapitalkostnader med anledning av investeringar i
Karlskrona vattenverk och Johannishusåsen. Totalt uppgår
investeringen till 375 mnkr som ger en ökad kapitalkostnad och
driftkostnad med 20 mnkr/år.
Taxehöjningen för en villaägare med normal årsförbrukning på 150
m3 innebär en höjd månadskostnad med 28 kr eller 338 kr/år.
Renhållningstaxa, kap 23
Taxeförslaget innebär en styrning mot ökad sortering och minskning
av mängden matavfall. Naturvårdsverket har antagit mål och ett av
dessa är att minska matavfallet. För att försöka vara med och
påverka, erbjuder Tekniska förvaltningen en taxa för kärl på 80 liter
för komposterbart.
För att få en mer lättförståelig och enklare taxa att handlägga, har
alla fasta avgifter likställts efter abonnemangstyp.
Fast avgift för permanentbostad är densamma oavsett om det är
sorterat eller osorterat. Skillnaden i pris är lagd på den rörliga
avgiften (hämtningsavgiften). Fast avgift för båda typerna av
abonnemang är 875 kr inkl. mervärdesskatt.
Fast avgift för fritidsbostad är justerad på samma vis som för
permanentbostad. Fast avgift för båda typerna av abonnemang är
575 kr inkl. mvs.
Forts
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§ 146 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Ett 80 liters kompostkärl debiteras till självkostnadspris. En
subventionerad avgift ökar risken för överfulla kompostkärl som
skapar olägenheter i samhället.
Hämtningsavgiften för 80 liters kärl varannan vecka har sänkts med
75 kr inkl. mvs. Hämtningsavgiften för 130 liters kärl var fjärde vecka
har sänkts med 35 kr inkl. mvs. och för tömning varannan vecka har
avgiften sänkts med 75 kr inkl. mvs.
Abonnemang med 190 liters kärl brännbart har höjts. Tömning var
fjärde vecka har höjts med 15 kr inkl. mvs. och tömning varannan har
höjts med 25 kr inkl. mvs.
Sänkningarna och höjningarna har gjorts för att skapa en märkbar
fördel för abonnemang med mindre volymer och att medborgarna
mer aktivt ska välja mindre kärl samt sortera ut förpackningsmaterial.
För fritidsbostäder har abonnemang med 190 liters kärl höjts med 25
kr för tömning var fjärde vecka och 50 kr inkl. mvs för tömning
varannan vecka.
För osorterat avfall har den rörliga avgiften höjts med 10 %.
Höjningen blir något lägre än tidigare och beror på att den fasta
avgiften ska hållas orörd. Taxan för flerbostadshus har justerats för
att följa den rörliga taxan för villa.
Det ska finnas ett klart samband mellan antalet hämtningar per år
och avgiften. Samma avgift ska utgå för villa och flerbostadshus
med samma kärlstorlek.
Abonnemangen med osorterat avfall i container höjs med 10 %.
Latrin höjs med 10 %, liksom tidigare år.
Ny taxa införs för hämtning av fosforfälla. Med nya typer av enskilda
avlopp har hämtningen utökats med tjänsten hämtning av fosforfälla.
Hämtningsavgiften är till självkostnadspris liksom
behandlingsavgiften. Enstaka transporter blir dyra men filtret byts
vartannat till vart tredje år.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i
budgetuppföljningen.

Forts
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§ 146 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 232, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1 att fastställa vatten- och avloppstaxa exklusive anläggningsavgifter
för år 2014 i enlighet med föreliggande förslag.
2 att fastställa renhållningstaxa för år 2014 i enlighet med
föreliggande förslag.
4. att fastställa hamntaxa för år 2014 exklusive punkt 1.5.4 båt som
sjösätts eller tas upp med kranbil över kommunal kaj erlägger en
avgift på 500 kr
5. att fastställa övriga taxor för år 2014 inom tekniska nämndens
verksamheter i enlighet med föreliggande förslag exklusive kap 14,
offentlig plats, avgift för upplåtelse P plats där p avgift uteblir.
6. att samtliga beslutade taxor ska gälla fr.o.m. 2014-01-01.
Yrkande
Mikael Andersson (FP) yrkar att tekniska nämnden får i uppdrag att
återkomma under 2014 med ett förslag till införande av kostandsfri
parkering med P-skiva på Trossö.
Gunilla Ekelöf (FP) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag, samt avslag på Mikael Anderssons
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Mikael Anderssons tilläggsyrkande.
Mot Gunilla Ekelöfs m fl avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår Mikael Anderssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1 att fastställa vatten- och avloppstaxa exklusive anläggningsavgifter
för år 2014 i enlighet med föreliggande förslag,
2 att fastställa renhållningstaxa för år 2014 i enlighet med
föreliggande förslag,
3. att fastställa hamntaxa för år 2014 exklusive punkt 1.5.4 båt som
sjösätts eller tas upp med kranbil över kommunal kaj erlägger en
avgift på 500 kr,
Forts
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§ 146 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
4. att fastställa övriga taxor för år 2014 inom tekniska nämndens
verksamheter i enlighet med föreliggande förslag exklusive kap 14,
offentlig plats, avgift för upplåtelse P plats där p avgift uteblir, samt
5. att samtliga beslutade taxor ska gälla fr.o.m. 2014-01-01.
____
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Äldrenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2013.399.706

§ 147
Höjning av avgift för trygghetslarm
Äldrenämnden har vid sammanträde den 25 september 2013, § 92
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att avgiften för
trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från 1 april 2014.
I äldrenämndens verksamhetsplan 2013 och plan 2014-2015 har
äldrenämnden gjort en bedömning att kostnaderna för trygghetslarm i
ordinärt boende kommer att öka utifrån kravet på ny teknik som
säkerställer ansvar trygghet och kvalitet vid installation av
trygghetslarm.
Den analoga tekniken kommer inom den närmsta tiden behöva bytas
ut och det kommer att medföra ökade kostnader.
Äldrenämnden beslutade 2013-08 en utredning till grund för
förändringar inom kommunikation för trygghetslarm.
Beslutade utveckling bedöms att påverka kostnadsutveckling.
I budget och verksamhetsplan 2013 och plan 2014-2015 fanns
föreslagen höjning med 100 kronor för trygghetslarm
Vid sammanträde med kommunala Pensionärsrådet 2012-12-12
framkom att föreslagen höjning av trygghetslarm från 2014 med
fördel skulle delas upp med höjning i två etapper.
Äldrenämnden beslutade att föreslå fullmäktige besluta om att
avgiften höjs 50 kronor per månad från 1 mars
Beslutad höjning verkställdes av äldreförvaltningen genom ny avgift
till brukarna from 2013-08-09
Mot bakgrund av ovan förslås höjning av avgifter trygghetslarm 50
kronor per månad etapp två gälla from 2014-04-01
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 233, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från 1
april 2014.
Forts
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§ 147 forts
Höjning av avgift för trygghetslarm
Yrkande
Christopher Larsson (SD) och Günter Dessin (V) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons m fl avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Christopher
Larssons m fl avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 63 ja-röster och 9 nej-röster, 1 avstår och 2
frånvarande att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag. Voteringsprotokoll 5.
Reservationer
Christopher Larsson (SD) och Günter Dessin (V) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från 1
april 2014.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2013.375.101

§ 148
Svar på motion angående minskning av antal ledamöter i
fullmäktige
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19 september
2013 § 106 av Ola Svensson (SD). Förslaget är att
kommunfullmäktige besluta att antalet mandat i fullmäktige minskas
från 75 till 61.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 oktober 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att enligt
kommunallagens 5 kap 1§ bestäms fullmäktiges antal till ett udda tal
och till ett minimum av antalet ledamöter utefter hur många
röstberättigade invånare som finns i kommunen.
För Karlskrona kommun som har över 36 000 röstberättigade är det
minsta antalet ledamöter som lagen föreskriver 61.
Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska
ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas
nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av
februari månad valåret.
I budgetbeslutet för 2013 och planer för 2014-2015 togs ett beslut om
översyn av förvaltnings- och nämndorganisationen i kommunen med
en långsiktig plan om att minska kostnaderna för dessa med 7
mkr/år. Arbetet med denna översyn har påbörjats och som en
konsekvens av detta kan det leda till förändrad storlek av fullmäktige,
styrelse, nämnder och bolagsstyrelser. I nuläget är tidsplanen att
förslag till ny organisering ska vara framme för beslut under januari
2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 233, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på motionen.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
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§ 148 forts
Svar på motion angående minskning av antal ledamöter i
fullmäktige
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Christopher Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
____
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Socialnämnden
Akten

KS.2012.459.139

§ 149
Svar på motion engående beräkning av flyktingmottagande i
Karlskrona kommun.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012 § 164 av Ola Svensson (SD). Förslaget är
att en beräkning görs för Karlskrona kommun för tiden 20072011, kring hur kostnaden för ekonomiskt bistånd till
nyanlända som inte kunnat försörja sig själva efter avslutad
introduktion varit, då en liknande undersökning gjorts i Växjö
kommun, samt att det ska utredas vilka åtgärder som är
nödvändiga för att uppnå en god ekonomisk hushållning i
kommunen, utifrån den första frågan.
Socialnämnden har den 23 september 2013, § 90 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
socialnämndens budgetuppföljningar sorteras inte mottagarna av det ekonomiska biståndet ut i olika grupper. En
motsvarande manuell utsortering av kostnaderna för flyktingmottagandet i Karlskrona skulle därför innebära en mycket
tidskrävande process, eftersom det skulle kräva att man gick
igenom samtliga utbetalningar under tidsperioden.
Däremot skickas automatiskt genererade rapporter till Socialstyrelsen från socialförvaltningens verksamhetssystem, som
avser utbetalt ekonomiskt bistånd. I denna information finns
ett flertal klassificeringskoder som fylls i när ett ärende
initieras, bl a för om den som uppbär ekonomiskt bistånd är
flykting, familjesituationen,
o s v. Socialförvaltningen har inte möjlighet att bearbeta denna
statistik själv, det görs istället av Socialstyrelsen och statistiken
finns tillgänglig för var och en att ta del av, via Socialstyrelsens
hemsida, på
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/ekonomisktbist
and.
Som all automatiskt genererad statistik finns dock flera felkällor som bör tas i beaktande när man bedömer den information man får fram.
Det flyktingmottagande som görs i Karlskrona kommun har
kommunfullmäktige med stor majoritet beslutat om. Forts
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§ 149 forts
Svar på motion engående beräkning av flyktingmottagande i
Karlskrona kommun.
Därigenom får flyktingmottagandets budgetpåverkan anses
redan bedömd som rimlig av fullmäktige.
Kostnaderna för utbetalning av det ekonomiska biståndet är i
balans enligt budgetavstämning 130731. Den ekonomiska
hushållningen framöver i kommunen, hanteras i den pågående budgetprocessen.
Att manuellt ta fram de uppgifter som efterfrågas skulle
innebära en mycket tidskrävande process. Automatiskt
genererade uppgifter av liknande art som de som efterfrågas finns, om än med viss osäkerhetsmarginal, att hämta
för var och en på Social-styrelsens hemsida. Förvaltningen
bedömer därför att socialnämnden bör rekommendera
kommunstyrelsen att motionen ska avslås i det hänseendet.
Vad gäller den ekonomiska hushållningen bedöms den vara
en politisk fråga, som hanteras i den pågående budgetprocessen, varför förvaltningen bedömer att socialnämnden
bör rekommendera kommunstyrelsen att motionen ska
avslås även i det hänseendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 235, föreslagit kommunfullmäktige besluta
Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till motionen.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Mats Lindbom(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elina Gustafsson (S) och Jan-Olof Peterson (FP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag, samt avslag Christopher
Larssons bifallsyrkande till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsen förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______

3 december 2013

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 3
december 2013.
§ 150 Länsövergripande samverkansavtal - vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar samt ansvarsfördelning och samordning av insatser till
barn och ungdomar.
____

3 december 2013

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Tisdagen den 3 december 2013 kl 13.00-13.20

Beslutande

Ordförande
Peter Glimvall (M)
1:e vice ordf. Magnus Larsson (C)
2:er vice ordf. Rikard Jönsson (S)
Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Bo Svensson (S)
Hind Abdul- Wahab (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Christina Mattisson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ulf Svahn (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
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3 december 2013
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

John-Erik Danerklint (S)
Michael Ryge (S)
Patrik Enstedt (S)
Lotta Törnström (S)
Lotta Holgersson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S)
Åke Håkansson (S)
Anders Persson (S)
Mats Fagerlund (S)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Ann-Marie Branje (M)
Jan Hagberg (M)
Ulf Danielsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Gunilla Eklöf (FP)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Mikael Svensson (MP)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande ersättare

Bengt Fröberg (M)
Kent Lewén (FP)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Bruno Carlsson (SD) och Eva Öman (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 4 december 2013, kl. 14.00

3

3 december 2013

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 150
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Bruno Carlsson (SD)
Justeringsledamot ………………………………………………
Eva Öman (S)

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 december 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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3 december 2013

5

Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
KS.2013.403.106
Blekinge läns landsting
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Akten
§ 150
Länsövergripande samverkansavtal - vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar samt ansvarsfördelning och
samordning av insatser till barn och ungdomar.
Representanter för länets kommuner och för landstinget har tagit
fram avtal om samverkan rörande vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar och barn och ungdomar och enligt följande:
-

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från
18 års ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i
behov av insatser från båda huvudmännen

-

Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av
insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av
samtidiga insatser från olika aktörer under huvudmännen.

Barn- och ungdomsnämnden (sammanträde 2013-09-25, § 67),
utbildningsnämnden (sammanträde 2013-09-26, § 47),
handikappnämnden ( sammanträde 2013-10-03, § 53) samt
socialnämnden (sammanträde 2013-10-21, § 116) har lämnat
yttrande och därvid föreslagit kommunfullmäktige fastställa de
länsgemensamma samverkansavtalen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande länsövergripande avtal om samverkan
avseende vuxna med psykiska funktionsnedsättningar samt
ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och
ungdomar.
Mats Lindbom (C), Inga-Lill Siggelsten-Blum (KD), Chatarina
Holmberg (S), Börje Dovstad (FP) och Karin Månasson (FP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

12 december 2013

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 12
december 2013.
§ 151 Utdelning av kulturpris 2013.
§ 152 Muntlig frågestund.
§ 153 Svar på medborgarförslag om viltstaket Angöringen- första viadukten vid
Ekebacken/Ava-vägen utanför KLRKs ridanläggning.
§ 154 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 155 Kommunala val
§ 156 Anmälningsärende
§ 157 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 158 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för år 2014.
§ 159 Uppföljning per den 30 oktober 2013 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 160 Svar på motion om läxhjälp.
§ 161 Ordförande julhälsning.
____

1

12 december 2013

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 12 december 2013 kl 13.00-16.35

Beslutande

Ordförande
Peter Glimvall (M)
1:e vice ordf. Magnus Larsson (C)
2:er vice ordf. Rikard Jönsson (S)
Ledamöter

2

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Gerthie Olsson (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Eva-Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist(S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Hind Abdul- Wahab (S) kl 13.00-15.00 §§ 151-del av
§§ 159
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S) kl 13.00-15.00 §§ 151-del av §§ 159
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Christina Mattisson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 13.00-15.00 §§ 151-del
av §§ 159
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 13.00-16.10 §§ 151- del av §
160
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Henrik Larsen (M) kl 13.00-16.10 §§ 151- del av § 160
Anna Ottosson (M) kl 13.00-16.10 §§ 151- del av §
160
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.10 §§ 151- del av § 160
Per Henriksson (SD)
Bruno Carlsson (SD)

12 december 2013
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Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Åke Håkansson (S)
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-16.10 §§ 151- del av § 160
Ann-Marie Branje (M)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD) kl 13.00-16.25 §§ 151- del av §
160
Ove Uppgren (SD)
Mikael Andersson (FP)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-15.00 §§ 151-del av §§
159
John-Erik Danerklint (S) kl 15.50-16.35 §§ 160-161
Lotta Holgersson (S) kl 15.50-16.35 §§ 160-161
Kerstin Ekberg Söderbom (S) kl 15.50-16.35 §§ 160161
Anders Persson (S) kl 15.50-16.35 §§ 160-161
Marianne Nordin (M) kl 15.50-16.35 §§ 160-161

Närvarande ersättare

John-Erik Danerklint (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Mats Fagerlund (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Anders Persson (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Jan Elmqvist (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S) kl 13.00-15.50 §§ 151159
Björn Fries (S)
Lotta Thörnqvist (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Marianne Nordin (M) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Ulf Danielsson (M)

12 december 2013

Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-16.00 §§ 151-del av 160
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Bruno Carlsson (SD) och Birgitta Möller (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 18 december 2013, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 151-161
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Bruno Carlsson (SD)
Justeringsledamot ………………………………………………
Birgitta Möller (S)
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12 december 2013

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 18 december 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 151
Utdelning av kulturpris 2013.
Kulturpriset tilldelas år 2013 bröderna Joachim och
Lenny Mostberg med följande motivering:
För professionellt engagemang inom scenkonstområdet i Karlskrona
under många år. Ni har tillsammans – och var för sig – sett till att
Karlskrona fått revy, regi, skådespeleri, dramatik, sång, musik, teori
och poesi. Två Karlskronasöner som skrivit in sig i stans historia som
genuina artister - värda många och långa applåder också i framtiden.
___

12 december 2013

7

§ 152
Muntlig frågestund.
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga om felanmälan på fastigheter.
Tommy Olsson (KD) svarar.
-----Yvonne Sandberg Fries (S) ställer en fråga om taktikröstning till
Sverigedemokraterna.
Ola Svensson (SD) svarar.
------Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga till Börje Dovstad (FP) om varför
femklövern inte har kommunen som alternativ när det gäller huvudman
till dagbarnvårdarna.
Börje Dovstad (FP) svarar.
_______

12 december 2013

Tekniska nämnden
Trafikverket
Akten

8

KS.2013.253.183

§ 153
Svar på medborgarförslag, Viltstaket sträckan Angöringen
första viadukten vid Ekbacken/AVA-vägen utanför KLRKs
ridanläggning.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 23 maj
2013, § 61 av Jenny Hagström. Förslaget är att ett viltstaket anläggs
vid Karlskrona Lyckå Ridklubb i syfte att öka säkerheten och
förhindra att lösspringande hästar kan komma upp på den
intilliggande E22. Sträckan som önskas är den mellan Angöringen
och fram till viadukten vid Axel W Anderssons väg.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 24 september 2013, § 83,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Teniska nämnden har därvid
angett att Karlskrona kommun inte är väghållare för E22 utan detta är
en statlig väg där Trafikverket är väghållare. Frågan om viltstaket vid
E22 ska därför lämnas över till Trafikverket för handläggning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 november
2013, § 259, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att frågan om viltstaket utmed E22 lämnas över till Trafikverket för
handläggning, samt
2. att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

12 december 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

9

KS.2013.16.102

§ 154
Avsägelser av kommunala uppdrag
Richard Lundqvist(S) har i en skrivelse daterad 6 december 2013
avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Daniel Jusinski (KD) har i en skrivelse daterad 5 december 2013
avsagt sig sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Gabriel Böck (M) har i en skrivelse daterad 11 december 2013 avsagt
sig sina uppdrag som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

12 december 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

10

KS.2013.16.102

§ 155
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Nämndeman
Camilla Karlman (SD) efter Nils Johansson.
Äldrenämnden
Ersättare Pernilla Cederholm (SD) efter Nils Johansson.
_____

12 december 2013

Aktern

KS.2013.482.701

§ 156
Anmälningsärende.
Delårsrapport 2013 för Kommunalförbundet Kommunsamverkan
Cura individutveckling.
_____
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12 december 2013

Akterna
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KS.2013.494.317
KS.2013.495.739
KS.2013.503.317
KS.2013.526.003
KS.2013.527.825

§ 157
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att gamla vackra Saltöbron blir belyst, av
Roland Thörnqvist.
Motion inför äldreombudsman, av Christopher Larsson (SD).
Medborgarförslag om upprustning och belysning av gamla banvallen,
av Lisbeth Resman och Jan Fagerström.
Motion om replikrätt i fullmäktige, av Magnus Johansson (S).
Medborgarförslag om att fritidsbåtverksamheten flyttas till idrotts- och
fritidsnämnden/förvaltningen, av Lars Erik Blomqvist.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______

12 december 2013

Samtliga nämnder/styrelser
Arvodesberedningen
Ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen
Akten

13

KS.2013.489.024

§ 158
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för år
2014.
Enligt beslut i fullmäktige november 1999 skall
sammanträdesersättning och arvoden för nämndsordföranden, vice
ordföranden m.fl. samt månadsarvoden för kommunalråden,
oppositionsråden och politiska sekreterare uppräknas med den
genomsnittliga lönehöjningen som utgått till kommunanställda
tillhöriga personalorganisationen Vision.
Enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2006 (KF § 191/2006)
skall det ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
räknas upp på samma sätt som arvodena för politiska sekreterare.
På samma sätt förhåller det sig när det gäller uppräkningen av det
administrativa stödet till Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 november
2013, § 255, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppräknade arvoden och sammanträdesersättningar
fastställes,
2. att arvode för politisk sekreterare fastställs till 31 014 kr per månad
(heltidsnivå) eller 209 kr per timme inklusive semesterersättning,
3. att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
fastställs till 15 297 kronor per mandat,
4. att administrativa stödet till Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna fastställs till 2 922 kronor i månaden per parti,
samt
5. att ovanstående ska gälla från den 1 januari 2014.
Yrkande
Günter Dessin (V) yttrar sig.
Bruno Carlsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Forts

12 december 2013
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§ 158 forts
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för år
2014.
Patrik Stjernlöf (M), Christopher Larsson (SD) och Emma Stjernlöf
(M) deltar ej i beslutet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Bruno Carlssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppräknade arvoden och sammanträdesersättningar
fastställes,
2. att arvode för politisk sekreterare fastställs till 31 014 kr per månad
(heltidsnivå) eller 209 kr per timme inklusive semesterersättning,
3. att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
fastställs till 15 297 kronor per mandat,
4. att administrativa stödet till Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna fastställs till 2 922 kronor i månaden per parti,
samt
5. att ovanstående ska gälla från den 1 januari 2014.
Reservationer
Bruno Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
___

12 december 2013

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2013.207.041

§ 159
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Härmed överlämnas uppföljning per den 31 oktober för kommunen
och koncernen jämte en prognos för årets resultat.
Jämfört med delårsrapporten per sista augusti har beaktats
nämndernas senaste uppföljning, en ny reviderad
skatteunderlagsprognos, men också att de beslut som är tagna i
kommunstyrelse och kommunfullmäktige, alternativt i skrivandes
stund är på väg till kommunfullmäktige, har arbetats in.
Det är i synnerhet de sistnämnda som påverkar den reviderade
prognosen över årets resultat, som nu beräknas uppgå till + 11,7
mnkr på årsbasis jämfört med budgeterat + 7,3 mnkr. I det
prognostiserade resultatet har följande negativa orsaker beaktats.
-

den planerade utdelningen med 7 mnkr från moderbolaget är
flyttad till 2014
utebliven ersättning från Migrationsverket med 7 mkr

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.
Uppföljningen per den 31 oktober bygger, avseende redovisningen
av de olika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från
nämnder och förvaltningar.
I samband med behandling av delårsrapport per sista augusti
beaktade kommunfullmäktige de obalanser som då fanns hos några
av nämnderna. Kommunfullmäktige beslutade att de negativa
avvikelserna mot budget skulle medges eftersom de kunde hanteras
inom kommunens totala resultatprognos, men samtidigt att de inte
fick bli större.
Forts

12 december 2013
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§ 159 forts
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Det gavs även i uppdrag till handikappnämnden, socialnämnden och
äldrenämnden att månatligen upprätta och till kommunstyrelsen
redovisa den ekonomiska utvecklingen.
Socialnämnden har i samband med sin uppföljning per sista
september anmält till kommunfullmäktige (SN § 111-2013) att
nämnden inte kan fullfölja sitt uppdrag inom den fastställda budgeten
för verksamheten. Den prognos som Socialnämnden redovisar i
denna uppföljningsrapport är i stort sett, med undantag av
nedanstående, avvikelsemässigt densamma som i september.
Socialnämndens tidigare prognoser har innefattat intäkt från
Migrationsverket avseende hyra. Migrationsverket bestrider
kommunens krav och Socialnämnden har därför överklagat verkets
beslut. I samband med upprättandet av denna uppföljningsrapport
har Kommunledningsförvaltningen, med hänvisning till den s.k.
försiktighetsprincipen, gett socialförvaltningen direktiv om att
prognosen inte ska innefatta den berörda ersättningen från
Migrationsverket. Detta innebär en ökad negativ avvikelse mot
budget (av engångskaraktär för 2013) med 7 mnkr jämfört med den
prognos som fastställts av Socialnämnden. Mot den bakgrunden är
det rimligt att Kommunfullmäktiges beslut om att medge
anslagsöverskridande inkluderar även dessa 7 mnkr för
Socialnämnden.
Med hänvisning till ovanstående anser
Kommunledningsförvaltningen att Socialnämndens anmälan är såväl
noterad som besvarad.
Kommunledningsförvaltningen kan därmed konstatera att beslutet
om att handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden ges
tillåtelse att bedriva sina verksamheter med negativa avvikelser mot
budget skall kvarstå oförändrat.
I samtliga partiers förslag till kommunfullmäktige avseende budget
2014 och plan 2015 och 2016 har de prognostiserade obalanser som
fanns/finns hos nämnderna under 2013 beaktats. Respektive nämnd
måste därmed anses ha tilldelats ekonomiska ramar som täcker det
givna ansvaret för verksamheten (i skrivandes stund under
förutsättning att inga förändringar i budgetförslagen sker).
Forts

12 december 2013
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§ 159 forts
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen vill därför understryka respektive
nämnds ansvar att i det pågående arbetet med 2014 års
internbudget omgående säkerställa att uppdragen det kommande
året utförs med de medel som ställs till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 november
2013, § 257, för egen del beslutat
att särskilt anmoda Socialnämnden och Äldrenämnden att
omgående tillse att verksamheten anpassas till de budgetramar
nämnderna tilldelats enligt fastställd Budget/Plan för åren 2014 –
2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 november
2013, § 257, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt Äldrenämnden, Handikappnämnden och
Socialnämnden att vidta åtgärder så nämndernas negativa avvikelser
mot budget 2013 blir så låga som möjligt,
2. att Socialnämndens anmälan enligt § 111-2013 ska anses som
besvarad med hänvisning till dels medgiven negativ avvikelse mot
budget enligt delårsrapporten per augusti månad 2013, dels den för
individ- och familjeomsorgen utökade budgetramen enligt fastställd
Budget/Plan för åren 2014-2016, samt
3. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2013.
Yrkande
Tommy Olsson (KD), Börje Dovstad (FP), Patrik Hansson (S), Jan
Lennartsson (M), Ann-Louise Trulsson (-), Patrik Stjernlöf (M), Peter
Johansson (S), Christina Mattisson (S) och Carl-Göran Svensson (M)
yttrar sig.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulf Hansson (V) deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt Äldrenämnden, Handikappnämnden och
Socialnämnden att vidta åtgärder så nämndernas negativa avvikelser
mot budget 2013 blir så låga som möjligt,
Forts
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§ 159 forts
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
2. att Socialnämndens anmälan enligt § 111-2013 ska anses som
besvarad med hänvisning till dels medgiven negativ avvikelse mot
budget enligt delårsrapporten per augusti månad 2013, dels den för
individ- och familjeomsorgen utökade budgetramen enligt fastställd
Budget/Plan för åren 2014-2016, samt
3. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2013.
_____
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§ 160
Svar på motion om läxhjälp.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 §
44 av Patrik Hansson (S) m fl. Förslaget är att ge berörda nämnder i
uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga skolor i
någon form erbjuda läxhjälp till elever.
Barn- och ungdomsnämnden lämnade den 19 december 2012, §
152, yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-29,§ 41, att återremittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
för att utveckla svaret utifrån innehållet i motionen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 29 maj 2013, § 40, att
förutom att konstatera att kommunens skolor har rutiner, och
utvecklingsplaner för läxor och läxhjälp som ligger väl i linje med
motionernas intentioner och med aktuell forskning, också besluta att
strategier för läxor och läxhjälp ges utrymme i förvaltningens
kontinuerliga kvalitetsuppföljning.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade därutöver att tillsända
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den av förvaltningen
framtagna rapporten Motionerna Läxhjälp och Skola utan hemläxor
– hur arbetar skolorna i Karlskrona kommun vidare utifrån
motionerna.
Utbildningsnämnden har den 26 september 2013, § 42, lämnat
yttrande och beslutsförslag över motionen. I yttrandet anges i elva
punkter utbildningsnämndens insatser och beslutade målsättningar
för att stärka alla elevers möjligheter att nå kunskapsmålen. I beslut
föreslår utbildningsnämnden kommunfullmäktige att dessa punkter är
utbildningsnämndens plan och att motionen därmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 november
2013, § 258, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.

Forts
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§ 160 forts
Svar på motion om läxhjälp.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att belysa
förslagets effekter vad gäller ekonomi, organisation och pedagogik.
Chatarina Holmberg (S), Eva-Marie Malmgren (S), Ulf Hansson (V)
och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Jan-Olof Peterson (FP), Inga-Lil Siggelsten Blum (KD), Björn
Gustavsson (MP) yrkar bifall på Börje Dovstads återremissyrkande.
Linda Ekström (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras, kommunfullmäktige besluta att ärende ska avgöras i
dag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
att ärendet ska avgöras i dag röstar nej, den som vill biträda Börje
Dovstads återremissyrkande röstar ja.
Fullmäktige beslutar med 26 ja-röster mot 37 nej-röster , 2 avstår och
10 frånvarande att återremittera ärendet (minoritetsåterremiss).
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
____
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§ 161
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året
och önskar alla, ledamöter, ersättare, tjänstemän och massmedia en
God Jul och Ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Rikard Jönsson (S) tackar ordförande för ett gott
samarbete i presidiet och önskar ordföranden en God Jul och ett Gott
Nytt År.
_____

