23 januari 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23
januari 2014.
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§ 12
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____

Muntlig frågestund.
Svar på medborgarförslag om att skolklasser under dagtid ska åka gratis på
bussarna.
Svar på medborgarförslag om att papperskorgarna på allmänna platser ska
bytas ut till sorterbara papperskorgar.
Svar på medborgarförslag om belysning på Bångs plan på Stumholmen.
Svar på medborgarförslag om rastplats för hundar samt bättre skyltning och
gräsklippning på Stumholmen
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunala val
Anmälningsärende
Inkomna motioner och medborgarförslag.
Frågor.
AB Karlskrona Moderbolags begäran om förnyad garanti Miljödomstolen.
Uppföljning per den 30 oktober 2013 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Fastställande om ändrad tidpunkt för fastställande av budget/plan för åren
2015-2017.
Förslag till anläggningsavgift i VA-taxan för 2014.
Taxa för kommunala fritidsbåtplatser.
Villkor för gästhamns- och husbilsuppställningsplats på kommunal fastighet
som inte drivs i kommunal regi.
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i Rödeby.
Svar på motion om ”Fairtrade city”
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 23 januari 2014 kl 13.00-16.00

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)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Bo Svensson (S) kl 13.00-15.20 §§ 1-14
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul- Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Eva Öman (S) kl 13.00-15.40 §§ 1-17, del av §§ 18
Birgitta Möller (S)
Christina Mattisson (S) kl 13.40-16.00 §§ 3-18
Yvonne Sandberg Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S) kl 15.20-16.00 §§ 14-18
Linda Ekström (S) kl 13.00-15.10 §§ 1-13
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)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Göte Henriksson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
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Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C) kl 13.55-16.00 §§ 4-18
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 14.10-16.00 §§ 9-13, 16-18
jäv §§ 14-15
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
John-Erik Danerklint (S)
Anders Persson (S)
Lotta Törnström (S)
Lotta Holgersson (S)
Jan Elmqvist (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sven Wallfors (M)
Ove Uppgren (SD)
Göran Roos (SD)
Mikael Andersson (FP)
Pernilla Persson (C) kl 13.00- 13.55 §§ 1- 4
Billy Åkerström (KD)
Sandra Bengtsson (S) kl 15.10-16.00 §§ 14-18

Närvarande ersättare

Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Jan Hagberg (M)
Ulf Danielsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Kent Lewén (FP)
Pernilla Persson (C) kl 13.55-16.00 §§ 4-18
Ingela Abramsson (C)
Caroline Skoglöw (V)

Tjänstemän

TF Kommundirektör Per Jonsson
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Christopher Larsson (SD) och Emma Swahn Nilsson
(M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
måndagen den 3 februari 2014, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1-18
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Christopher Larsson (SD)
Justeringsledamot ………………………………………………
Emma Swahn Nilsson (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 3 februari 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§1
Muntlig frågestund.
Yvonne Sandberg Fries (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Camilla Brunsberg på vilket sätt kommunstyrelsens
ordförande jobbar med att påverka landstingets beslut om
nybyggnation av ett nytt sjukhus och är politikerna eniga.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
___
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Chef för strategisk planering
Region Blekinge
Akten

7

KS.2012.378.530

§2
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen under
dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i kommunen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2012 § 141 av Sofia Jönsson. Förslaget är att skolklasser i
kommunen under dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har den 5 september 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Blekingetrafiken
är en del av Region Blekinge och det är regionstyrelsen som drar
upp riktlinjerna för taxesättningen och det är Region Blekinges
trafiknämnd som beslutar om taxorna i detalj. Taxesättningen ska
också vara lika i hela länet.
För att tillgodose det behov som förslagsställarna efterfrågar ger man
50 % rabatt till skolklasser enligt följande:
Skolkortet ger alla skolor möjlighet att mellan klockan 9 och 15 resa
till halva barn/ungdomspriset med buss och tåg inom Blekinge.
Skolkortet gäller samtliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i
Blekinge. Skolkortet kan även användas på helger och lov, så
länge det finns en koppling till skolverksamheten, vilket exempelvis
kan vara idrottsevenemang eller studiebesök.
Hur fungerar skolkortet? Skolkortet laddas med en valfri summa
pengar, förslagsvis efter skolans eller klassens uppskattade
resebehov. Minsta belopp att ladda Skolkortet med per gång är 1 000
kronor och högsta belopp är 10 000 kronor. Skolkortet är ett så kallat
"kontaktlöst" kort, vilket innebär att kortet har ett inbyggt chip, som
kortläsaren på bussen eller i biljettautomaten kan läsa av.
Resor med Skolkortet på buss får göras av grupper på 4-32 personer
per resa. Som mest får tio personer i gruppen vara vuxna. På tåget
kan upp till 64 personer resa med skolkortet samtidigt.
Forts
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§ 2 forts
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen under
dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i kommunen.
Priset för elev och lärare/handledare är samma och baseras på
Blekingetrafikens gällande barn/ungdomspris (kontantresa), men ger
50 procent rabatt.
Kommunledningsförvaltningen anser att med de möjligheter
Skolkortet ger, så finns möjligheter att till ekonomiskt rimliga
kostnader använda kollektivtrafiken för skolklasser vid kultur- och
idrottsevenemang etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
20, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Christopher Larsson (SD), Anna Ekström (FP), Sofia Bothorp (MP),
Jan-Olof Peterson (FP) och Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åsa
Gyberg Karlsson bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
____
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Tekniska nämnden
Akten

9

KS.2012.46.450

§3
Svar på medborgarförslag om att papperskorgarna på allmänna
platser ska bytas ut till sorterbara papperskorgar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 16
februari 2012, § 23 av Louise Remle. Förslaget är att
papperskorgarna på allmänna platser ska bytas ut till sorterbara
papperskorgar för att nå vårt mål till bättre miljö och hållbar
utveckling.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 29 oktober 2013, § 99,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden skriver att
tekniska förvaltningen har tidigare på försök placerat ett antal
sorterbara papperskorgar. Tyvärr kunde konstateras att
sorteringsgraden inte blev vad man hoppats på, varför soporna ändå
måste tas omhand osorterat. Förvaltningens bedömning är därför att
det i nuläget inte är försvarbart att byta ut alla papperskorgar på
allmänna platser och att medborgarförslaget bör avslås.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
21, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Jonas Sandström (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att
kommunstyrelsen ska återkomma med ett förslag på en geografisk
begränsad försöksverksamhet för papperskorgar med
sorteringsmöjligheter och för att få en kalkyl på vad det skulle kostar
att genomföra medborgarförslaget.
Mats Lindbom (C) och Björn Gustafsson (MP) yrkar bifall till
återremissen.
Anna Ekström (FP) yttrar sig.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
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§ 3 forts
Svar på medborgarförslag om att papperskorgarna på allmänna
platser ska bytas ut till sorterbara papperskorgar.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
___
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Tekniska nämnden
Akten

11

KS.2009.949.317

§4
Svar på medborgarförslag om belysning på Bångs plan på
Stumholmen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 17
december 2009, § 240 av Eva Magnusson Larsson. Förslaget är
belysning av Bastion Kungshalls murar eller alternativt med
sedvanlig belysning längs gångstråket över Bångs plan. Som
motivering anges att belysningen skapar en tryggare utemiljö och
underlättar för kommuninvånares promenader samt att en belysning
på Bastion Kungshalls murar förstärker världsarvet
Tekniska nämnden har vid sammanträde 29 oktober 2013, § 99,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden skriver att
Bastion Kungshall är ej längre i kommunal ägo utan har övertagits av
privat fastighetsägare. Förslag om belysning av Bastionens murar är
därför i första hand en fråga för den nya fastighetsägaren.
Alternativet med sedvanlig belysning på stolpar (4 -5 st) bedöms ej
vara lämpligt med hänsyn till den unika miljön och den relativt höga
investeringskostnaden. För de kommuninvånare som önskar
promenera under den mörka årstiden finns alternativen att välja de
gångstråk och vägar på Stumholmen som idag är belysta.
Eva Magnusson Larsson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
22, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka
om det finns förutsättningar att tillsammans med fastighetsägaren
och andra intressenter samfinansiera miljöbelysning i linje med
Karlskrona kommuns fokus på stadsutveckling och besöksnäring,
samt att ägarförhållandet gällande marken bör klarläggas i svaret.
Jan Lennartsson (M) och Magnus Johansson (S) yttrar sig.
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§ 4 forts
Svar på medborgarförslag om belysning på Bångs plan på
Stumholmen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
___
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Tekniska nämnden
Akten

13

KS.2011.205.339

§5
Svar på medborgarförslag om rastplats för hundar samt bättre
skyltning och gräsklippning på Stumholmen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 28 april
2011, § 44 av Ulf Öberg. Förslaget är att ett område markeras som
rastplats för hundar, samt att bättre skyltning genomförs, visande att
hundar inte får gå lösa, att Bostadsrättsföreningen Kungshall sköter –
klipper – håller rent, på ett avstånd på 3-4 m från fastighetens södra
fasad. En markering på detta avstånd från husfasaden görs av
exempelvis den typ som finns i Hoglands park runt planteringarna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 29 oktober 2013, § 98,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden skriver att i
lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun §§ 18 och 19
framgår hundägares skyldighet att hålla hund kopplad och att plocka
upp föroreningar efter sin hund inom platser som angetts på särskild
karta (avser Trossö, Stumholmen med flera platser). Hundägare som
kommer till Stumholmen möts även vid Stumholmsbron av skyltar
som talar om att hund skall vara kopplad. Dessa skyltar finns även
på flera platser ute på Stumholmen, varför ytterligare skyltning
bedöms ej vara nödvändigt.
Beträffande frågan om hundrastplats på Stumholmen har tidigare
diskuterats om lämpligheten av en hundrastplats, varvid beslutades
att så ej skulle ske. Bångs plan används sommartid av många
Karlskronabor för sol och bad samt kvällstid för grillning mm. En
hundrastgård kräver att man grusar av och stängslar in rastgården,
vilket ej är förenligt med områdesbestämmelserna för Stumholmen.
Beträffande bostadsrättsföreningens önskemål om att avgränsa och
själva sköta ett område på kommunal mark cirka 3 - 4 meter söder
om sina fastigheter (mot vattnet) är ej heller detta förenligt med
områdesbestämmelserna. Vid exploatering av Stumholmen angavs
att all mark längs kajer och stränder skulle vara tillgänglig för
allmänheten. En avgränsning, enligt bostadsrättsföreningens
önskemål, skulle motverka detta och uppfattas som en privatisering
av kommunal mark.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
23, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten
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KS.2014.1.102

§6
Avsägelser av kommunala uppdrag
Martin Hedenmo (S) har i en skrivelse daterad 1 januari 2014 avsagt
sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Patrik Karlsson (M) har i en skrivelse daterad 9 januari 2014 avsagt
sig sitt uppdrag som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Karolina Tuvesson (M) har i en skrivelse daterad 13 januari 2014
avsagt sig sina uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

15

KS.2014.1.102

§7
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens vice ordförande Helene Gustafsson
(S) väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Bengt Jönsson (M) efter Gabriel Böck.
Lundeska & Danielssonska kassorna
Ledamot Ulf Swärdh (M) efter Roland Löfvenberg.
_____
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Aktern

KS.2013.204.041
KS.2013.204.041
KS.2013.245.700
KS.2013.531.007
KS.2013.65.108
KS.2013.524.105
KS.2013.517.701
§8
Anmälningsärende.
1. Socialnämndens allmänna utskott 2013-11-18, § 128
budgetuppföljning oktober 2013.
2. Socialnämnden 2013-12-16, § 144 budgetuppföljning november
2013.
3.Rapportering enligt 16 kap.6f § Socialtjänsten av ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1§ för äldrenämnden.
4. Kommunsamverkan Cura, förbundets hantering av allmänna
handlingar.
5. Tackmail för ett intressant och lärorikt kommunfullmäktige.
6. Kondoleansbrev, Nelson Mandela.
7. Revisionen, granskning av administration.
_____
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KS.2014.11.730
KS.2013.533.246
KS.2014.6.828
KS.2014.10.020
KS.2014.18.879
KS.2014.25.460
KS.2014.31.023
KS.2014.32.040
§9
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag rörande enskilds kostnader samt hyressättning
inom särskilt boende, av Lennart Dahl.
Medborgarförslag om eget postnummer, av Anita Håkansson.
Motion att få igång hjärtat, av Åsa Gyberg Karlsson (V).
Medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona, av Eva Runesson.
Medborgarförslag om stadsdelen Björkholmen, av Olle Melin.
Medborgarförslag om ett inneäventyrsbad, av Albin Skogsberg.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommuns kök KRAV- certifieras,
av Olle Hilbom.
Motion om tjänst som marinbiolog i kommunen, av Bruno Carlsson
(SD).
Motion om ekonomisk analys av besöksverksamhet/PR verksamhet,
av Bruno Carlsson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______
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§ 10
Fråga
Oppositionsråd Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga till
kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg om det vidtagits
åtgärder för att kompetensen på Annebo tas till vara och att en plan
upprättas för vilka kök som KRAV- certifieras framöver som ett led att
klara miljömålet ” att de ekologiska livsmedelsinköpen ska
tillsammans utgöra minst 50% av de totala livsmedelsinköpen till
2020”.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
___
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AB Karlskrona Moderbolag
Affärsverken AB
Akten

19

KS.2002.185.107

§ 11
AB Karlskrona Moderbolags begäran om förnyad garanti till
Miljödomstolen.
Karlskrona Moderbolag AB har med beslut den 5 december 2013, §
98 lämnat begäran om garanti till Miljödomstolen för återställningoch avsättningsarbeten på fastigheten V Rödeby 3:1 (Bubbetorp).
Affärsverken AB äger och ansvarar för deponeringsanläggningen i
Bubbetorp. För att bedriva verksamheten fordras tillstånd av
Miljödomstolen. Tillståndets giltighet är beroende av att
verksamhetsutövaren ställer ekonomisk säkerhet för eventuella
avslutnings- och efterbehandlingsåtgärder. Säkerheten har utgjorts
av en garanti från kommunfullmäktige om 40 mnkr som har varit
tidsbegränsad till 10 år. Garantin har utgått och behöver därför
förnyas.
Affärsverken gör egna årliga avsättningar till återställningsarbetena.
Avsättningarna för anläggningen i Bubbetorp uppgår idag till totalt 23
mnkr men domstolen har ändå gjort bedömningen att en garanti skall
lämnas.
Begäran har behandlats av Affärsverkens styrelse den 29 november
2013.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att medel för garantin
finns avsatta i Karlskrona kommuns balansräkning och att det
därmed inte skulle innebära några förnyade åtaganden för
Karlskrona kommun att förlänga garantin.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
25, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att utfärda en garanti till Miljödomstolen om 40 mnkr för avsättningoch återställningsarbeten inom Västra Rödeby 3:1.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2014.5.006

§ 12
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget/plan för
år 2015 - 2017
Enligt nu gällande regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning
för Karlskrona kommun ska budget och plan för de kommande tre
åren fastställas i juni månad varje år. För 2013 fattade dock
kommunfullmäktige i maj månad beslut om att senarelägga detta
beslut gällande åren 2014- 2016 till november mot bakgrund av
främst det osäkra budgetfinansiella läget i kommunen.
Med utgångspunkt i under hand förda diskussioner vill
Kommunledningsförvaltningen redan nu föreslå att 2014 års
budgetbeslut senareläggs från juni till november (alternativt
december) månad. Det främsta skälet till denna förändring är att det i
september 2014 genomförs allmänna val. För att ge utrymme för
valförberedelser och även beaktande av det lokala valutslaget, är det
lämpligt att senarelägga tyngdpunkten i budgetprocessen från våren
tills hösten med ett slutgiltigt budgetbeslut tidigast i november
månad. Beslut om en eventuellt förändrad skattesats måste för övrigt
fattas senast i november månad (men kan justeras under december
månad). En eventuell senarläggning av budgetprocessen kommer
också att beaktas vid fastställandet av tidplanen för
kommunstyrelsens beredningars och utskotts sammanträden under
2014.
Som en konsekvens av en sådan senareläggning bör samtidigt
också tidpunkten för nämndernas senaste fastställande av sina
internbudgetar för 2015 förskjutas från normala december månad till
januari 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
12, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställandet av budget och plan för åren 2015 – 2017 ska ske
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november månad 2014,
samt
2. att samtidigt medge nämnder/styrelse att fastställa sina
internbudgetar för 2015 senast i januari månad 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 13
Förslag till anläggningsavgift i Va-taxan 2014
Den 1 januari 2007 trädde en ny lag i kraft som reglerar
kommunernas ansvar och skyldigheter för allmänna Vaanläggningar. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Denna
lag reglerar bland annat hur avgifter för de allmänna vatten- och
avloppstjänsterna ska och få tas ut. Lagen säger att avgiftsuttaget
ska vara fördelat rättvist och skäligt på dem som har nytta av
anläggningen.
Avgifterna av fastighetsägare kan tas ut som anläggningsavgifter och
brukningsavgifter, vilkas definitioner hittas i vattentjänstlagens 2 §:
 Anläggningsavgift: Engångsavgift för täckande av kostnad för att
ordna en allmän va-anläggning.
 Brukningsavgift: Periodisk avgift för täckande av drift- och
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra
kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en
anläggningsavgift.
I vattentjänstlagens 32§ regleras att anläggningsavgifterna ska
bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en
fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar
fastighetens andel av kostnaden för att ordna va-anläggningen.
Enligt praxis är en va-taxa för en allmän va-anläggning uppbyggd
både med kostnadsparametrar och med nyttoparametrar. Båda
typerna av parametrar ingår i den kostnad för att ordna en vaanläggning som avses i 32§. Sålunda skall en anläggningsavgift inte
endast täcka faktiska utbyggnadskostnader. En fastighetsägare ska,
utöver själva utbyggnadskostnaderna, också ”köpa” in sig på de
befintliga delarna i den allmänna va-anläggningen som t.ex.
reningsverk, vattenverk, vattentorn, tryckstegringsstationer,
avloppspumpsstationer och ledningsnät.
Följande avgiftsparametrar återfinns i Karlskrona kommuns
anläggningsavgift:
 Servisavgift: Kostnad för framdragning av de ledningar som
förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar.
(kostnadsparameter)
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§ 13 forts
Förslag till anläggningsavgift i Va-taxan 2014
 Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där
kommunens ansvar slutar och fastighetens ansvar börjar.
(nyttoparameter)
 Tomtyteavgift: Bidrag till att täcka kostnader för ledningsdragning i
kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area.
(kostnadsparameter)
 Lägenhetsavgift: (nyttoparameter)
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 oktober 2013 § 88
föreslagit kommunfullmäktige en höjning av VA-taxan avseende
anläggningsavgifter med 15 %.
Nedan följer ett exempel på hur stor anläggningsavgiften skulle bli för
en normalstor villa (150 m2) med ett garage (15 m2). I exemplet är
fastigheten ansluten till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.
Alla avgifter är angivna inklusive moms.
Anläggningsavgift villa med 800 m² tomt. Inom parentes anges
dagens avgift.
Servisavgift:
Förbindelsepunktsavgift:
Tomtyteavgift:
Lägenhetsavgift:
Anläggningsavgift:

69 734 kr (60 638 kr)
68 073 kr (59 154 kr)
20 000 kr (17 600 kr)
36 728 kr (31 763 kr)
194 735 kr (169 195 kr)

Om inte avgiftsskyldighet finns för samtliga ändamål d.v.s.
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dag- och dränvattenavlopp
reduceras avgiften. Avgifter uttryckta i procent av full avgift utgår då
enligt nedan;
 Anläggningsavgift för vattenförsörjning (V) 25 % (tidigare 30 %).
 Anläggningsavgiften för spillvattenavlopp, (S) 70 % (tidigare 50 %)
 Dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom samlad
bebyggelse, (df) samt dagvattenavlopp från allmän platsmark såsom
gator, vägar, torg och parker, (dg) 5 % (tidigare 20 %).
Som framgår föreslås spillvatten och dricksvatten bli 95 %
tillsammans och dagvatten övriga 5 %. Tidigare utgjorde dagvatten
20 % av den fulla avgiften vilket innebar att många endast anslöt
spillvatten med den effekten att anläggningsavgiften inte täckte
utbyggnadskostnaden.
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§ 13 forts
Förslag till anläggningsavgift i Va-taxan 2014
Som skäl till en höjning av anläggningsavgiften med 15 % anger
Tekniska nämnden VA-planen som innebär stora åtagande för
Karlskrona kommun. Tekniska nämnden menar att VA-saneringarna
är underfinansierade om inte taxan höjs och anpassas till
marknadens kostnadsläge. Kommunledningsförvaltningen äger inte
möjlighet att göra någon annan bedömning än den som är gjord av
facknämnden.
Kommunledningsförvaltningen, liksom tekniska nämnden,
konstaterar dock att med föreslagen höjning kommer Karlskrona
kommuns anläggningsavgift förmodligen (för Sölvesborgs kommun
saknas uppgift) år 2014 att vara högst såväl bland länets kommuner
som i våra fyra jämförelsekommuner, Kalmar, Kristianstad, Växjö och
Halmstad. Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att
Karlskrona kommuns VA-verksamhet är helt finansierad av avgifter
från användarna och att verksamheten inte går med förlust vilket
betyder att inga skattemedel används. Inte heller går verksamheten
med vinst vilket betyder att inga medel förs över från VAverksamheten till skattefinansierade verksamheter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
13, föreslagit kommunfullmäktige besluta
besluta
1. att taxan höjs med 10% och därefter stegvis höjning, samt
2. att beslutad taxa ska gälla fr.o.m. 2014-03-01.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar att anläggningsavgifter i VA-taxan
p 5.1 a)-d), p 6.1 a) och b) samt p 6.7 i taxesammanställningen
”Tekniska nämndens taxor 2014” ska höjas stegvis och att
avgifterna från och med 1 mars 2014 ska höjas med 10 % i
förhållande till 2013 års avgiftsnivå, att om avgiftsnivån fr om 1
januari 2015 för anläggningsavgifter i VA-taxan ska fattas i samband
med fastställande av tekniska nämndens taxor inför 2015, samt att i
övrigt fastställa föreslagen taxa för anläggningsavgifter i VA-taxan
enligt §§ 5-12 i ”Tekniska nämndens taxor 2014”att gälla fr om 1
mars 2014.
Åsa Gyberg Karlsson (V), Ulf Hansson (V) och Günter Dessin (V)
deltar ej i beslutet.
Patrik Stjernlöf (M), Jan Lennartsson (M) och Tommy Olsson (KD)
yttrar sig.
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§ 13 forts
Förslag till anläggningsavgift i Va-taxan 2014
Per Henriksson (SD), Ola Svensson (SD), Ove Uppgren (SD),
Bruno Carlsson (SD), Göte Henriksson (SD) och Christopher
Larsson (SD) deltar ej i beslutet.
Carl-Görans Svensson (M) yrkar bifall på Sofia Bothorps
ändringsyrkande.
Jan-Anders Lindfors (S), Rikard Jönsson (S), Chatarina Holmberg (S),
Ingrid Trossmark (S), Peter Johansson (S), Lotta Törnström (S),
Claes-Urban Persson (S), Helene Gustafsson (S), Patrik Andersson
(S), Gerthie Olsson (S), Eva-Marie Malmgren (S), Kerstin EkbergSöderbom (S), Åke Håkansson (S), Mats Fgerlund (S), Bo Svensson
(S), Magnus Johansson (S), Hind Abdul- Wahab (S), Lisbeth
Bengtsson (S), John-Erik Danerklint (S), Jonas Sandström (S),
Anders Persson (S), Eva Öman (S), Birgitta Möller (S), Christina
Mattisson (S), Lotta Holgersson (S),Jan Elmqvist (S) och Linda
Ekström (S) deltar ej i beslutet.
Niklas Platow (M) och Arnstein Njåstad (M) deltar ej i beslutet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Sofia Bothorps ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Sofia Bothorps ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anläggningsavgifter i VA-taxan p 5.1 a)-d), p 6.1 a) och b)
samt p 6.7 i taxesammanställningen ”Tekniska nämndens taxor
2014” ska höjas stegvis och att avgifterna från och med 1 mars
2014 ska höjas med 10 % i förhållande till 2013 års avgiftsnivå,
2. att om avgiftsnivån fr om 1 januari 2015 för anläggningsavgifter i
VA-taxan ska fattas i samband med fastställande av tekniska
nämndens taxor inför 2015, samt
3. att i övrigt fastställa föreslagen taxa för anläggningsavgifter i VAtaxan enligt §§ 5-12 i ”Tekniska nämndens taxor 2014”att gälla fr om
1 mars 2014.
____
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§ 14
Taxa för ”avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser”.
Jäv
Tommy Olsson (KD) anmäler jäv.
Tekniska nämnden har vid sitt möte den 29 oktober 2013 föreslagit
att Karlskrona kommun ska fastställa taxa för ”Avgifter för
kommunala fritidsbåtsplatser”.
I dagsläget är efterfrågan på de kommunala fritidsbåtsplatserna
större än tillgången, vilket ställer krav på en utbyggnad av antalet
platser. För att lösa detta behöver taxekonstruktionen vara enhetlig,
och tydlig, samtidigt som den tar höjd för de kostnader som
kommunen har för anläggandet av nya platser. Med anledning därav
har gällande taxa såväl förändrats i sin konstruktion som
kostnadsanpassats vilket ger en höjning överstigande index. Delar av
taxan har funnits tidigare, exempelvis bryggbredd.
På kommunala fastigheter finns såväl kommunala som privata
båtplatser. Oavsett om det är kommunala eller privata båtplatser så
innebär det att kommunen får kostnader förknippad med detta, och
som är en följd av båtplatserna. För att lösa detta tas en grundavgift
ut. För att sen finansera de kommunala platserna tas en avgift ut
som är baserad på såväl storlek, typ av båtplats och vilken service
som finns. De olika delarna är för att finansiera kommunens
kostnader och behandla samtliga båtägare lika.
Tekniska nämnden för in taxan i sin taxesammanställning som punkt
19.1
En differentierad uppdelning beroende på service storlek, mm är
bruklig i många kommuner, exempel Halmstad och Lomma.
Gemensamt är att det är en tydlighet för vad avgiften inkluderar.
Forts

23 januari 2014

26

§ 14 forts
Taxa för ”avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser”.
För Karlskrona kommun är detta ett sätt att möjliggöra att tekniska
nämnden kan anpassa investeringar och underhåll för att stödja
satsningar inom turism- och besöksnäring.
Kommunledningsförvaltningen kan inte bedöma avgifternas storlek,
men konstaterar att kommunen ligger bra till jämförelsevis, när
dessutom taxan som avser 2014 jämförs med andra kommuners
taxor 2013, och är lägre än exempelvis de ovan nämnda. Kommunen
bör därmed införa och justera taxa för ”avgifter för kommunala
fritidsbåtsplatser” i enlighet med tekniska nämndens förslag.
Tekniska nämnden har i sin hantering även beaktat inkomna
synpunkter från Båtsam.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
14, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förändra och tillämpa taxa: ”avgifter för kommunala
fritidsbåtsplatser” i enlighet med tekniska nämndens förslag, samt
2. att den fastställda taxan ska börja gälla från och med 1 mars
2014.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremiss för att hitta en
långsiktig lösning i bredare dialog med båtlivet. Det nya taxesystemet
behöver förtydligas och bli mer lättförståeligt. Således gäller fram tills
dess att en tydlig långsiktig lösning har tagits fram och dialog har
skett med båtlivet nuvarande fastställda taxor med indexuppräkning.
Jan-Anders Lindfors (S), Börje Dovstad (FP) och Birgitta Möller (S)
yrkar bifall till Sofia Bothorps återremissyrkande
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
_____
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§ 15
Villkor för gästhamns- och husbilsuppställningsverksamhet på
kommunal fastighet när verksamheten inte bedrivs i kommunal
regi.
Jäv
Tommy Olsson (KD) anmäler jäv.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde den 29 oktober 2013, §
91, föreslagit kommunfullmäktige att fastställa villkor för prissättning
avseende gästhamns- och husbilsuppställningsverksamhet som
bedrivs på kommunal fastighet men inte i kommunal regi.
Tekniska nämnden har för avsikt att tillskapa yta för ovan nämnt
ändamål, och lämna ut drift av denna på entreprenad. Tekniska
nämnden anpassar drift av de kommunala fastigheter som kan stödja
kommunens satsningar inom turism- och besöksnäring. Detta då
tillskapandet av fler platser för tillfälliga besökare som efterfrågar
husbilsuppställning inte bedöms konkurrera med befintliga
campingplatser, utan skapar möjlighet till fler besöksnätter totalt sett.
Genom upphandling av drift av den/de iordningställda ytorna så
möjliggörs även för befintliga företagare att vidga sina verksamheter.
För att möjliggöra att den som ska driva verksamheten ska kunna
finansiera sin verksamhet, föreslår tekniska nämnden fri prissättning
som villkor för gästhamns- och husbilsuppställningsverksamhet som
inte bedrivs i kommunal regi. Tekniska nämnden har för avsikt att
föra in villkoren i sin taxesammanställning som en ny punkt, 19.8.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att införandet av dessa
villkor för prissättning, möjliggör för kommunen att kunna arrendera
ut fastighet för specifikt ändamål, men att drift av densamma inte
behöver vara i kommunal regi, på samma sätt som gjorts på ett antal
campingplatser. Då det avser uppställningsplats, uppstår ingen risk
för diskussion om det är parkering eller uppställning. Generellt sägs
ställplats vara ” uppställningsplats som är avsedd för primärt husbilar
till en eller ett fåtal övernattningar.
Forts
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§ 15 forts
Villkor för gästhamns- och husbilsuppställningsverksamhet på
kommunal fastighet när verksamheten inte bedrivs i kommunal
regi.
Kan vara allt från en vanlig parkeringsplats utan service till en plats
där man kan få service som vatten, el, avlopp etc under flera dagar”.
(källa www.wikipedia.se, husbilochfamiljeliv.wordpress.com) Det står
med andra ord fritt för den som arrenderar området fritt att erbjuda
service och tillämpa den prissättning som behövs.
Exempel på kommun där uppställningsplats finns vid gästhamn är
exempelvis Trosa där det kostar ca 100 kr/dygn, och där man
hänvisar till andra uppställningsplatser eller parkeringsplatser i
händelse att den är full.
Kommunledningsförvaltningen har i sin beredning konstaterat att det
finns ett par mindre justeringar och förtydliganden som bör göras i
tekniska nämndens förslag. Dels bör ”husbilsverksamhet” respektive
”husbilsparkeringsverksamhet” ändras till
”husbilsuppställningsverksamhet” dels kan för tydlighetens skull
anges att förslaget avser kommunal fastighet. Vidare bör anges
datum när villkoren träder i kraft.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
15, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fri prissättning ska gälla för gästhamns- och
husbilsuppställningsverksamhet på kommunal fastighet när
verksamheten inte drivs i kommunal regi, samt
2. att de fastställda villkoren enligt beslutssats 1 ska börja gälla från
och med 1 mars 2014, och att de införs som en ny punkt i tekniska
nämndens taxesammanställning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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§ 16
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Barn och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27
november 2013, § 83 hemställt att kommunfullmäktige beslutar
godkänna reviderat reglemente för barn- och ungdomsnämnden.
I samarbete med kommunjurist och revisionsföretaget EY (tidigare
Ernst & Young) har bifogad rapport med förslag till ändringar,
arbetats fram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
16, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna reviderat reglemente för barn- och ungdomsnämnden.
Jan-Olof Peterson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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§ 17
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i
Rödeby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012, § 164, av Stefan Lundin (FP). Förslaget är att
Stationsvägen byggs ut med en gång-och cykelväg sträckan
mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen.
Tekniska nämnden har den 24 september 2013, § 79, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden föreslår att Stationsvägen
mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen byggs ut med en
gångbana samt att kostnaden på 500 000 kr tas med i budgeten
för 2014.
Tekniska nämnden uppger i sitt yttrande följande:
På Stationsvägen i Rödeby, en huvudgata i sydöstra delen av
samhället, saknas separering mellan gående, cyklister och
motorfordon på en sträcka av 200 meter mellan korsningarna
med Ekegårdsvägen och Trastvägen. Förutom motionen har
även skrivelser och önskemål om detta inkommit från Rödeby
vägförening samt från boende längs vägen.
Stationsvägens trafikfunktion
Stationsvägen kan betecknas som en uppsamlings-/huvudgata i
den sydöstra delen av Rödeby. Stationsvägen utgör framförallt
förbindelse till centrala Rödeby eller till riksväg 28 för de som
bor i denna del av Rödeby. Utmed Stationsvägen finns också
målpunkten Rödeby friluftsområde där bl.a. Rödebybacken är
ett stort besöksmål vintertid.
Fordons- och kollektivtrafik
Trafikmängden på Stationsvägen är omkring 1 499
motorfordon/vardagsdygn. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.
Uppmätt medelhastighet är 42 km/h och 85 % av fordonen kör
högst 51 km/h. Enstaka fordon körde upp till 84 km/h. Det
saknas mätning av cykeltrafik.
Forts
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Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i
Rödeby
Stationsvägen trafikeras av både regionalbuss och stadsbuss i
linjetrafik. Busslinje 171 och 172 trafikerar Stationsvägen med
tre turer på förmiddag och tre turer på eftermiddagen. Linje 4
trafikerar Stationsvägen med sex turer per timme. Som mest
trafikeras Stationsvägen av åtta turer vilket infaller mellan kl. 7-8
på vardagar.
Gång- och cykelvägar
Längs Rv 28 från centrala Karlskrona löper en separat gångoch cykelväg som fortsätter vidare längs Mörtövägen och vidare
från denna 200 meter norrut på Stationsvägen. Strax efter
korsningen med Ekegårdsvägen upphör gång- och cykelvägen
och på en sträcka om 200 meter fram till korsningen med
Trastvägen finns varken gång- eller cykelbana.
Efter korsningen med Trastvägen finns gångbana hela vägen
fram till Rödeby centrum.
Trafiksäkerhet
På Stationsvägen mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen har
inga trafikolyckor registrerats sedan 1999 då registreringen i det
nationella skaderegistret STRADA startade upp.
Karlskrona kommuns planer
I Karlskrona kommuns förslag till ny cykelstrategi pekas hela
sträckan mellan Ekegårdsvägen och till Rödeby centrum ut som
på sikt bli aktuell för separat gång- och cykelväg. En sådan
kräver dock fastighetsinlösen.
I Karlskrona kommuns förslag till hastighetsplan, vilken inte har
blivit politiskt behandlad än, föreslås att det övergripande
vägnätet i Rödeby ska få en högsta tillåten hastighet om 40
km/h. Detta inbegriper också Stationsvägen.
Förslag till lösning
Tekniska förvaltningen har studerat olika lösningar på en
separering av gående och cyklister på sträckan mellan
Ekegårdsvägen och Trastvägen. En utbyggnad av kombinerad
gång- och cykelbana på denna sträcka skulle medföra behov av
fastighetsintrång. Enbart en gångbana utmed ena sidan av
Stationsvägen medför inget behov av fastighetsintrång.
Forts
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§ 17 forts
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i
Rödeby.
Kostnaden för en kombinerad gång- och cykelbana på sträckan
mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen har bedömts till 2,4
miljoner kronor, utan kostnad för fastighetsinlösen, och en
gångbana har bedömts till 500 000 kronor. En gångbana kräver
inte inlösen av fastigheter.
Tekniska förvaltningen bedömer att en utbyggnad av gångbana
på den aktuella sträckan är en rimlig åtgärd i ett första skede.
Eftersom det i nuläget inte finns cykelbana på sträckan norr om
Trastvägen är det redan idag nödvändigt att som cyklist
någonstans på sträckan färdas tillsammans med den övriga
trafiken. Detta kan lika gärna ske vid Ekegårdsvägen, där
cykelvägen slutar idag, som vid Trastvägen. Däremot är det bra
om gående erbjuds en separat gångbana utmed Stationsvägen.
En utbyggnad av en gångbana på Stationsvägens östra sida
hindrar inte framtida utbyggnad och komplettering med
cykelbana utmed Stationsvägen. Ska detta kunna genomföras
krävs en breddning av vägen, vilken då kan ske på
Stationsvägens västra sida.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
17, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Stationsvägen mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen
byggs ut med en gångbana,
2. att utbyggnaden av gångbanan, med en bedömd kostnad om
500 000 kr, finansieras inom tekniska nämndens budgetram,
samt
3. att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Stefan Lundin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Arnstein Njåstad (M), Christopher Larsson (SD) och Tommy Olsson
(KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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KS.2011.229.140

§ 18
Svar på motion om att göra Karlskrona till en Fairtrade City.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 av
Christina Mattisson (S). Förslaget är att söka ett samarbete med det
lokala näringslivet och den ideella sektorn för att kommunen som
helhet ska uppfylla kriterierna för Fairtrade City.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den
29 oktober 2013, § 102 att ärendet ska utgår
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 december
2013 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
begreppet Fairtrade City kommer ursprungligen från Storbritannien
där Garstang diplomerades som första stad i världen 1999. Fairtrade
City-diplomeringen finns idag i 20 länder. I Sverige finns för
närvarande 59 diplomerade kommuner.
Fairtrade är en produktmärkning som syftar till att förbättra arbetsoch levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.
Kriterierna garanterar att producenter får ett minimipris för sin vara
som överstiger produktionskostnaden och världsmarknadspriset.
Vidare har anställda rätt till den nationellt lagstadgade minimilönen.
Vad krävs för att bli diplomerad
Själva diplomeringen är i och för sig kostnadsfri för kommunen, men
den innebär en hel del åtaganden. Kommunens ansvar enligt
kriterierna är:
 Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade märkta (eller
motsvarande) produkter inom kommunens avtal för så många
produkter som möjligt.
 Kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen beslutar att se
över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk
konsument i alla sina inköp.
 Stadshuset eller motsvarande funktion ska konsumera Fairtrademärkta (eller motsvarande) produkter.
 Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska
konsumtionen.
Forts
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§ 18 forts
Svar på motion om att göra Karlskrona till en Fairtrade City.
Förutom kommunens egen medverkan så behövs det för en stad i
Karlskronas storlek att:
 Minst 55 Fairtrade-märkta produkter finns fördelade på minst 6
butiker.
 Minst 5 hotell, caféer och restauranger har ett utbud av Fairtrademärkta produkter.
 Minst 30 arbetsplatser, organisationer, fackförbund och kyrkor
serverar Fairtrade-märkta produkter (tex kaffe eller te), och ska visa
detta genom informationsmaterial och/eller på arbetsplatsens
hemsida.
Dessutom måste en organisation bildas som består av en lokal
styrgrupp som speglar en samhällelig mångfald med representanter
från t.ex. ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän.
För att Fairtrade city-diplomeringen ska kvarstå krävs att styrgruppen
redovisar att samtliga kriterier har utvecklats i jämförelse med
tidigare år.
Nuläge
Karlskrona kommun har mål inom hållbarhetsområdet och är med i
en mängd olika nätverk inom hållbarhetsområdet så vi arbetar aktivt
inom området ifråga.I kommunens inköps- och upphandlingspolicy
anges följande:
Syftet med policyn är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i
upphandlingsfrågor och säkerställa att varor och tjänster köps med
rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta miljöpåverkan inom ramen
för gällande lagstiftning.
Vidare framgår att kommunen ska bedriva hållbar upphandling där
ekonomi, miljö och sociala hänsyn har samma värde. Kommunen är
en Ekokommun och ska då beakta de fyra hållbarhetsprinciperna:
1. Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen
2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen
3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte
utarmas
4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor
kan tillgodose sina behov
Dessutom anges under rubriken ”Miljökrav” att kommunen ska
påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att i sina
upphandlingar med hållbarhetsprinciperna som ledstjärna ställa
miljökrav där så är möjligt/relevant.
Forts
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§ 18 forts
Svar på motion om att göra Karlskrona till en Fairtrade City.
Andra krav som ställs är ”Sociala och etiska krav” där det anges att
kommunen ska beakta sociala och etiska hänsyn enligt
hållbarhetsprincip 4 vid offentlig upphandling om upphandlingens art
motiverar detta. Kommunen ska i upphandling beakta sociala hänsyn
för att främja arbetsintegrerade sociala företag. Kommunen ska i sin
upphandling beakta FN:s Barnkonventions regler artikel 32. I
ramavtal ska särskilt betonas krav på att företag inte använt sig av
barnarbete vid framställning av produkterna. Kommunen ska kräva
att varor som levereras till kommunen är framställda under
förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta kärnkonventioner samt
leva upp till det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som
gäller i tillverkningslandet.
Vidare återfinns jämställdhetskrav enligt 3 kap 13§
Diskrimineringslagen (2008:567), där det anges att företag som har
25 anställda eller flera ska till sina anbud på tjänster och
byggentreprenader bifoga egna aktuella jämställdhetsplaner.
Kommunen ska i sina upphandlingar ställa krav på att leverantörer i
sin affärsverksamhet inte diskriminerar någon på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandlar arbetstagare
eller arbetssökande.
I den relativt nyligen beslutade inköps- och upphandlingspolicyn
anges flera krav som vi i kommunen måste ta hänsyn till. Vi arbetar
också med målet kring att 25 % av våra livsmedel ska vara
ekologiska.
Vi ser att de sociala och miljömässiga ansvarstagandena är viktiga
och att vi redan arbetar med detta på flera olika sätt. Men vi kommer
att behöva blir mer strukturerade i detta arbete innan vi kan välja vad
vi ska prioritera inom arbetet med social hållbarhet i kommunen.
Faritrade city,är ett sätt att jobba med frågan och det finns även
andra sätt till exempel att arbeta med CSR (Corporate Social
Responsibility) ”Det ansvarsfulla företaget” som handlar om företag
som tar ansvar för att sina säkra produkter, främja miljö och
mångfald i företagen med mera. Det finns säkert flera liknande kravoch normgivare.
Vi bedömer att vi inom kommunen gör många olika insatser inom
hållbarhetsområdet. Vi har dokument inom området som är relativt
nya och vi behöver ha kontroll över de aktiviteter som redan sker för
att uppföljning ska kunna vara möjlig.
Forts
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§ 18 forts
Svar på motion om att göra Karlskrona till en Fairtrade City.
Tyvärr, saknar vi för närvarande ett strategiskt förhållningssätt inom
området vilket vi för närvarande arbetar med att strukturera upp inom
ramen för en kommande social hållbarhetsstrategi eller motsvarande.
En ansökan om att bli Fairtradekommun innebär åtagande som vi
idag har svårt att sätta in det i ett sammanhang som är strategiskt
genomtänkt. Kanske passar detta koncept in i vårt kommande
sociala hållbarhetsarbete, men tills dess vi vet hur det ska se ut, gör
vi bedömningen att vi för närvarande avstår att ansöka om att bli en
Fairtradekommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
17, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar att motionen återremitteras dels för att få
ytterligare information om Fairtrade-City i ett socialt
hållbarhetsperspektiv dels för att ta fram en kalkyl på vad det skulle
kosta i tid och pengar att genomföra.
Chatarina Holmberg (S) och Christina Mattisson (S), Ulf Hansson
(V), Arnstein Njåstad (M) och Niklas Platow (M) yrkar bifall till
motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill återemittera
motionen röstar ja, den som vill att ärendet ska avgöras i dag röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 41 nej-röster och 2
frånvarande att återremittera ärendet (minoritets återremiss).
Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återemittera motionen
____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 13
februari 2014.
§ 19 Karlskronas idrottspris
§ 20 Revidering av reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge
§ 21 Taxa för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge fr o m 13
februari 2014.
§ 22 Taxa för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge fr o m 1
januari- 12 februari 2014.
§ 23 Muntlig frågestund.
§ 24 Svar på medborgarförslag om att sätta upp en bajamaja i Djupvik på Aspö.
§ 25 Svar på medborgarförslag om säker skolväg.
§ 26 Svar på medborgarförslag om att plåtskjulet på västra kajkanten i
Garpahamnen på Hasslö tas bort.
§ 27 Svar på medborgarförslag om en ramp på gröna bron vid Galgamarkstrappan.
§ 28 Svar på medborgarförslag om en julgran till advent vid infarten till Karlskrona.
§ 29 Svar på medborgarförslag om Affärsverkens roll i fibernätet.
§ 30 Svar på medborgarförslag om uppresning och sanering kring befästningen
Hästöbatteriet vid reningsverket på Koholmen.
§ 31 Svar på medborgarförslag om förstärkt belysning vid övergångsställen på
Drottninggatan.
§ 32 Svar på medborgarförslag om att bredda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan- Kummingatan i Hässlegården.
§ 33 Svar på medborgarförslag om regelbunden uppsamling av skräp som samlats
vid fickor som t ex brofästen och liknande inbuktningar i centrala Karlskrona.
§ 34 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 35 Kommunala val
§ 36 Anmälningsärenden
§ 37 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 38 Utredning angående möjligheten för krögare att servera alkohol till kl 04.00.
§ 39 Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret Viborg.
§ 40 Internationellt program.
§ 41 Förslag om att utöka äldrenämndens ram 2014.
§ 42 Svar på motion om tillåtande av hundbad på allmänna badplatser.
____

13 februari 2014
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 13 februari 2014 kl 13.00-15.50

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)
Gerthie Olsson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul- Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Birgitta Möller (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Nicklas Platow (-) kl 13.00-15.40 §§ 19-41
Jan-Åke Nordin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Göte Henriksson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ulf Svahn (MP)
Björn Gustavsson (MP)
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Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

John-Erik Danerklint (S) Jäv §§ 29
Lotta Holgersson (S)
Lotta Törnström (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Jan Elmqvist (S)
Ingrid Trossmark (S)
Anders Persson (S)
Bengt Fröberg (M)
Ronnie Nilsson (M)
Ann-Marie Branje (M)
Anders Ovander (M)
Sven Wallfors (M)
Ove Uppgren (SD)
Göran Roos (SD)
Mikael Andersson (FP)
Ulf Lundh (C)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Ulf Danielsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Kent Lewén (FP)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Alf Stålborg (SD) och Anna Månsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
tisdagen den 25 februari 2014, kl. 12.00
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 19-42
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Alf Stålborg (SD)
Justeringsledamot ………………………………………………
Anna Månsson (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering av §§ 21-22 har den 13 februari 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar

Tillkännagivande av protokollsjustering av §§ 19-20, 23-42 har den 25 februari 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 19
Utdelning av Karlskrona idrottspris.
Karlskrona idrottspris tilldelas Nadiya Volynska och Oleksandr Kratov
från orienteringsklubben Orion.
Nadiya har med sina prestationer under 2013 legat på en mycket hög
nivå både nationellt och internationellt. Nadiya har under 2013 bl a
resultat som 1:a på natt-SM, 3:a på World Games Medel och på Oringen blev Nadiya 6:a totalt. Nadiya är rankad på 10:e plats i världen
och på 9:e plats i Sverige
Oleksandr har med sina prestationer under hela året legat på en
mycket hög nivå både nationellt och internationellt. Bland hans
resultat under 2013 kan nämnas 1:a på natt-SM, 1:a på SM medel
och 4:a på SM sprint. Oleksandr är rankad som 10:e bästa man i
världen och 2:a i Sverige.
___
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

7

KS.2014.34.003

§ 20
Revidering av reglemente för förbundsdirektionen i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Enligt gällande reglemente för förbundsdirektionen i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har
direktionen rätt att fastställa taxor och avgifter för tjänster som
förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla utan avgift.
I ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen den 12 december
2013 slår domstolen fast att ett kommunalförbunds taxor och avgifter
som utgör föreskrifter i den mening som avses i regeringsformen
(tillsynstaxor) ska beslutas av de ingående medlemskommunerna
och inte av kommunalförbundet.
Räddningstjänsten i Östra Blekinge har därför föreslagit
medlemskommunerna att godkänna reviderat reglemente för
förbundsdirektionen.
§ 2 Taxor och Avgifter i reglementet förslås få följande lydelse:
Taxor och avgifter som utgör föreskrifter i den mening som avses i 8
kap regeringsformen fastställs av kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun. I övrigt har direktionen inom sitt
verksamhetsområde rätt att fastställa priser för tjänster som
förbundet tillhandahåller.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 39, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta revidering av § 2 i reglemente för förbundsdirektionen i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge enligt
ovanstående förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

8

KS.2014.37.406

§ 21
Taxa för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
fr o m 13 februari 2014.
Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut den 12 december
2013 klargjort att regeringsformen inte medger att beslut om taxor
överlåts från medlemskommunerna till kommunalförbund. Taxor som
utgör föreskrifter i regeringsformens mening ska således fastställas
av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Till följd av beslutet har Räddningstjänsten i Östra Blekinge föreslagit
medlemskommunerna att fastställa av förbundsdirektionen tidigare
antagna avgifter enligt följande:
 avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om
brandfarliga och explosiva varor.
 avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.
 avgift för brandskyddskontroll och sotning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 40, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa bilagda avgifter för tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd för
brandfarliga och explosiva varor samt brandskyddskontroll och
sotning att gälla fr o m 13 februari 2014, samt
2. att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

9

KS.2014.37.406

§ 22
Taxa för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
1 januari -12 februari 2014.
Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut den 12 december
2013 klargjort att regeringsformen inte medger att beslut om taxor
överlåts från medlemskommunerna till kommunalförbund. Taxor som
utgör föreskrifter i regeringsformens mening ska således fastställas
av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Till följd av beslutet har Räddningstjänsten i Östra Blekinge föreslagit
medlemskommunerna att fastställa av förbundsdirektionen tidigare
antagna avgifter enligt följande:
 avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om
brandfarliga och explosiva varor.
 avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.
 avgift för brandskyddskontroll och sotning.
Då Högsta förvaltningsdomstolen helt nyligen fastställt ett rättsläge
som tidigare varit oklart, och förslaget endast innebär en fastställelse
av den taxenivå som tillämpats av Räddningstjänsten, bedöms
synnerliga skäl enligt kommunallagen föreligga att fastställa ovan
nämnda avgifter retroaktivt att gälla 1 januari - 12 februari 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 41, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa bilagda avgifter för tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd för
brandfarliga och explosiva varor samt brandskyddskontroll och
sotning att gälla retroaktivt 1 januari - 12 februari 2014, samt
2. att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

13 februari 2014

§ 23
Muntlig frågestund
Patrik Hansson (S) ställer en fråga till idrotts- och fritidsnämndens
ordförande Björn Gustavsson varför man inte fullföljer avtalet
avseende driftbidrag för Holmsjö allhall.
Björn Gustavsson (MP) svarar.
----Birgitta Möller (S) ställer en fråga till kommunalrådet Börje Dovstad
om beslut fattats om pengar till Sunnadalskolans teaterprojekt.
Börje Dovstad (FP) svarar.
----Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga till kommunalrådet Börje
Dovstad om Nättraby kunskapscentrum.
Börje Dovstad (FP) svarar.
----Åsa Gyberg- Karlsson (V) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Camilla Brunsberg (M) om kulturnämnden tänker skjuta
till pengar till teaterprojektet på Sunnadalskolan.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
______
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Tekniska nämnden
Akten

11

KS.2010.559.430

§ 24
Svar på medborgarförslag om att sätta upp en BajaMaja eller
motsvarande i Djupvik på Aspö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
november 2010 § 176 av Lars Gustafsson. Förslaget är att det gamla
dasset som togs bort i Djupvik ska ersättas med annan toalettlösning
och att även soptunnor ska vara kvar. Förslagsställaren anser att
Djupvik är ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer, båtgäster och
cykelturister och bör göras trevligt och trivsamt.
Tekniska nämnden har den 17 december 2013, § 123, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen håller
med förslagsställaren att Djupvik på Aspö är ett populärt utflyktsmål
både landvägen och sjövägen. Förvaltningen har under en period
testat vilken toalettlösning som är lämplig att satsa på där kommunalt
avlopp saknas. För närvarande pågår investering i nya sådana
toalettlösningar. Avsikten är att under 2014 investera i och placera en
ny toalett i anslutning till Djupvik. Avfallshanteringen kommer också
att ses över och lösas till sommarsäsongen 2014.
Lars Gustafsson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 48, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Gerthie Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

12

KS.2012.431.312

§ 25
Svar på medborgarförslag om säker skolväg.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012 § 164 av Anders Viktorsson. I förslaget ställs en
fråga till den politiska ledningen angående ansvar för gång/cykelväg,
avsaknad av belysning samt överhängande träd/buskar. Vägen
sträcker sig från Tempelvägen till Östra Bredaviksvägen på Hasslö.
Som motivering anges att det bor många barn och gamla i området
som inte känner sig bekväma med att använda den annars fina
gång-/cykelväg som finns, utan istället väljer att ge sig ut på vägen
som i morgontrafiken inte alls är lika säker.
Tekniska nämnden har den 17 december 2013, § 126, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att när det gäller
väghållningsansvaret på Hasslö svarar Trafikverket (f.d. Vägverket)
för de större vägarna. För övriga vägar som t.ex. Östra
Bredaviksvägen och Tempelvägen är Hasslö Vägars
Samfällighetsförening ansvarig väghållare. Föreningen ansvarar
även för vissa gång-/cykelvägar. För sin väghållning erhåller
föreningen årliga statliga och kommunala bidrag.
Beträffande den i skrivelsen angivna gång-/cykelvägen ingår norra
delen i Hasslö vägars samfällighetsförening och resterande del,
söder ut mot Bredaviksvägen, ligger på mark tillhörig Karlskronahem.
Gatubelysning ingår ej i föreningens åtagande vad gäller den aktuella
platsen. Tekniska förvaltningen, som ansvarar för viss gatubelysning,
saknar för närvarande medel att utöka den kommunala belysningen
på Hasslö och andra likartade platser inom kommunen.
Vegetation som hänger ut över vägar är det respektive markägares
ansvar att röja undan efter påpekande från ansvarig väghållare. Vad
gäller den nu aktuella cykelvägen finns i nuläget ingen överhängande
växtlighet däremot en del sly utmed cykelvägen. Normalt svarar
väghållaren (i detta fall Hasslö vägars samfällighetsförening) för
erforderlig vägrensslåtter utmed vägarna som i detta fall bedöms
vara cirka 1-1,5 meter utanför cykelbanan.
Forts

13 februari 2014
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§ 25 forts
Svar på medborgarförslag om säker skolväg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 49, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå medborgarförslaget avseende gatubelysning, samt
2. att medborgarförslaget i övrigt skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Akten

14

KS.2012.340.339

§ 26
Svar på medborgarförslag om att plåtskjulet på västra Kajkanten
i Garpahamnen på Hasslö tas bort.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Uno Landehag. Förslaget är att plåtskjulet
på västra Kajkanten i Garpahamnen på Hasslö tas bort.
Tekniska nämnden har den 17 december 2013, § 124, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen kan ej
föreslå borttagande då den ägs av BFC samt har byggnadstillstånd.
Det kan bli en senare ändring då BFC är under försäljning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 50, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Akten

15

KS.2012.352.311

§ 27
Svar på medborgarförslag om en ramp på gröna bron vid
Galgmarkstrappan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Mattias Håkansson. Förslaget är en ramp
på gröna bron vid Galgmarkstrappan.
Tekniska nämnden har den 17 december 2013, § 127, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att lösning till detta är
att montera en hiss, då markförhållandena och lutning för en
godkänd ramp inte är möjlig. Det skulle även bli nödvändigt att
montera en hiss vid Sunnavägen. Besök på plats har gjorts
gemensamt med handikappsekreterare i Karlskrona kommun. Vi ser i
nuläget ingen möjlig teknisk lösning.
Då tekniska förvaltningen har 500 000 kronor/år till
handikappanpassningar
och byggnation av hissar är en investering på ca 3 mnkr ser
förvaltningen ingen möjlighet till detta.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 51, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Akten

16

KS.2013.306.310

§ 28
Svar på medborgarförslag om en julgran tilladvent vid infarten
till Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 § 106 av Agnetha Ohlsson. Förslaget är en julgran
tilladvent vid infarten till Karlskrona.
Tekniska nämnden har den 17 december 2013, § 128, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en utökning av
antalet julgranar på Trossö ryms ej inom förvaltningens nuvarande
budgetramar. Förslagsvis skulle julgranen vid ”Röda stugan” kunna
utgå och istället placeras en julgran intill Infartsleden, men tidigast
julen 2014 då en del förberedande arbeten först måste utföras
(schakt för nytt fundament samt framdragning av elkablar till
julgransbelysningen). Placering föreslås ske inom området mellan
f.d. fängelset och marinan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 52, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Ann-Louise Trulsson (-) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Affärsverken AB
Akten

17

KS.2012.229.534

§ 29
Svar på medborgarförslag om Affärsverkens roll i fibernät.
John-Erik Danerklint (S) anmäler jäv.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
juni 2012 § 92 av Fredrik Danerklint. Förslaget är att Affärsverken
upphör med befintliga slutkunder senast till den 30 juni 2013, att
Affärsverken omedelbart upphör med nyförsäljning av
slutkundsprodukter om att man vid dessa förfrågningar hänvisar till
tjänsteleverantörer, samt att uppföljning sker till kommunfullmäktige
att detta är genomfört.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 oktober 2012, § 275
återremitterat ärendet till Affärsverken för att tydliggöra Affärsverkens
framtida hantering av företagskunder i det öppna stadsnätet.
Affärsverken har den 29 november 2013 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Affärsverken skriver att de öppnade under 2012
sinportal för företagskunder. Företagskunderna har i dag 5
tjänsteleverantörer att välja på. Det finns i dag ett 25-tal
företagskunder som valt tjänsten företagsportalen och som därmed
har ett affärsförhållande direkt med tjänsteleverantör. Affärsverken är
noga med att i alla kundkontakter hänvisa nya kunder till
tjänsteportalen. Det finns ett antal kunder som har ett samlat
företagsavtal med olika tjänster från Affärsveken, sk. Helkunder. Häri
kan bredbandstjänsten ingå som en del i ett paket.
Vi kommande omskrivningar eller omförhandlingar kommer
Affärsverken att upplysa företagskunderna om att det nu finns andra
tjänsteleverantörer att välja på i den öppna portalen.
Fredrik Danerklint berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 53, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Yrkande
Nicklas Platow (-) yrkar bifall till medborgarförslaget. Forts

13 februari 2014
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§ 29
Svar på medborgarförslag om Affärsverkens roll i fibernät.
Mats Lindbom (C), Stefan Lundin (FP) och Lars Hildingsson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsens förslag mot
Niklas Platows bifallyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Nicklas
Platows bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 55 ja-röster och 9 nej-röster, 6 avstår och 5
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
____

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Akten

19

KS.2011.271.339

§ 30
Svar på medborgarförslag om upprensning och sanering kring
befästningen Hästöbatteriet vid reningsverket på Kolholmen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2011 § 72 av Olle Melin. Förslaget är upprensning och sanering
kring befästningen Hästöbatteriet vid reningsverket på Kolholmen
Tekniska nämnden har den 26 november 2013, § 110, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att kommunen har, i
samråd med Länsstyrelsen, utfört röjningsarbeten vid den östra
anläggningen, Sunnabatteriet, då anläggningen med sitt ”publika”
läge intill Infartsleden kan anses vara intressant för allmänheten.
Länsstyrelsen svarar för klottersanering av anläggningen. Det i
medborgarförslaget angivna Hästöbatteriet ligger intill Koholmens
reningsverk, är betydligt mer nergånget, men har inte samma
”publika” läge som Sunnabatteriet.
Förvaltningen har varit i kontakt med Kulturkompaniet i Blekinge AB
som är intresserade av att på egen bekostnad restaurera
Hästöbatteriet och de har redan börjat utföra röjningsarbeten inom
området och kommer att fortsätta utföra de åtgärder som framförs i
medborgarförslaget. Tekniska förvaltningen saknar resurser att
tillmötesgå medborgarförslagets idéer och anser inte att det finns
något kommunalt intresse i denna anläggning.
Olle Melin berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 55, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Akten

20

KS.2013.68.317

§ 31
Svar på medborgarförslag om förstärkt belysning vid
övergångsställen på Drottninggatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 14
februari 2013 § 19 av Torbjörn Lindholm. Förslaget är förstärkt
belysning vid övergångsställen på Drottninggatan.
Tekniska nämnden har den 26 november 2013, § 113, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att den gatubelysning
som idag finns längs Drottninggatan är likvärdig med den belysning
som finns på hela Trossö längs gator och i gatukorsningar. Väldigt få
trafikolyckor har registrerats totalt sett de senaste tio åren på
Drottninggatan, och endast en trafikolycka med fotgängare under
november månad, och denna berodde varken på väderlek eller på
ljusförhållanden.
Det finns även trafiksäkerhetsrisker med att enbart belysa
övergångsstället med extra belysning, då det innebär att gående som
passerar utanför den belysta zonen ej blir belysta och då löper större
risk att råka ut för en trafikolycka.
Den totala kostnaden för specialbelysning i korsningarna bedöms bli
hög, då inte bara korsningarna med Drottninggatan utan även övriga
korsningar på Trossö bör ses över, varför denna fråga bör hanteras i
samband med framtida budgetarbete. Någon allmän policy för hur
belysningen på Trossö skall utformas finns inte idag men borde tas
fram med utgångspunkt från bland annat kommunens
stadsmiljöprogram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 56, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Claes- Urban Persson (S) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014
Tekniska nämnden
Akten

21

KS.2013.123.823

§ 32
Svar på medborgarförslag om att bredda grusbacken mellan
Stålvägen och Kardemummagatan- Kummingatan i
Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
mars 2013 § 32 av Bengt Andrén. Förslaget är bredda grusbacken
mellan Stålvägen och Kardemummagatan- Kummingatan.
Tekniska nämnden har den 26 november 2013, § 109, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att den i
medborgarförslaget angivna grusbacken är idag en knappt en meter
bred upptrampad stig i skogsmark. Om området skall användas som
pulkabacke är bedömningen att backen bör ha en bredd på cirka 3-4
meter. Detta innebär en relativt omfattande rensning av sly,
uppfyllnad med jordmassor samt borttagning av stenar och träd.
Kvarstående träd och stenar bör ”invallas” med förslagsvis halmbalar
eller liknande vilket vanligen sker i Amiralitetsparken varje vinter.
Om det finns intresserade föräldrar måste ändå allt ris transporteras
bort av kommunen samt även övriga ovan angivna åtgärder utföras
av kommunen. Därmed blir pulkabacken en kommunal anläggning
där kommunen har ansvar för tillsyn och säkerhet. Tekniska
förvaltningen har i nuläget inga resurser för detta ändamål.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 57, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Akten

22

KS.2012.447.338

§ 33
Svar på medborgarförslag om regelbunden uppsamling av
skräp som samlats vid ”fickor” vid t ex brofästen och liknande
inbuktningar runt stränder i centrala Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012 § 164 av Roland Hansson. Förslaget är regelbunden
uppsamling av skräp som samlats vid ”fickor” vid t ex brofästen och
liknande inbuktningar runt stränder i centrala Karlskrona.
Tekniska nämnden har den 26 november 2013, § 112, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att tekniska
förvaltningen saknar resurser för utförande enligt
medborgarförslagets intentioner. Däremot kan begränsade enstaka
punktinsatser ske vid speciella tillfällen som vid behov bedöms vara
nödvändiga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 58, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2014.1.102

§ 34
Avsägelser av kommunala uppdrag
Björn Fries (S) har i en skrivelse daterad 4 februari 2014 avsagt sig
sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Rose-Marie Leksell (SD) har i en skrivelse daterad 7 februari 2014
avsagt sig sitt uppdraget som nämndeman.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2014.1.102

§ 35
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Nämndeman
Britt-Marie Ammer Forss (M) efter Roland Löfvenberg
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Patrik Stjernlöf (M) efter Patrik Karlsson.
Utbildningsnämnden
Ersättare Sophie Hauffman (M) efter Karolina Tuvesson.
_____
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Aktern

25

KS.2013.009.751
KS.2008.1000.336

§ 36
Anmälningsärende.
1. Rapportering till inspektionen för vård och omsorg, kvartalsrapport
för Socialnämnden.
2. Brev angående medborgarförslaget Hjärtats stig.
Patrik Hansson (S), Björn Gustavsson (MP), Tommy Olsson (KD),
Carl-Görans Svensson (M), Jan Lennartsson (M), Karin Månsson
(FP), Åsa Gyberg Karlsson (V) och Mats Lindbom (C) yttrar sig på
punkt 2.
_____

13 februari 2014

Akterna

26

KS.2014.38.512
KS.2014.57.823

§ 37
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om trafiksäkerheten i Spandelstorp, av Michael
Johnsson.
Medborgarförslag om pulkbacken i Amiralitetsparken, av Martin
Storm.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
______

13 februari 2014
Socialnämnden
Akten

27

KS.2009.209.700

§ 38
Utredning angående möjligheten för krögare att servera alkohol
till kl 04.00.
Kommunfullmäktige beslutade 24 januari 2013, § 11, att anta riktlinjer
för serveringstillstånd. I samband härmed gav fullmäktige ett uppdrag
till socialnämnden att utreda möjligheten att servera alkohol till kl
04.00. Nuvarande riktlinjer medger servering som längst till kl 03.00.
Socialnämnden har den 21 oktober 2013, § 115, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Utredningens förslag är att inte ändra kommunens riktlinjer för
serveringstider från kl 03.00 till 04.00. Som viktigaste skäl till detta
anges att:


Nyare forskning visar ett direkt samband mellan senare
öppettider och ökat våld i stadsmiljön. Karlskrona har genom
ett nära och långsiktigt samarbete mellan krögare,
kommunens förvaltningar, Polisen, andra myndigheter och
föreningslivet lyckats vända situationen som var för snart 10 år
sedan då vi hade Sveriges näst farligaste centrummiljö
nattetid, till att ha mycket goda siffror i Polisens
trygghetsmätningar. Att fortsätta på denna inslagna väg är
viktigt för att göra Karlskrona centrum fortsatt attraktivt och
tryggt både för våra kommunmedborgare och våra besökare.



En bred majoritet av krögarna själva är inte positiva till
förslaget, bl a då man ser att det skulle medföra ökade
kostnader.



Flera av remissinstanserna ser risk för ett ökat drickande i
hemmiljön, vilket bedöms leda både till ökad berusning hos de
som sedan besöker krogarna, samt sämre boendemiljö ute i
bostadsområdena.



Det är redan idag så att miljö- och byggnadsnämnden får in
flera klagomål om buller från krogar, vilket antas öka om
serveringstiderna förlängs.
Forts

13 februari 2014
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§ 38 forts
Utredning angående möjligheten för krögare att servera alkohol
till kl 04.00


11 av 15 remissinstanser (krögarna inräknade) ställer sig
negativa till förslaget och endast två är positiva.

I socialnämnden anger i sitt yttrande att man med tydlighet vill avråda
ifrån att ändra riktlinjerna för serveringstider från kl 03.00 till 04.00
och att de riktlinjer som kommunfullmäktige redan antagit håller en
rimlig nivå.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 42, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna socialnämndens utredning kring serveringstiderna för
alkohol.
Ingrid Hermansson (C), Börje Dovstad (FP), Ann-Louise Trulsson
(KD), Eva Strömqvist (S) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Socialnämnden
PBA Karlskrona Malmö AB
Ekonomiavdelningen
Akten

29

KS.2014.33.282

§ 39
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till
kvarteret Viborg
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 januari 2014, § 1
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska
förvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att teckna ett tioårigt
hyresavtal med en initial hyra på 3 750 tkr per år med PBA
Karlskrona Malmö AB avseende lokaler för socialförvaltningens
vuxensektion i fastigheten Viborg 34, med inflyttning under 2014 och
2015.
Enligt beslut i Socialnämnden, § 7 den 28 januari 2013, så
genomförde socialförvaltningen en organisatorisk förändring i form
sammanslagning av tidigare alkohol-och drogsektionen samt
ekonomisektionen till en vuxensektion i början av 2013.
Sammanslagningen förväntas ge samordningsvinster i verksamheten
vad gäller organisation, samarbete, samverkan, kvalitet och service
med en helhetssyn i ett brukarperspektiv i den verksamhet inom
socialförvaltningen som riktar sig till vuxna.
Socialnämnden har uttalat önskemål om att förslag tas fram gällande
samordning av lokaler för vuxensektionen på liknande sätt som nu
genomförs för familj- och ungdomssektionen från årsskiftet
2013/2014 då dessa kommer att samlokaliseras på Ekliden i
Karlskronahems lokaler.
Vuxensektionen hyr i dagsläget kontorslokaler i tre olika fastigheter
på olika adresser på Trossö:
 Norra Kungsgatan/Östra Vittusgatan (1 491 m2) – funktion
ekonomiskt bistånd, vuxen/budget- och skuldrådgivning samt
insatser för nyanlända
 Ronnebygatan (520 m2) – funktion ekonomiskt bistånd till
unga
 Stenbergsgränd (1 097 m2) – funktion missbruk/beroende
Socialförvaltningen har bedrivit verksamhet i nuvarande lokaler på
Norra Kungsgatan/Östra Vittusgatan under 17 år. Lokalerna är
ändamålsenliga, centralt belägna och lättillgängliga ur ett
brukarperspektiv.
Forts

13 februari 2014

30

§ 39 forts
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till
kvarteret Viborg
För närvarande hyrs våning tre i fastigheten och våning fyra är nu
tillgänglig att hyra. Lokalerna på våning tre används fullt ut och
bedöms inte kunna inrymma fler medarbetare än de som nu arbetar
där.
Lokalerna på Stenbergsgränd, som inrymmer funktionen missbrukoch beroende, är inte tillfyllest ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt.
Personal i verksamheten har under senare år varit missnöjda med
lokalerna vad gäller framför allt ventilation. Det har varit svårt att få
problemen åtgärdade. Lokalerna används idag fullt ut och inrymmer
kontorsarbetsplats för ett 20-tal medarbetare samt
verksamhetsanpassade utrymmen för missbruks- och beroendevård.
Lokalerna på Ronnebygatan är arbetsplats för ett 10-tal medarbetare
och inrymmer kontorsrum samt besöksutrymmen för verksamheten,
som riktar sig till ungdomar som söker ekonomiskt bistånd. Dessa
lokaler är funktionella och trivsamma, men kan lämnas till fördel för
de samordningsvinster som finns i ett samgående med övriga
verksamhetsdelar, vilket också är en uttalad politisk ambition.
För att kunna möta upp mot de lokalbehov denna samlokalisering
kräver så har ett flertal alternativ för ny lokalisering utretts under
2012 och 2013. Initialt utreddes om det fanns några kommunala
lokaler, inklusive Karlskronahems och Kruthusens lokaler, som
kunde svara upp mot det behov verksamheten ställer. Dock fanns
det ej några lediga sådana lokaler inom det kommunala beståndet
som skulle kunna vara ett alternativ varför flera olika externa
alternativ utreddes, bland annat Länsstyrelsens f.d. lokaler på
Ronnebygatan samt de lokaler som Ericsson kommer att lämna vid
Ölandsgatan/Drottninggatan. Ett tredje alternativ – det liggande
förslaget, utreddes också och befanns vara det bästa alternativet
både ur ekonomiskt, verksamhetsmässigt och säkerhetsmässigt
perspektiv.
Förhandlingar om att utöka vuxensektionens lokaler på Norra
Kungsgatan/Östra Vittusgatan har pågått under
våren/sommaren/hösten 2013 mellan fastighetsägaren PBA
Karlskrona Malmö AB, socialförvaltningen och fastighetsavdelningen.
Förhandlingarna har nu utmynnat i ett förslag på avtal med förnyat
och utvidgat hyresavtal av våning tre samt förhyrning av större delen
av våning fyra i fastigheten. Den sammanlagda ytan i den föreslagna
lokalen är 278 kvm mindre, än de ytor som finns i nuvarande lokaler.
Den nya interna årshyran i föreslagen lokal uppgår till 3 850 tkr och
är 127 tkr högre än årshyran i nuvarande lokaler.
Forts

13 februari 2014
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§ 39 forts
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till
kvarteret Viborg
Den externa hyreskostnaden är initialt 3 750 tkr och därutöver
tillkommer sedvanliga tillägg för administration och tomma lokaler på
100 tkr. Lokalkostnaden i det nya avtalet bedöms dock rymmas inom
nuvarande budgetramar för lokalkostnader då omkostnader som el,
städning, leasing av kopieringsmaskiner-/skrivare med mera
reduceras i och med samordning i gemensamma moderna och
anpassade lokaler. Enbart elkostnaderna i det nya avtalet bedöms bli
runt 50 tkr lägre per år genom installerad närvarostyrning och ny
energisnål belysning.
Verksamheten inom vuxensektionen är intensiv med ett stort antal
besökare dagligen. Ett samgående för sektionens samtliga
verksamhetsdelar i nuvarande och nu tillgängliga tomma lokaler på
Norra Kungsgatan är önskvärt att genomföra utifrån de krav som
verksamheten
ställs inför utifrån samordning av insatser till vuxna. En fortsatt
lokalisering i åtskilda lokaler inom sektionen bedöms förhindra de
samordningseffekter och utvecklingskrav som vuxensektionen
förväntas leva upp till.
Hela vuxensektionens verksamhet bedöms med fördel kunna
rymmas på våning tre och fyra i lokalerna på Norra
Kungsgatan/Vittusgatan.
Verksamheten kommer att rymma gemensamma entréer för olika
ändamål, kontorsutrymmen, besöksrum, sammanträdesrum, särskilt
anpassade verksamhetsutrymmen för gruppverksamhet och
personalutrymmen. Våningsplanen kommer att ha interna
förbindelser i form av trappor mellan våningsplanen.
Lokalerna på Stenbergsgränd och Ronnebygatan lämnas i det att
nya lokaler tas i bruk enligt förslag på hyresavtal. Under förutsättning
att avtal tecknas enligt förslag och ombyggnad kan påbörjas på
inledningsvis våning fyra och därefter våning tre så kan
verksamheten succesivt flytta ut från nuvarande lokaler på
Ronnebygatan och Stenbergsgränd. Inflyttning beräknas enligt plan
från halvårsskiftet 2014 och under senare halvåret 2014. Genom
rabatterade hyror de första två åren kompenserar PBA Karlskrona
Malmö AB kommunen för de merkostnader som annars hade blivit
fallet med överlappande hyror.
Forts

13 februari 2014
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§ 39 forts
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till
kvarteret Viborg
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 43, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att
teckna ett tioårigt hyresavtal med en initial hyra på 3 750 tkr per år
med PBA Karlskrona Malmö AB avseende lokaler för
socialförvaltningens vuxensektion i fastigheten Viborg 34, med
inflyttning under 2014 och 2015.
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Samtliga nämnder/styrelser
Kommunledningsförvaltningen
Akten

33

KS.2013.297.105

§ 40
Internationellt program
Kommunledningsförvaltning har på uppdrag från kommunstyrelsens
arbetsutskott tagit fram ett förslag på Internationellt program som, om
det antas av kommunsfullmäktige, kommer att ersätta den
Internationella handlingsplan som fastställdes av kommun-styrelsen
år 2007. Förslaget på det Internationella programmet har tagits fram i
samverkan med de förvaltnings- och bolagsrepresentanter som ingår
i samordnings-gruppen för internationellt arbete.
Det internationella programmet har varit ute på remiss till
förvaltningsnämnder och bolagsstyrelser. Remissvar har erhållits från
styrelsen för Affärsverken Karlskrona AB, Socialförvaltningen, Idrott
och fritidsnämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och
byggnadsnämnden, Handikappnämnden, Äldrenämnden,
Utbildningsnämnden, Barn och Ungdomsnämnden, styrelsen för
Karlskronahem och styrelsen för Kruthusen Företagsfastigheter.
Remissversionen har också behandlats av ledningsgruppen för
Kommunledningsförvaltningen.
Upprättat förslag på Internationellt program är förändrat med
anledning av remissvar, återkopplingen från ledningsgruppen för
Kommunledningsförvaltningen samt genom dragning för kommunens
ledningsgrupp.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 45, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta det internationella programmet, samt
2. att besluta att det internationella programmet ska omprövas varje
ny mandatperiod.
Mats Lindbom (C), Jan-Olof Peterson (FP), Björn Gustavsson (MP)
och Ann-Louise Trulsson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Äldrenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

34

KS.2013.223.041

§ 41
Förslag om att utöka Äldrenämndens ram 2014.
Äldrenämnden erhöll under 2013 prestationsersättning för
kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. Ersättningen uppgick till 4 063
tkr.
Prestationsersättning erhålls baserat på uppnådda resultat i
kvalitetsarbetet och utbetalas i efterhand. Ersättningens storlek är
beroende av dels uppnådda resultat, men också hur de egna
resultaten förhåller sig till uppnådda resultat i alla andra kommuner.
Ersättning resultatförs 2013 och påverkar äldrenämndens avvikelse
mot budget positivt. Äldrenämnden har i sina prognoser för 2013 inte
tagit upp någon intäkt relaterat till prestationsersättning.
Prestationsersättningen för 2013 påverkar därmed också
kommunens resultat positivt, såväl vad avser utfall relaterat till
budget som till prognos.
I och med att prestationsersättningen redovisas på verksamhetsåret
2013 är medlen i formellt avseende förbrukade, och kan därmed inte
överföras till verksamhetsåret 2014. Besked om eventuell
prestationsersättning för 2014 erhålls inte förrän i slutet av året, då
prestationsersättningssystemet bygger på ersättning i efterhand
relaterat till uppnått resultat.
Det är dock rimligt att äldrenämnden ges utrymme att fortsätta sitt
kvalitetsutvecklingsarbete, och att det kan ske med någon form av
ekonomisk grundtrygghet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför följande;
Äldrenämndens ekonomiska ram för verksamhetsåret 2014 utökas
med 4 000 tkr. För att finansiera ramutökningen föreslås att intäkten
för statsbidrag ökas med motsvarande belopp. Prestationsersättning
för 2014 förutsätts således erhållas, och när den då erhålls kommer
intäkten att bokföras under budgeterade statsbidrag, och ej på
äldrenämnden. Eventuell avvikelse mot det budgeterade beloppet
hanteras inom finansiering, oavsett om avvikelsen är positiv eller
negativ i förhållande till det budgeterade beloppet, och kommer
således inte att påverka äldrenämndens avräkning mot ram för 2014.
Forts

13 februari 2014
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§ 41 forts
Förslag om att utöka Äldrenämndens ram 2014.
Den här föreslagna metoden tillförsäkrar verksamheten möjlighet att
bedriva utvecklingsarbete som primärt syftar till bättre verksamhet,
men som sekundärt kan betala sig om uppsatta mål nås.
Riskmomentet är naturligtvis att ersättningen, av olika skäl, blir lägre
än vad som budgeterats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 46, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för verksamhetsåret 2014 utöka äldrenämndens budgetram
med 4 000 tkr, samt
2. att öka de budgeterade statsbidragsintäkterna 2014 med 4 000
tkr.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Akten

36

KS.2012.327.339

§ 42
Svar på motion om tillåtande av hundbad på allmänna
badplatser.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 sept
2012, § 123, av Christopher Larsson (SD) Förslaget är att
kommunen skall tillåta hundbad på allmänna badplatser.
Tekniska nämnden har den 26 november 2013, § 111, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att frågan om
hundbad på badplatser har behandlats i kommunfullmäktige
senast under 2011 (KF.2011.05.26 § 92) varvid beslutades att
avslå förslaget med motivering att badvattenprover kan ge
värden (på grund av föroreningar från hundar) som innebär att
man tvingas stänga badplatser. Vidare av hänsyn till att barn
och vuxna kan vara rädda för hundar. Däremot är det tillåtet att
kopplade hundar får vistas på allmänna badplatser. Beslutet
motiverades också med att det finns stora kuststräckor utanför
allmänna badplatser där hundar kan bada.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 47, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Karin Månsson (FP), Ola Svensson (SD) och Günter Dessin (V)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Stjernlöf (M), Tommy Olsson (KD) och Mats Lindbom (C) yttrar
sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 20
mars 2014.
§ 43 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona ska ha ett utegym.
§ 44 Svar på medborgarförslag om att det ska bli lättare att hitta till Senoren,
Möcklö.
§ 45 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona ska ta initiativet till att förvärva
Skärva.
§ 46 Muntlig frågestund.
§ 47 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 48 Förslag på gemensam besöksnäringsorganisation i Blekinge-Visit Blekinge
§ 49 Kommunala val
§ 50 Anmälningsärenden
§ 51 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 52 Förslag till trygghets- och säkerhetspolicy.
§ 53 Avgift för bårhusplats.
§ 54 Höjning av matavgift inom äldrenämndens verksamhetsområde.
§ 55 Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och investeringstillstånd.
§ 56 Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande Vägvisaren.
§ 57 Svar på motion om att utreda och skapa beredskap för utveckling/anpassning
av Landstingets behov för fortsatt verksamhet i Karlskrona.
____

20 mars 2014
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 20 mars 2014 kl 13.00-15.50

Beslutande

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

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
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) kl 15.05-15.50 §§ 48-57
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Christina Mattisson (S)
Rikard Jönsson (S)
Roland Andreasson (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (-)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Henrik Larsen (M) kl 15.15-15.50 §§ 53-57
Anna Ottosson (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Göte Henriksson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Ingrid Hermansson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)

2

20 mars 2014
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

John-Erik Danerklint (S)
Lotta Törnström (S)
Sandra Bizzozero (S)
Mats Fagerlund (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S)
Jan Elmqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Ann-Marie Branje (M)
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M) kl 13.00-15.15 §§ 43-52
Ove Uppgren (SD)
Göran Roos (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Kent Lewén (FP)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)

Närvarande ersättare

Ronnie Nilsson (-)
Marianne Nordin (M)
Ulf Danielsson (M)
Anders Ovander (M) kl 15.15-15.50 §§ 53-57
José Espinoza (MP)
Mikael Svensson (MP)
Billy Åkerström (KD)
Ronny Fransson (KD)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M) och Jan-Olof Petersson (FP)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
fredagen den 28 mars 2014, kl. 12.00
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20 mars 2014

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 43-57
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lars-Göran Forss (M)
Justeringsledamot ………………………………………………
Jan-Olof Petersson (FP)
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20 mars 2014

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 28 mars 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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20 mars 2014

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

6

KS.2013.311.812

§ 43
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona ska ha ett utegym.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 § 106 av Ola Johan Hermansson. Förslaget är att
Karlskrona ska ha ett utegym
Idrotts- och fritidsnämnden har den 16 december 2013, § 73, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man uppdragit åt
idrotts- och fritidsförvaltningen att genomföra en behovsanalys
gällande utomhusgym och ta fram beslutsunderlag avseende var
det/dessa kan uppföras.
Ett utegym har under 2013 etablerats på Telenor Arena Rosenholm.
Efterfrågan på utegym är stort för olika målgrupper och på olika
platser i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden ser precis som förslagsställaren nyttan av
utegym stor och en möjlighet för både det sociala och fysiskt aktiva
livet.
Förvaltningen genomför tillsammans med andra förvaltningar en
utredning och belyser i denna var behov och möjligheter finns till att
etablera utegym i samband med aktivitetsytor för unga inventeras
och prioriteras för framtiden.
Nämnden är positiv till det förslag som inkommit till kommunen och
kommer att beakta förslaget i den utredning som genomförs.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
78, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Akten

7

KS.2013.32.246

§ 44
Svar på medborgarförslag om att det ska bli lättare att hitta till
Senoren, Möcklö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 24 januari
2013, § 6 av Arne Strandh..
För att Senoren, Möcklö ska bli lätta att hitta till föreslås
1. att vägskyltar sätts upp vid E22 samt att skyltar även sätts upp
vid infarten till E22 österut vid Ramdala kyrka.
2. att om möjligt se till att i alla adresser lägga till Senoren
respektive Möcklö före postnumret,samt
3. att kommunen ska arbeta för att Senoren och Möcklö får egna
postadresser.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 24 september 2013, § 82,
lämnat yttrande och beslutsförslag över förslaget i punkt 1 ovan.
Tekniska nämnden har därvid angett att Karlskrona kommun inte är
väghållare för E22 utan detta är en statlig väg där Trafikverket är
väghållare. Frågan om skyltning vid E22 ska därför lämnas över till
Trafikverket för handläggning.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 5 juni 2013, § 35, lämnat
yttrande och beslutsförslag avseende punkterna 2 och 3 i
medborgarförslaget. Såvitt avser punkt 2 anger kulturnämnden att
utformningen av adresser är standardiserad och inte tillåter en
ytterligare nivå. Det är Lantmäteriet som bestämmer utformningen av
adresser enligt Svensk standards riktlinjer. Därför ligger det utanför
kommunens förmåga att påverka utformningen av adresser. Vad
gäller förslaget i punkt 3 om att kommunen ska arbeta för att
Senoren och Möcklö får egna postadresser anger kulturnämnden att
denna fråga hanteras av Posten och att byte eller återtagande av
postortsnamn kan beviljas av Posten om särskilda skäl föreligger.
Kulturnämnden menar att förslagsställarens motiveringar för ett byta
postortsnamn är så starka att det kan försvara en ansökan från
Karlskrona kommun.
Forts

20 mars 2014

§ 44 forts
Svar på medborgarförslag om att det ska bli lättare att hitta till
Senoren, Möcklö.
Arne Strandh berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
79, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att frågan om vägvisning utmed E22 lämnas över till Trafikverket
för handläggning, samt meddela att Karlskrona kommun ställer sig
positiv till föreslaget om skyltning
2. att avslå förslaget om att tillföra namnen Senoren respektive
Möcklö i den befintliga adressen
3. att bifalla förslaget om att Karlskrona kommun ska ansöka om
ändring av postortsnamn- och nummer avseende Senoren
4. att bifalla förslaget om att Karlskrona kommun ska ansöka om
ändring av postortsnamn- och nummer avseende Möcklö, samt
5. att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Mats Lindbom (C), Carl-Göran Svensson (M), Ann-Louise Trulsson
(-), Chatarina Holmberg (S) och Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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20 mars 2014

Kommunledningsförvaltningen
Akten

9

KS.2013.425.252

§ 45
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar
initiativet till att förvärva Skärva herrgård.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 24
oktober 2013, § 124 av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun tar initiativet till att förvärva Skärva herrgård som
när förslaget väcktes låg ute för försäljning.
Kommunledningsförvaltningen har den 5 februari 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
Fastigheten Skärva 1:6 ”Skärva herrgård” lades ut till försäljning i
september 2013 och redan när medborgarförslaget väcktes så hade
säljarna inlett förhandlingar med en tilltänkt köpare. Köparen
förvärvade fastigheten i november 2013 till en köpeskilling om
6 000 000 kr och erhöll sedermera lagfart i december 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
80, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

10

§ 46
Muntlig frågestund
Yvonne Sandberg Fries (S) ställer en fråga till kommunalrådet Börje
Dovstad varför man inte kan få en anställning i äldreförvaltningen
trots att man inte har körkort.
Börje Dovstad (FP) svarar.
----Carl-Göran Svensson (M) ställer en fråga till tekniska nämndens
ordförande Tommy Olsson om försköning av infartsleden som t ex
belysning av byggnader längs vägen och en träallé, samt att det idag
finns mycket skräp längs vägen som behöver tas bort.
Tommy Olsson (KD) svarar.
----Ingrid Hermansson (C) ställer en fråga till kommunalrådet Sofia
Bothorp om en giftfri kommun och om Karlskrona kommun ska göra
en kartläggning och titta på förskolor och skolor.
Sofia Bothorp (MP) svarar
--Kommunalrådet Börje Dovstad (FP) ställer en fråga till gruppledare
Åsa Gyberg Karlsson om vänsterpariet kommer att jobba för ett
sjukhus i Karlskrona kommun.
Åsa Gyberg Karlsson (V) svarar.
--Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga till kommunalrådet Börje
Dovstad om när det händer något i ärendet Nättraby
kunskapscentrum.
Börje Dovstad (FP) svarar.
_____

20 mars 2014

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

11

KS.2014.1.102

§ 47
Avsägelser av kommunala uppdrag
Claes-Urban Persson (S) har i en skrivelse daterad 5 februari 2014
avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
Ulrica Svensson (S) har i en skrivelse daterad 7 februari 2014 avsagt
sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
Cecilia Abrahamsson (S) har i en skrivelse daterad 25 februari 2014
avsagt sig uppdraget som ersättare i Utveckling i Karlskrona AB.
Ann-Sofie Sander (S) har i en skrivelse daterad 25 februari 2014
avsagt sig uppdraget som nämndeman.
Simon Gruvström (SD) har i en skrivelse daterad 17 mars 2014
avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som
nämndeman.
Yvonne Sandberg Fries (S) har i en skrivelse daterad 19 mars 2014
avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och som
ersättare i AB Karskrona Moderbolag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

20 mars 2014

Region Blekinge
AB Karlskrona Moderbolag
Utveckling i Karlskrona AB
Akten

12

KS.2013.454.106

§ 48
Förslag på gemensam besöksnäringsorganisation i BlekingeVisit Blekinge
AB Karlskrona Moderbolag har vid sammanträde den 19 februari
2014, § 23 hemställt att kommunfullmäktige beslutar enligt AB
Karlskrona Moderbolags förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
70, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1 att bifalla förslaget till en gemensam besöksnäringsorganisation,
2. att bli fullvärdig medlem i VisitBlekinge ideell förening under
förutsättning att Karlskrona Kommun erhåller plats i styrelsen i form
av en ledamot och en ersättare,
3. att på konstituerande möte föreslå ändring i Stadgarna för ideella
föreningen §13 att ersättare ska kallas till styrelsemöte
4. att tillsammans med övriga initiativtagare till VisitBlekinge ideell
förening bilda ett driftbolag,
5. att medverka i den finansieringsmodell som är framtagen i tre år,
2014-2016
6. att medel om 300 000 kr tas från Kommunstyrelsens reserv för
Utveckling och välfärd, samt
7. att finansiering för år 2015 och 2016 hanteras inom
budgetberedningen.
Yrkande
Christina Mattisson (S), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Mats
Lindbom (C), Peter Johansson (S), Sofia Bothorp (MP), Lars-Göran
Forss (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på kommunstyrelsens
förslag.
Nicklas Platow (-) yrkar bifall på attsats 1-5, 7, samt yrkar avslag på
attsats 6, samt yrkar att medfinansieringen om 300 tkr sker genom
arbetsinsats av befintlig organisation i Utveckling i Karlskrona AB.

20 mars 2014
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§ 48 forts
Förslag på gemensam besöksnäringsorganisation i BlekingeVisit Blekinge
Ola Svensson (SD) yrkar bifall på Nicklas Platows ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Nicklas Platows bifallsyrkande på attsats 1-5, 7, samt
ändringsyrkande på attsats 6 och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1 att bifalla förslaget till en gemensam besöksnäringsorganisation,
2. att bli fullvärdig medlem i VisitBlekinge ideell förening under
förutsättning att Karlskrona Kommun erhåller plats i styrelsen i form
av en ledamot och en ersättare,
3. att på konstituerande möte föreslå ändring i Stadgarna för ideella
föreningen §13 att ersättare ska kallas till styrelsemöte
4. att tillsammans med övriga initiativtagare till VisitBlekinge ideell
förening bilda ett driftbolag,
5. att medverka i den finansieringsmodell som är framtagen i tre år,
2014-2016
6. att medel om 300 000 kr tas från Kommunstyrelsens reserv för
Utveckling och välfärd, samt
7. att finansiering för år 2015 och 2016 hanteras inom
budgetberedningen.
_____

20 mars 2014

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2014.1.102

§ 49
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 Sonny Bengtsson (S) efter Richard Lundqvist.
Valnämnden
Ersättare Per Löfvander (S) efter Claes-Urban Persson.
Ersättare Riad Alsalou (S) efter Ulrica Svensson.
Nämndeman
Stefan Almén (SD) efter Rose-Marie Leksell
Visit Blekinge
Ersättare Patrik Hansson (S)
_____
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KS.2011.410.700
KS.2011.408.700
KS.2014.95.001
KS.2014.87.001

§ 50
Anmälningsärende.
1. Socialnämnden 140127, § 10, Angående uppdrag åt
socialnämnden att utreda om det inom nuvarande kostnadsram går
att införa ett Hem för Vård och Boende (HVB) för unga
narkotikaberoende tillsammans med andra kommuner.
2. Socialnämnden 140127, § 11, uppdrag att säkerställa en
genusneutral missbruksvård.
3. Socialnämndens arbetsutskott 140210, § 8 utredning avseende
Socialförvaltningens framtida organisation och planerade
förbättringsförslag.
4. Länsstyrelsen i Skåne Län 140227, protokoll över inspektion av
kommunens överförmyndarverksamhet.
_____

20 mars 2014

Akterna
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KS.2014.86.512
KS.2014.92.310
KS.2014.103.050
KS.2014.104.109
KS.2014.105.820
KS.2014.112.005
KS.2014.119.317
KS.2014.123.312
KS.2014.124.820

§ 51
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg, av Ida
Josefsson.
Medborgarförslag om hundrastplats i parken
Monsunen/Sunnavägen, av Ulf Sejlert.
Medborgarförslag rörande upphandling av ägg från burhöns, av
Gunnel Elisabeth Petersson.
Medborgarförslag om fler gatupratare/anslagstavlor, av Rasmus
Degerskär.
Medborgarförslag om vinterförvaring av fritidsbåtar på del av
markytan i Oljehamnen, av Hans Lundgren.
Medborgarförslag om öppen licens skalla användas vid inköp av
hårdvara och mjukvara, av Fredrik Danerklint.
Medborgarförslag om belysning av vägavsnittet Rosenholmsvägen
mellan Lingonvägen och den bakre infarten till Rosenholmsområdet,
av Mikael Holmström.
Medborgarförslag om bygg en gångbro över järnvägen i Gullberna,
av Bengt Tore Zetterquist.
Motion om återanvänd Östersjöhallen, av Börje Dovstad (FP), Anna
Ekström (FP) och Stefan Lundin (FP).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

20 mars 2014

Samtliga nämnder/styrelser
Säkerhetsansvarig
Akten
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KS.2012.474.163

§ 52
Förslag till Trygghets- och säkerhetspolicy
Enligt 2013 års verksamhetsplan (KS 2012.474.163) för funktionen
för trygghet och säkerhet ska en ny säkerhetspolicy arbetas fram.
Nya lagstiftningar och förändrade strukturer har påverkat
kommunens säkerhetsarbete och med anledning av det behöver
gällande säkerhetspolicy från 2003 samt informationssäkerhetspolicy
från 2007 revideras. Den revisionsrapport som presenterades i slutet
av 2011 pekar också på behovet av översyn av gällande
policydokument.
I framtagandet av policyn har utgångspunkten varit att ta ett mer
samlat grepp över området trygghet och säkerhet och därmed även
inkludera trygghetsfrågor samt informationssäkerhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
71, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Trygghets- och säkerhetspolicy enligt upprättad bilaga,
samt
2. att upphäva tidigare Säkerhetspolicy (KF 2003-10-23 §134) samt
Informationssäkerhetspolicy (KF 2007-03-29 §39).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

Äldrenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

18

KS.2013.364.700

§ 53
Införande av en ny avgift för bårhusplats
Äldrenämnden har vid sitt sammanträde den 28 augusti 2013, § 79,
beslutat föreslå att kommunen från år 2014 ska införa en ny avgift för
bårhusförvaringen av de personer som avlider på kommunens
särskilda boenden. Avgiften ska då debiteras den avlidnes dödsbo.
Beloppet föreslås samtidigt initialt fastställas till 1 600 kr per person
som sedan årligen ska indexregleras.
Bakgrunden till denna nya avgift är att kommunen från den 1 juli
2012 enligt träffat avtal får betala 1 600 kr per aktuell person till
Landstinget Blekinge för denna förvaring. Årskostnaden för detta
anger nämnden till ca 500 000 kronor.
En bårhusavgift tillämpas idag av ett fåtal kommuner i riket. I
normalfallet är det fortfarande landstingen/regionerna som står för
denna kostnad och inte kommunerna (med undantag för Olofström)
som i Blekinge. Det är således mycket sällsynt att denna kostnad har
överförts till den avlidnes anhöriga i stället för att fritt ingå i den
kommunala samhällsservicen.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslår därför
kommmunledningsförvaltningen att denna kostnad även under år
2014 ska belasta äldrenämnden, men att nämnden i gengäld ska
erhålla en kompensation om 500 tkr som ersättning för
uppkommande kostnader alternativt uteblivna intäkter. Den
långsiktiga hanteringen av frågan ska sedan prövas av kommande
budgetberedning för åren 2015 – 2017.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
73, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå äldrenämndens framställan om att från år 2014 införa en
ny avgift för bårhusplats för personer som avlidit på kommunens
äldreboenden,
Forts

20 mars 2014
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§ 53 forts
Införande av en ny avgift för bårhusplats
2. att äldrenämnden i gengäld som kompensation för bortfallna
merintäkter tilldelas en med 500 000 kronor utökad budgetram för år
2014,
3. att denna ramutökning täcks genom en motsvarande
omdisponering av medel från kommunstyrelsens särskilda reserv för
utveckling och välfärd, samt
4. att frågans fortsatta hantering för år 2015 och framöver ska
överlämnas för prövning till den kommande budgetberedningen för
åren 2015 – 2017.
Peter Johansson (S), Kent Lewén (FP), Jan-Åke Nordin (M) och
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

Äldrenämnden
Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2014.38.041

§ 54
Höjning av matavgift inom äldrenämndens verksamhetsområde.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 januari 2014, § 148
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att höja matavgiften med
två kronor från den 1 april 2014, samt att avgiften för köp av efterrätt i
samband med matdistribution till brukare i ordinärt boende fastställs
till sju kronor.
Äldrenämnden beslutade den 17 juni 2013 att föreslå
Kommunfullmäktige att höja matavgiften med två kronor fr o m den 1
januari 2014.
Äldrenämndens föreslås föreslå Kommunfullmäktige att besluta om
höjd matavgift med två kronor fr o m den 1 april 2014.
Möjlighet att köpa efterrätt för de brukare som har matdistribution
inom ordinärt boende har tydliggjorts under nämndens verksamhet
under hösten 2013. Äldrenämnden har dock inget fastställt pris för
brukaren som önskar köpa kompletterande efterrätt till
matdistributionen. Äldreförvaltningen har i dialog med
serviceförvaltningens kostenhet utarbetat ett förslag som innebär en
kostnad för efterrätt som uppgår till sju kronor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
75, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att höja matavgiften med två kronor fr o m den 1 april 2014, samt
2. att avgiften för köp av efterrätt i samband med matdistribution till
brukare i ordinärt boende fastställs till sju kronor.
Jan–Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

Tekniska nämnden
Chef för strategisk planering
Ekonomiavdelningen
Akten

21

KS.2008.660.532

§ 55
Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och
investeringstillstånd.
Karlskrona kommun har genom beslut i fullmäktige 2012-10-18
godkänt tecknande av genomförandeavtal och förskotteringsavtal
mellan Trafikverket Region Syd och Karlskrona kommun avseende
att vid Bergåsa bland annat anlägga vägbro över järnvägen mellan
Sunnavägen och Ekorrvägen samt att anlägga gång- och cykeltunnel
med ramper mellan Sunnavägen och Gamla Infartsvägen.
Kommunstyrelsen beslutade 29 januari 2013 § 28 om projekteringsoch investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny gång- och cykelbro
mellan Annebo och Västra Mark i Karlskrona.
Kostnaden för dessa åtgärder har Trafikverket i januari 2012 bedömt
till 68 mnkr inklusive 10 % för oförutsedda kostnader och enligt
genomförandeavtalet finansieras åtgärderna genom att Trafikverket
och Karlskrona kommunen står för 50 % vardera av kostnaden.
Kommunen har budgeterat 34 mnkr till planerade åtgärder. Om
totalkostnaden överstiger bedömd kostnad ska kommunen ensam
stå för merkostnaden. Dock finns möjlighet till omförhandling av
avtalet. Kommunen ska förskottera trafikverkets del på 34 mnkr. Det
är inte fastlagt när trafikverket återbetalar förskotterade medel till
kommunen.
I anslutning till ovan nämnda anläggningsåtgärder och i enlighet med
upprättad detaljplan planeras också en gång- och cykelbro över
järnvägen och Sunnavägen mellan bostadsområdet Annebo och
Idrottsvägen, Västra Mark. Denna bro finansieras till 100 % av
Karlskrona kommun och är budgeterad till 5 mnkr.
Under andra halvåret 2013 har förfrågningsunderlag med
bygghandlingar tagits fram. Dessa är nu utlagda för anbudsräkning.
Anbuden ska vara Trafikverket tillhanda senast 2014-02-24.
Efter upprättandet av bygghandlingar har Trafikverket meddelat att
kostnaden för genomförandet kommer att överskrida budgeterade
medel.
Forts

20 mars 2014
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§ 55 forts
Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och
investeringstillstånd
Den tidiga kostnadsbedömningen bygger på erfarenhetsvärden från
liknande projekt och gjordes före upprättande av arbetshandlingarna.
Den nu framtagna kalkylen bygger på upprättade arbetshandlingar.
Kostnadsökningen beror bland annat på att i den första
kostnadsbedömningen saknades kostnad för ny idrottsplan och
angöringsparkering för Wämöskolan, ombyggnad och förlängning av
plattform, kunskap om dåliga grund-förhållanden och omfattande
ledningsomläggningar med pumpstation.
Kostnaden för anläggande av vägbro, gång-och cykeltunnel mm
beräknas nu bli 78 mnkr inklusive 10 % kostnadsfördyring.
Trafikverket har meddelat att man är beredd att skriva om
genomförandeavtalet så att den nu beräknade kostnaden på 78 mnkr
fördelas lika mellan Trafikverket och Karlskrona kommun. Detta
innebär att kommunens ansvar att förskottera Trafikverkets del ökar
från 34 mkr till 39 mnkr. Kommunens budgeterade medel på 34 mnkr
måste ökas till 40,8 mnkr inklusive 1,8 mnkr för upprättande av
detaljplan och egenkostnader som kommunen själv måste stå för
enligt genomförandeavtalet.
Kostnaden för anläggande av gång- och cykelbro mellan Annebo och
Idrottsvägen, Västra Mark har nu beräknats till 12 mnkr för att kunna
byggas i enlighet med gällande detaljplan och i träkonstruktion, alltså
7 mnkr högre än tidigare. Eftersom byggandet av gång-och cykelbron
i byggtidplanen ligger hösten 2015 finns möjlighet för tekniska
förvaltningen att i samråd med Trafikverket undersöka ett billigare
broförslag.
Karlskrona kommunens investeringsram för projektet måste ökas
från 34 mnkr till 40,8 mnkr. Kommunens ansvar att förskottera
Trafikverkets del ökar från 34 mkr till 39 mnkr.
Kapitalkostnaderna är beräknade på Karlskrona kommuns
investeringsram 40,8 mnkr och med en avskrivningstid på 50 år och
internränta på 3,2 % och uppgår 2016 till 2,1 mnkr. Driftskostnader
beräknas öka med 93 tkr och hänsyn har tagits till de sänkta
driftskostnaderna med anledning av att nuvarande ljussignaler tas
bort vid Bergåsa. Investeringsprojektet beräknas vara färdigställt
under 4:e kvartalet 2015.
Forts

20 mars 2014
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§ 55 forts
Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och
investeringstillstånd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
81, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd för investeringsprojekt Bergåsa
plankorsning.
2. att tidigare tilldelad finansieringsram på 34 mnkr utökas med 6,8
mnkr, till totalt 40,8 mnkr.
3. att tekniska nämnden årligen får kompensation för ökade drift- och
kapitalkostnader med 2,2 mnkr.
4. att ge kommunstyrelsens ordförande delegation att teckna nytt
genomförandeavtal på 78 mnkr med anledning av utökad
investeringsutgift.
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2013.288.030

§ 56
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni
2013, § 82, av Patrik Hansson (S) Förslaget är att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta upp ett projekt likande
Vägvisaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 15 januari 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Vägvisaren var
en verksamhet inom dåvarande arbetsmarknadsenheten mellan
1997-2008. Verksamheten var helt självfinansierande. Projektet hade
primärt till syfte att arbeta med personlig coachning, uppföljning samt
vägledning till arbetslösa ungdomar. Januari 2008 beslutade
regeringen enligt förordning (2007:1364) att Arbetsförmedlingen skall
upphandla insatser från privata aktörer för deltagare i jobbgarantin
för ungdomar och inom Jobb- och utvecklingsgarantin och att
samverkan med kommuner skall avslutas, undantaget om
arbetsförmedlingen inte hittar någon privat aktör som kan åta sig
uppdraget.
Vägvisaren avvecklades för att sedan övergå till ett ESF projekt kallat
Perrongen som arbetade på liknande sätt som Vävisaren fast med
målgruppen för ekonomisk bistånd. Projektet upphörde 2011.
Arbetssättet som varit framgångsrikt under såväl Vägvisare som
Perrongen följde med in i den permanenta verksamheten AMECA
som arbetar med vägledning och coachning riktat till alla som har en
anvisad plats inom Arbetsmarknadsavdelningen. Inga ungdomar har
under tiden anvisats till kommunen via arbetsförmedlingen utan de
har använt sig av de privata aktörerna som finns på marknaden.
Under våren 2013 lades ett varsel på Telenor i Karlskrona vilket
berörde många unga invånare i Karlskrona. I samband med det
startade arbetsmarknadsavdelningen upp en verksamhet på prov,
kallad ungdomslots, som placerades i Komvux lokaler och som på
drop-in basis skulle kunna ta emot ungdomar. Behovet visade sig
vara stort vilket gjorde att arbetet växlades upp genom projekt
Ungsam som drivs genom Region Blekinge. Forts

20 mars 2014
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§ 56 forts
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Under hösten 2013 har en KLF genomfört en förstudie med inriktning
att starta upp ett Navigatorcentrum i Karlskrona. Förstudien är i
samma anda som föreslagits i motionen. Namnet navigatorcentrum
är ett känt begrepp i Sverige som bygger på ett koncept framtaget av
en rad kommuner i samverkan med ungdomsstyrelsen,
arbetsförmedlingen och andra aktörer. Mer information finns på
http://www.navigatorcentrum.se. En del kommuner har använt
namnet Navigatorcentrum andra har valt att kalla det vid annat men
fokus är ungdomar och en väg in – flera vägar ut.
Navigatorcentrums ska byggas kring ungdomen och dess behov,
organisationen ska hela tiden vidareutvecklas och vara flexibel i sin
uppbyggnad. Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att
etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att
det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer
arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall
fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för
det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att
motverka ungdomars utanförskap på såväl arbetsmarknaden som
samhället i stort.
I förstudien framgår att Navigatorcentrum skall inkludera
arbetsmarknadsavdelningens arbete med personlig vägledning och
coachning, ungdomslotsen samt annat stöd som kan behövas för de
ungas väg till arbetet eller studier.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att arbetet skall fortgå
med målet att Karlskronas Navigatorcentrum startar under
halvårskiftet 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
____

20 mars 2014

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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KS.2013.230.106

§ 77
Svar på motion om att utreda och skapa beredskap för
utveckling/anpassning av landstingets behov för fortsatt
verksamhet i Karlskrona.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 april 2013, §
46, av Börje Dovstad (FP) Förslaget är att Karlskrona kommun
genomför en planprocess för att säkerställa att nuvarande
sjukhusområde och sjukhus kan utvecklas och anpassas för dagens
och framtidens behov.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 22 augusti 2013, § 194,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hemställa
hos kommunstyrelsen att tilldela uppdrag och medel för att förändra
nu gällande detaljplan enligt ovan, samt att därmed anse motionen
besvarad.
Miljö- och byggnadsnämnden uppger i sitt yttrande följande: Nu
gällande detaljplan för sjukhusområdet innehåller en mycket generös
byggrätt för allmänt ändamål inom hela fastigheten. I princip hela
fastigheten utan de mest branta partierna tillåts bebyggas. Den enda
reglering som finns av byggrätten är i höjdled. Flera höga ( cirka 30
m) byggnader tillåts på fastigheten, men stora delar är också
begränsade i höjd till 3-4 våningar. Moderna sjukhusbyggnader
byggs ofta i 7-8 våningar, med närmare 5 meter mellan varje
bjälklag. För att säkerställa att inga hinder för byggnation finns i
detaljplanen menar Samhällsbyggnadsförvaltningen därför att nu
gällande detaljplan bör justeras avseende höjdregleringen. Detta bör
kunna göras relativt snabbt och kunna prövas med ett enkelt
planförfarande. Kostnaden kan beräknas till 100 tkr.
Kommunstyrelsen har den 28 januari 2014, § 29, antagit
internbudget 2014 samt verksamhetsplan 2015-2016 för
Kommunledningsförvaltningen. Detaljplan för sjukhuset anges under
kommunstyrelsens projekt och medel har avsatts för ett enkelt
planförfarande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
77, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad. Forts
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§ 77 forts
Svar på motion om att utreda och skapa beredskap för
utveckling/anpassning av landstingets behov för fortsatt
verksamhet i Karlskrona.
Börja Dovstad (FP), Jan-Anders Lindfors (S), Jan Lennartsson (M),
Sofia Bothorp (MP), Christopher Larsson (SD), Kent Lewén (FP),
Tommy Olsson (KD), Mats Lindbom (C) och Inga-Lill Siggelsten
Blum (KD) yrkar bifall till motionen.
Chatarina Holmberg (S) och Emma Stjernlöf (M) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Börje Dovstads m fl bifallsyrkande till motion och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24
april 2014.
§ 58 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun införa förbud mot att
inneha exotiska djur/ormar inom stadsbebyggt/detaljplanerat område på
Trossö.
§ 59 Svar på medborgarförslag om att högtidlighålla minnet av John Lind.
§ 60 Svar på medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe mellan Hotel
Park Inn och Skeppsbrokajen.
§ 61 Svar på medborgarförslag om utmålning av parkeringsplatser på Trossö.
§ 62 Svar på medborgarförslag om bättre hantering av översvämning.
§ 63 Svar på medborgarförslag om att det ska finnas möjlighet att lämna sopor och
trasiga saker på Trossö.
§ 64 Muntlig frågestund.
§ 65 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 66 Kommunala val
§ 67 Anmälningsärenden
§ 68 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 69 Nedskrivning av hyresfordran Träffpunkt Strandgården.
§ 70 Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
§ 71 Utökad investerings- och låneutrymme för AB Karlskronahem avseende
Hammarbygården.
§ 72 Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun.
§ 73 Taxa Säljö barnkoloni.
§ 74 Utökad investeringsram för Affärsverken avseende Verkö.
§ 75 Balansförteckning på obesvarade motioner och medborgarförslag.
§ 76 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.
§ 77 Utökad investeringsram samt investeringstillstånd avseende utbyggnad av
Nättrabyskolan.
§ 78 Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande Vägvisaren.
§ 79 Svar på motion om Aspös miljö och utveckling.
____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 24 april 2014 kl 13.00-17.05

Beslutande

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

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Rikard Jönsson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-15.40 §§ 58-76
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl 13.00-16.00 §§ 58-76
Gerthie Olsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S) kl 13.00-16.50 §§ 58-76
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Christina Mattisson (S)
Yvonne Sandberg Fries (-)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (-)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Göte Henriksson (SD)
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Christopher Larsson (SD)

Alf Stålborg (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Jörgen Johansson (C) kl 13.45-17.05 §§ 68-79
Ingrid Hermansson (C) kl 13.00-15.20 §§ 58-75
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tjänstgörande ersättare

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S) kl 13.00-16.15 §§ 58-76
Mats Fagerlund (S)
Anders Persson (S)
John-Erik Danerklint (S) kl 15.40-17.05 §§ 76-79
Sandra Bizzozero (S) kl 16.00-17.05 §§ 76-79
Lotta Holgersson (S) kl 16.50-17.05 §§ 77-79
Bengt Fröberg (M)
Ann-Marie Branje (M)
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Ove Uppgren (SD)
Göran Roos (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C) kl 15.20-17.05 §§ 75-79
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande ersättare

Sandra Bizzozero (S) kl 13.00-16.00 §§ 58-76
John-Erik Danerklint (S) kl 13.00-15.40 §§ 58-76
Kerstin Ekberg-Söderbom (S) kl 13.00-16.15 §§ 58-76
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-16.50 §§ 58-76
Jan Elmqvist (S) kl 13.00-16.10 §§ 58-76
Ronnie Nilsson (-) kl 13.00-15.15 §§ 58-75
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)

24 april 2014

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunarkivarie Magdalena Nordin

Utses att justera

Jan-Åke Nordin (M) och Anna Ekström (FP)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
måndagen den 5 maj 2014, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 58-79
Magdalena Nordin

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lars-Åke Nordin (M)
Justeringsledamot ………………………………………………
Anna Ekström (FP)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 5 maj 2014 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Magdalena Nordin

24 april 2014

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

6

KS.2013.391.409

§ 58
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun införa
förbud mot att inneha exotiska djur/ormar inom
stadsbebyggt/detaljplanerat område på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013 § 124 av Yvonne Axén. Förslaget är att Karlskrona
kommun inför ett förbud mot att inneha exotiska djur/ormar.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 februari 2014, § 32, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att enligt miljöbalken
och dess förordningar ska husdjur och andra djur som hålls i
fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors
hälsa inte uppkommer. En kommun får om det behövs för att
förhindra olägenheter för människors hälsa föreskriva att orm inte får
hållas inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser utan
särskilt tillstånd från den kommunala nämnden. Karlskrona kommun
kan alltså förbjuda att hålla orm utan tillstånd. Skulle en olägenhet för
människors hälsa uppkomma hanterar
Samhällsbyggnadsförvaltningen detta som en olägenhetsanmälan.
Denna möjlighet finns emellertid redan utan att ett
tillståndsförfarande införs.
Enligt flera domar har klagomål om psykiskt obehag orsakat av en
grannes ormhållning inte bedömts som en olägenhet för människors
hälsa, utom när det handlat om ett stort antal ormar.
Karlskrona kommun har inte föreskrivit om något tillståndskrav för
ormar. Något sådant tillstånd anses inte heller behövas då det sällan
rapporteras några problem med ormar.
Djurskyddslagstiftningen som Länsstyrelsen har tillsyn över bedöms
även hålla en så hög skyddsnivå att det ger ett betryggande skydd
även över Miljöbalkens område.
Angående andra exotiska djur finns det inte något lagstöd enligt
miljöbalken och dess förordningar att förbjuda dessa om de inte
orsakar olägenhet för människors hälsa.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
113, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Kulturnämnden
Akten

7

KS.2013.459.860

§ 59
Svar på medborgarförslag om att högtidlighålla minnet av John
Lind.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20-21
november 2013 § 138 av Martin Hult, Mattias Nilsson och Björn
Håkansson. Förslaget är att ett minnesmärke i John Linds namn
upprättas.
Kulturnämnden har den 25 februari 2014, § 12, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att från och med nu och framåt,
Karlskrona är en kommun där alla ska känna sig välkomna och våga
vara öppen med den man är föreslås att ett minnesmärke som
symboliserar detta, i John Linds namn, upprättas.
Förslaget kan förankras i ett större strategiskt upplägg kring
kommunens arbete med mångfald.
Vidare är det väl i fas med Karlskronas senaste satsning kring att
fokusera på dessa frågor genom att det genomförs en Pride-festival
för första gången år 2014.
Att på nästa års Pride- festival inviga ett minnesmärke över John
Lind vore därför en mycket bra målsättning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
114, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska Nämnden
Akten

8

KS.2013.314.512

§ 60
Svar på medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe
mellan hotell Park Inn och Skeppsbrokajen.
Anna Ottosson (M) anmäler jäv.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 § 106 av Marie Ottosson. Förslaget är att anlägga
ett övergångsställe mellan Hotel Park Inn och Skeppsbrokajen.
Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 8 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att man förstår behovet av ett
övergångsställe på den aktuella sträckan. Dock medför
övergångsställen att risken för trafikolyckor där fotgängare skadas
ökar, vilket gör att övergångsställen ska anläggas med försiktighet.
De övergångsställen som anläggs bör förses med
hastighetsdämpande åtgärder för att trafiksäkerheten ska vara god.
Andra åtgärder som exempelvis gångpassager kan vara bättre ur
trafiksäkerhetssynpunkt.
Under de kommande åren ska hela Skeppsbrokajen omgestaltas i
projektet med stadsmarinan. I samband med detta kommer även
gatan Skeppsbrokajen att ses över, och i detta ingår att skapa
förbättrade möjligheter för gående att korsa gatan. Övergångar kan
komma att bli aktuellt vid bland annat korsningen med
Ostermansgatan.
Med anledning av att området vid Skeppsbrokajen kommer att
förändras de kommande åren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
115, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tekniska nämnden får i uppdrag att skyndsamt vidta
säkerhetshöjande åtgärder mellan Skeppsbrokajen och Norra delen
av Kungsgatan, samt
2. att anse medborgarförslaget vara besvarat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

9

KS.2013.315.315

§ 61
Svar på medborgarförslag om utmålning av parkeringsplatser
på Trossö.
Anna Ottosson (M) anmäler jäv.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 § 106 av Marie Ottosson. Förslaget är utmålning av
parkeringsplatser på Trossö på bland annat Ostermansgatan och
Arvid Nilssonsgatan för att maximera antalet parkeringsplatser.
Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 9 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att studier har visat att antalet
bilparkeringsplatser minskar på en gata om man markerar ut
parkeringsplatserna. Anledningen till detta är att man kan parkera
tätare om platserna inte markeras ut samt att markerade
parkeringsplatser måste markeras ut med standardmåttet på 5
meter, medan många bilar är kortare än detta. Det gör att man rent
faktiskt i de flesta fall kan få in fler fordon på en gata om man inte
markerar parkeringsplatser. I vissa fall där fordonens placering i
förhållande till exempel utfarter måste klargöras kan dock utmålning
av parkeringsplatser vara motiverat.
Tekniska förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående därför
att parkeringsplatser inte markeras i centrala Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
116, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

10

KS.2011.170.359

§ 62
Svar på medborgarförslag om bättre hantering av
översvämning.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011 § 44 av Inga Meijer m fl. Förslaget är bättre hantering av
översvämning, samt att Ramdala samhälle har haft stora bekymmer
med översvämningar.
Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 13 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona kommun har bytt
och dimensionerat upp det kommunala Va-systemet, bekostat
uppgrävning av dikningsföretagets ledningar söder om kyrkan och
gjort diken som klarar mycket större flöden. Kommunen har 2012
byggt en ny avloppspumpstation vid kyrkan med en bräddpump som
kan sänka vattennivån i det kommunala avloppssystemet när nivån
stiger. Den ersätter brandkårens pumpar som tidigare har fått sänka
nivån vid stora flöden.
Från 2012 har man inte haft några problem i Ramdala och bedömer
att ovanstående åtgärder skall vara tillräckliga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
117, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

11

KS.2012.122.455

§ 63
Svar på medborgarförslag om att det ska finnas möjlighet att
lämna sopor och trasiga saker på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
mars 2012 § 35 av Petter Norvander. Förslaget är att det skall finnas
möjlighet att lämna sopor och trasiga saker på Trossö, istället för att
behöva åka till Bubbetorps återvinningscentral.
Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 12 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att allt hushållsavfall som
uppstår är det fastighetsägarens ansvar att ta hand om. Hyresgäster
kan prata med sin fastighetsägare och fråga hur de skall göra.
VA/Renhållningsavdelningen prioriterar att hitta ett system för att
samla in farligt avfall och glödlampor och lysrör på framförallt Trossö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
118, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Anna Ekström (FP) yttrar sig.
Sophia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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§ 64
Muntlig frågestund
Patrik Hansson (S) ställer en fråga till gruppledaren Camilla
Brunsberg för M samt till gruppledaren för V Åsa Gyberg-Larsson
angående var partierna står i sjukhusfrågan och om man står bakom
att sjukhuset ska vara kvar i Karlskrona.
Camilla Brunsberg (M) och Åsa Gyberg-Karlsson svarar.
_____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

13

KS.2014.1.102

§ 65
Avsägelser av kommunala uppdrag
Nicole Carlbäck (FP) har i en skrivelse daterad 14 april 2014 avsagt
sig uppdragen som ledamot i kulturnämnden och som nämndeman.
Jenny Althini (M) har i en skrivelse daterad 15 april 2014 avsagt sig
uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Henrik Larsen (M) har i en skrivelse daterad 22 april 2014 avsagt sig
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, utbildningsnämnden
och styrelsen för Springerska fonden och som ersättare i
överförmyndarnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

14

KS.2014.1.102

§ 66
Kommunala val
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) meddelar att det
beslut kommunfullmäktige fattade den 18 juni 2013 om att godkänna
Charlotta Antman (SD) som ersättare i regionstyrelsen inte är giltigt.
Enligt Sveriges kommuner och landsting strider valet mot den
tvingande regeln i 4:23 a KL. För att få sitta i regionstyrelsen skall
man ingå i kommunfullmäktige i sin kommun så är inte fallet för
Charlotta Antman. Med ledning av 4:8 KL bör detta innebära att
uppdraget upphör omedelbart. Det får alltså anses som en nullitet.
Ersättaren kan med anledning av att reglerna i 4:23 a KL inte inneha
sitt uppdrag och en ny ersättare måste väljas.
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Blekinge Health Arena
Ägarombud Billy Åkerström (KD)
Kommunstyrelsen
Ledamot Rikard Jönsson (S) efter Yvonne Sandberg-Fries.
Ersättare Linda Ekström (S) efter Rikard Jönsson.
AB Karlskrona Moderbolag
Ersättare Lisbeth Bengtsson (S) efter Yvonne Sandberg-Fries.
Ersättare Riad Alsalou (S) efter Ulrica Svensson.
Nämndeman
Ulf Härstedt (S) efter Ann-Sofie Sander.
Ove Uppgren (SD) efter Simon Gruvström.
Visit Blekinge
Ledamot Mats Lindbom (C)
Utveckling i Karlskrona AB
Birgitta Möller (S) efter Cecilia Abrahamsson.
Äldrenämnden
Charlotta Hauffman (M) efter Jenny Althini.
_____
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Akten
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KS.2013.245.700
KS.2012.24.339
KS.2014.126.042
KS.2014.116.106
KS.2014.62.041

§ 67
Anmälningsärende.
1. Äldrenämnden 140327, § 25, Rapporteringsskyldighet ej
verkställda beslut.
2. Skrivelse från hyresgästföreningen Monsunen angående
medborgarförslag angående upprustning av parkområdet kring
Monsunen/Sunnavägen i Karlskrona.
3. Räddningstjänsten Östra Blekinge förvaltningsberättelse med
årsbokslut 2013.
4. Länsstyrelsen Blekinge Län 140314, översänder ett exemplar av
boken ”Mat & möten – kungaparets länsbesök 2013”.
5. Skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med
begäran om att erhålla medel ur reserven för välfärd och utveckling.
_____
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KS.2014.164.312
KS.2014.176.455
KS.2014.130.009
KS.2014.104.109
KS.2014.191.821
KS.2014.190.455
KS.2014.193.312
KS.2014.197.023
§ 68
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att förbättra och utveckla möjligheterna för
ökad och säkrare cykeltrafik, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om containrar till trädgårdsavfall på Hasslö
sopstation, av Maj Olsson.
Medborgarförslag om att snabba på processen gällande
ärendehandläggningen av inkommande medborgarförslag, av
Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att man rensar upp den gamla fotbollsplanen i
Fur (vid badplatsen), av Tommy Johansson.
Medborgarförslag om containrar för trädgårdsavfall på Hasslö, av
Inga-Lill Svensson.
Medborgarförslag om att inte bygga broar mellan Dragsö-Högaholm,
Högaholm-Långö samt Kålö-Långö, av Roland Thörnquist.
Motion om rättvisare och jämlikare kommun för friskare personal, av
Christopher Larsson (SD.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
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Tekniska nämnden
Akten

17

KS.2014.67.292

§ 69
Nedskrivning av hyresfordran Träffpunkt Strandgården.
Gunilla Ekelöf (FP) anmäler jäv.
Enligt 2013 års verksamhetsplan (KS 2012.474.163) för funktionen
för Med hänvisning till beslut av tekniska nämnden angående
nedskrivning av fordran på Träffpunkt Strandgården lämnas
nedanstående komplettering i sak och i förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige innebär att
Strandgårdens skuld till kommunen skrivs av med 826 000 Skr och
att den vid ingången av januari månad 2014 uppgår till 200 000 Skr.
Fram till dags dato upplupen hyreskostnad för 2014 ska hanteras
enligt ordinarie betalningsrutiner.
Tekniska nämndens förslag innebär att Strandgården åtar sig att, via
ett i särskild ordning upprättat avtal baserat på fullmäktiges beslut,
under åren 2016, 2017 och 218 reglera den kvarstående skulden
med en tredjedel av 200 000 Skr per. Regleringen sker genom att
67 000 Skr (avrundat belopp) årligen avräknas från de kommunala
bidrag som utgår från nuvarande idrott- och fritidsnämnden
respektive äldrenämnden. Föreningen ges härigenom möjlighet att
under åren 2014 och 2015 konsolidera sin ekonomiska ställning.
Förslaget till kommunfullmäktige innebär att ett undantag krävs från
det regelverk för utbetalning av bidrag som fullmäktige fastställde
under § 170 – 2012. Av det regelverket framgår under rubriken
”Allmänna bestämmelser”, avsnittet ”Övrigt” att ” Eventuell skuld till
kommunen ska regleras innan utbetalning av eventuellt bidrag sker.”.
Regelverket avser bidrag som utgår från idrotts- och fritidsnämnden.
Den avbetalningsplan som upprättas är att betrakta som absolut,
d.v.s. det ges ingen möjlighet att skjuta på i planen fastställd
avbetalning, vare sig i tid eller till belopp. Avbetalningsplanen
innefattar inte någon ränteberäkning på skulden.
Föreningen ska genom det avtal som upprättas vara skyldig att
kontinuerligt hålla kommunen underrättad om verksamheten och
dess ekonomiska ställning.
Forts
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§ 69 forts
Nedskrivning av hyresfordran Träffpunkt Strandgården.
Överenskommelsen om avbetalningsplanen måste därtill innehålla
någon form av restriktion i den händelse att föreningen trots allt inte
skulle förmå hålla planen. I en sådan situation står det kommunen
fritt att bryta överenskommelsen om avbetalningsplanen och med
omedelbar verkan återkräva hela det av avbetalningsplanen
kvarstående beloppet. Som en följd av en sådan eventuellt
uppkommen situation följer att kommunen också säger upp
hyresavtalet gällande lokalerna vid Strandgården.
Tekniska nämnden har beslutat föreslår kommunfullmäktige enligt
följande
1. att skulden för Träffpunkt Strandgården avskrivs, under
förutsättning att en skuldsanering genomförs, efter en ekonomisk
rekonstruktion 2014 - 2015 vilket förutsätter att 2014 års bidrag
betalas ut omgående.
2. att Träffpunkt Strandgården från 2016 genomför en skuldsanering
på totalt 200 000 kr under 3 år.
3. att 2013 års negativa budgetavvikelse i bokslut 2013-12-31 på
1 026 000 kronor med anledning av nedskrivning av hyresfordran
Strandgården, enligt uppdrag från Kommunledningsförvaltningen,
inte överförs till 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014 § 103
beslutat för egen del.
att under förutsättning av beslut i kommunfullmäktige om
nedskrivning av skuld, uppdra till kommundirektören att ingå avtal
med Träffpunkt Strandgården gällande avbetalning av
kvarvarande skuld om 200 000 Skr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
103, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Träffpunkt Strandgårdens skuld mot Karlskrona kommun skrivs
ned med 826 000 Skr,
2. att nedskrivningen av skuld enligt att-sats 1 villkoras med att
Träffpunkt Strandgården förbinder sig att under åren 2016, 2017 och
2018 med en tredjedel per år återbetala resterande del av skulden,
200 000 Skr, Forts
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§ 69 forts
Nedskrivning av hyresfordran Träffpunkt Strandgården.
3. att bidrag till Träffpunkt Strandgården som kan komma utgå från
Karlskrona kommun 2014 utbetalas omgående,
4. att med hänvisning till upprättad avbetalningsplan avseende
Träffpunkt Strandgårdens kvarvarande skuld till kommunen medge
undantag från kommunfullmäktiges beslut § 170 – 2012, samt
5. att 2013 års negativa budgetavvikelse i bokslut 2013-12-31 på
1 026 000 kronor med anledning av nedskrivning av hyresfordran
Strandgården, enligt uppdrag från Kommunledningsförvaltningen,
inte överförs till 2014.

Lars-Göran Forss (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.173.041

§ 70
Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Redovisningschef Bengt Nilsson, VD Lottie Dahl Ryde och HR-chef
Anneli Ekström föredrar ärendet.
Kommunens budgeterade resultat uppgår till + 2,7 mnkr. Det
prognostiserade resultatet baserat på utfallet efter februari månad
uppgår till – 12,5 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
+ 6,9 mnkr i positiv avvikelse mot budget inom Finansiering, vilket
ger en sammantagen negativ avvikelse mot det budgeterade
resultatet med – 15,2 mnkr.
Verksamheternas negativa avvikelse mot budget återfinns främst
inom handikappnämnden, socialnämnden samt äldrenämnden. De
verksamheter som ligger samlat inom Kommunstyrelsen uppvisar
sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 1,0 mnkr.
Samtliga avvikelser kommenteras närmare i rapporten.
Inom området Finansiering redovisas för såväl kommunens pris- och
lönereserv som inom finansnetto positiva avvikelser mot budget.
Inom skatte- och statsbidragsintäkterna redovisas dock längre
intäkter än vad som budgeterats.
Socialnämnden har tagit beslut om förändrings- och
förbättringsarbete för att minska kostnaderna för de externa
placeringarna, vilket över tiden kommer att sänka de externa
kostnaderna. Nämndens beslut innebär i och för sig ett proaktivt
agerande, men som för formens skull parallellt borde ha innehållit en
formell begäran riktad till fullmäktige om att få disponera mer medel
än vad som anvisats.
Inom äldrenämnden finns också beslut om åtgärder och aktiviteter
som över tid ska leda till minskande kostnader. Forts
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§ 70 forts
Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Gemensamt för socialnämnden och äldrenämnden är att beslut om
åtgärder är tagna, men att effekten av dessa inte fullt ut får
genomslag i 2014 års redovisning. Över tid bedöms dock dessa två
verksamheter kunna bedrivas inom anvisade ekonomiska ramar.
Det finns såvitt kommunledningsförvaltningen kan bedöma inget som
talar för att ytterligare beslut om åtgärder inom socialnämnden
respektive äldrenämnden kan leda till att verksamheternas kostnader
kan minskas ytterligare innevarande år. De nu prognostiserade
avvikelserna mot budget för dessa två nämnder måste därför trots
allt anses acceptabla – detta under förutsättning att
kostnadsutvecklingen framöver går i förväntad riktning.
Kommunfullmäktige bör därför medge de båda nämnderna att
överskrida de anvisade medlen med nu redovisade underskott.
Handikappnämnden har i samband med antagandet av sin
internbudget meddelat kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
(HN § 3 2014) att nämnden uttalar att den tilldelade ramen inte anses
vara realistisk och att risken för att uppvisa ett negativt resultat för
2014 är stor.
Handikappnämnden har för sin del, enligt
kommunledningsförvaltningens tolkning, tydligt tagit ställning till att
resurserna i år inte är tillräckliga och att det även över tid råder en
obalans i resurstilldelningen. Nämnden har således gjort
bedömningen att det inte är möjligt att genomföra ytterligare åtgärder
i verksamheten utöver de som redan är vid-tagna.
Kommunledningsförvaltningen kan inte tolka det på annat sätt än att
nämnden redan nu anhängiggör att det av årets prognostiserade
kostnadsnivå följer ett behov av utökade ramar för kommande år. Det
är ett förhållande som den kommande budgetberedningen redan nu
bör göras uppmärksammat på, och som därmed också kan anses
utgöra grund för att kommunfullmäktige i det här skedet accepterar
det av nämnden redovisade underskottet.
Det prognostiserade negativa resultat för kommunen kan till delar
hanteras genom att de reserver som finns inom kommunstyrelsens
ansvarsområde fryses (reserv för Pottholmen/Östersjöhallen samt
reserv för utveckling och välfärd). De ärenden som är fram-skrivna,
alternativ är på väg fram i dagsläget, belastar reserverna med totalt
ca 5 mnkr.
Forts
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§ 70 forts
Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Å medel i reserverna uppgår till ca 5 mnkr vilket därmed utgör det
belopp som inte kan disponeras under återstående del av året.
Genom en sådan åtgärd kvarstår ett negativt resultat om ca 7 mnkr,
vilket motsvarar ca 0,2 procent av skatter och statsbidrag. Den
osäkerhet som trots allt måste anses finnas i förhållandet att
prognosen baseras på två månaders verksamhet, den förhållandevis
ringa storleken på det prognostiserade negativa resultatet samt att
åtgärder pågår, utgör sammantaget skäl till att
kommunledningsförvaltningen i det här läget inte föreslår särskilda
åtgärder i syfte att motverka ett kvarvarande negativt resultat om 7
mnkr.
Samtliga nämnder har ett ansvar att bedriva sina verksamheter inom
givna ramar och att vidta åtgärder för att så ska ske, vilket även
inkluderar ett krav på de ovan tre berörda nämnderna att med all
kraft verka för att hålla ned den negativa avvikelsen mot budget.
Kommunledningsförvaltningen anser emellertid att skäl finns att
avvakta delårsrapporten efter april månad för att med den som
underlag kunna göra en mer kvalificerad bedöm-ning över
resultatutvecklingen. I den rapporten kommer även att ingå
uppföljning av kommunfullmäktiges mål, vilket ger möjlighet att ställa
kostnadsutvecklingen i relation till graden av måluppfyllelse.
Kommunledningsförvaltningen vill dock framföra att ett negativt
resultat i aprilrapporten oundgängligen måste leda till aktiviteter som
bedöms ge omedelbar effekt. Förutom åt-gärder inom de nämnder
där överskridande i så fall finns bör det finnas en beredskap för att
rikta krav, om än kanske temporära sådana, på andra verksamheter i
syfte att bidra till finansiering, och/eller att höja sådana avgifter som
kan ha en direkt inverkan på intäktsnivåerna under 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014 §§ 105
beslutat för egen del.
1. att reserver för Östersjöhallen/Pottholmen inklusive brandstation
om 1,0 mnkr och reserven för Utveckling och Välfärd om 9,0 mnkr
endast får disponeras till en sammantagen nivå om 5 mnkr under
2014,
2. att för sin del godkänna och överlämna uppföljningsrapport per 28
februari till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
105, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna redovisade prognostiserade underskott 2014 för
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden Forts
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§ 70 forts
Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
2. att avvakta med bedömningen av behov av resultatpåverkande
åtgärder till delårsrapporten per april månad, samt
3. att i övrigt godkänna uppföljningsrapporten per den 28 februari
2014
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att med hänvisning till kommunens negativa
resultat ge kommunstyrelsens budgetberedning i uppdrag att arbeta
fram en reviderad budget i balans (ombudgetering). Behandlas i
samband med årets första delårsbokslut.
Niklas Platow (-) yrkar bifall på Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Camilla Brunsberg (M yrkar på återremiss av ärendet för att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en djupare analys av de
nämnder som visar negativt resultat under februari månad
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall för Camilla Brunsbergs återremiss
yrkande.
Magnus Johansson (S), Emma Svahn Nilsson (M) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande
om återremiss mot att ärendet avgörs idag.
Votering begärs
De som vill biträda Camilla Brunsbergs förslag om återremiss
röstar JA och de som vill att ärendet avgörs idag röstar NEJ.
Ordförande finner att ärendet återremitteras med röstsifforna 35 JA
mot 35 NEJ. Ordförandes utslagsröst avgör (Voteringsprotokoll 1).
Chatarina Holmberg (S), Christina Mattisson (S), Jan-Anders Lindfors
(S), Håkan Eriksson (S), Elina Gustafsson (S), Claes-Urban Persson
(S), Helene Gustafsson (S), Patrik Andersson (S), Gerthie Olsson (S),
Lotta Törnström (S), Eva Strömqvist (S), Oscar Dyberg (S), Bo
Svensson (S), Magnus Johansson (S), Hind Abdul-Wahab (S),
Lisbeth Bengtsson (S), Jonas Sandström (S), Patrik Hansson (S),Eva
Öman (S), Birgitta Möller (S), Eva-Lotta Altvall (S),Roland
Andreasson (S), Linda Ekström (S), Åke Håkansson (S), Mats
Fagerlund (S), Anders Persson (S), Rikard Jönsson samt
Niklas Platow (-) reserverar sig mot beslutet. Forts
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§ 70 forts
Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
______
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KS.2014.99.736

§ 71
Utökad investerings- och låneutrymme för AB Karlskronahem
avseende Hammarbygården.
AB Karlskrona Moderbolag har i § 36 – 2014 hemställt om utökad
investeringsram för Affärsverken för att möjliggöra investeringar vid
det särskilda boendet Hammarbygården. Begäran avser såväl
utökad investeringsram som låneram om 30 mnkr.
AB Karlskronahems investeringsram enligt gällande budget uppgår
till 63 mnkr för 2014. Den fastställda upplåningsramen uppgår till 1
516 mnkr.
Den av kommunfullmäktige i november 2014 fastställda
investeringsbudgeten för 2014 och plan för åren 2015 -2018 uppgår
till följande årliga utgiftsnivåer för den samlade verksamheten
2014 339,0 mnkr
2015 303,7
2016 238,6
2017 362,0
2018 350,3
Efter det att fullmäktige fastställt investeringsramarna har flera olika
projekt tillkommit eller blivit fördyrade. I syfte att säkerställa det
framtida finansiella utrymmet finns det skäl att omgående väga in de
nya/förändrade projekten i förutsättningarna för den gällande planen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014 §§ 106
beslutat för egen del.
att uppdra åt kommundirektören att arbeta fram förslag till hur
utökade investeringsutgifter kan rymmas inom en totalt sett
oförändrad utgifts- respektive låneram för den samlade
verksamheten
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
106, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka AB Karlskronahems investeringsbudget för 2014 med 30
mnkr avseende investeringar vid det särskilda boendet
Hammarbygården,
Forts
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§ 71 forts
Utökad investerings- och låneutrymme för AB Karlskronahem
avseende Hammarbygården.
2. att utöka AB Karlskronahems låneram från 1 516 mnkr till 1 546
mnkr.
3. att lämna den av kommunfullmäktige beslutade ramen om 4 882
mnkr för den samlade verksamhetens externa upplåning år 2014
oförändrad
4. att fastställa KF ramar för upplåning, utlåning och borgensteckning
år 2014
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2008.1074.450

§ 72
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 januari 2014, § 4
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att revidera gällande
renhållningsordning med mindre ändringar och förtydliganden i
gällande renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Den nu gällande renhållningsordningen antogs av
kommunfullmäktige 2012-12-13 och den behöver revideras med
vissa förtydliganden och mindre ändringar.
§ 1 ny avfallsförordning
§ 2.1 Mältan istället för Bubbetorp (nytt namn)
§ 3.2 samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen
§ 3.4 hämtning efter felsortering
§ 3.7 föreläggande om tvätt av kärl
§ 4.2 Tf anvisar plats, inte entreprenören
§ 4.3.1 Order om hämtning läggs hos TF, inte entreprenören. Tf
anvisar hämtplats
§ 4.3.2 Order om hämtning läggs hos TF, inte entreprenören. Tf
anvisar hämtplats
§ 4.4 Mältan istället för Bubbetorp. Order om hämtning läggs hos TF,
inte entreprenören. Tf anvisar hämtplats
§ 4.5 Order om hämtning läggs hos TF, inte entreprenören. Tf
anvisar hämtplats, inte entreprenören
§ 4.7 ny avfallsförordning tillsammans med ny paragraf för transport
av farligt avfall
§ 4.8 Tillägg om annat medicinskt riskavfall
§ 4.9 Mältan istället för Bubbetorp.
§ 4.10 Ändrat till kärlen istället för ”kompostkärlet”.
§ 4.11 förtydligande ”anläggning” istället för brunn (kan vara tank).
Entreprenör ska ha tillgång till nyckel om lock är låsta.
§ 4.12 hänvisning till alternativ till latrin i RO § 8
§ 4.13 förtydligande av deponi, tillägg om medicinskt riskavfall som
är stickande/ skärande
§ 5.1 förtydligande om vilka fastigheter som är undantagna hämtning
§ 5.2 uppdatering av hur hämtning går till, idag är det valfritt
tömningsintervall på brännbart (inget utsträckt intervall). Forts
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§ 5.2 ordet brunn är bytt till slamavskiljare med WC påkopplat
§ 5.2 förtydligande ang. krav för tömning vartannat år slam
§ 5.2 förtydligande om att det finns dispens eller uppehåll att ansöka
om
§ 5.2 fastigheter där det inte går att komma fram med slamsug,
måste ha en dispens för eget omhändertagande av slammet.
§ 5.2 tillägg om att slamavskiljare för BDT-vatten budas vid behov,
inget krav på tömningsintervall
§ 5.2 tillägg om hämtning av fosforfilter
§ 5.3 text borttagen, det står detsamma under § 8.7, kvarstår gör
endast bestämmelser om hämtningen.
§ 8.2 tätortsområde ändrat till tätbebyggt område för enklare
definition
§ 8.3 utgår, idag kan kunder välja hämtningsintervall för brännbart,
var 4e vecka är inget undantag.
§ 8.5 Förtydligande om att Samhällsbyggnadsförvaltning tar hänsyn
till anläggningens status.
§ 8.6 förtydligande om att jordbruksfastighet kan få dispens för eget
omhändertagande av slam, endast för anläggningen tillhörande
fastigheten.
§ 8.6 förtydligande att fastigheter på öar kan beviljas dispens om
eget omhändertagande även om kriterierna för eget jordbruk inte
uppfylls.
§ 8.8 tillägg att nyttjanderättsinnehavare har rätt att söka dispens,
gäller inte hyresgäst.
§ 8.9 ny punkt gällande dödsbo, uppehåll vid begäran 6månader
utan kostnad för handläggning.
§ 8.10 ny, dispens för eget omhändertagande av fosforfilter
Ikraftträdande med upphörande av dispens från fast avgift för
beboeliga fastigheter beviljade enligt tidigare gällande föreskrifter.
Med hänvisning till ovan föreslår tekniska nämnden:
De föreslagna förändringarna anses vara av begränsad omfattning
enligt 15 kap § 15 i Miljöbalken, vilket medför att kravet på utställning
inte behöver beaktas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
107, föreslagit kommunfullmäktige besluta

att revidera gällande renhållningsordning med mindre ändringar och
förtydliganden i gällande renhållningsordning för Karlskrona
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

24 april 2014

Idrott- och fritidsnämnden
Akten

29

KS.2013.94.824

§ 73
Taxa Säljö barnkoloni.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 3 februari
2014, § 9 hemställt att kommunfullmäktige beslutar att taxor för Säljö
barnkoloni behålls oförändrade.
Kommunfullmäktige har den 25 april 2013 beslutat i § 54 att ge
idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att nästa
år sänka taxan till Säljö barnkoloni.
Taxan/avgiften för deltagande i barnkoloniverksamhet är en avgift
som beräknas i procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst per
månad och blir 4,9 procent av denna bruttoinkomst med en miniavgift
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
kr per barn.
En analys har gjorts av olika möjligheter. Konstateras kan att
förändringar av avgifter innebär i korthet att omprioriteringar eller
tillskott till nämndens budget måste till för att kunna fortsätta
verksamheten i oförändrad omfattning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
108, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktige beslutar att taxor för Säljö barnkoloni behålls
oförändrade.
Elina Gustafsson (S) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2012.173.375

§ 74
Utökad investeringsram för Affärsverken avseende Verkö.
AB Karlskrona Moderbolag har i § 12 – 2014 hemställt om utökad
investeringsram för Affärsverken för att möjliggöra investeringar på
Verkö. Begäran om utökad ram avser 25 mnkr.
Affärsverkens investeringsram enligt gällande budget uppgår till 95
mnkr. Den fastställda upplåningsramen om 1 385 mnkr behöver inte
utökas.
Den av kommunfullmäktige i november 2014 fastställda
investeringsbudgeten för 2014 och plan för åren 2015 -2018 uppgår
till följande årliga utgiftsnivåer för den samlade verksamheten
2014 339,0 mnkr
2015 303,7
2016 238,6
2017 362,0
2018 350,3
Efter det att fullmäktige fastställt investeringsramarna har flera olika
projekt tillkommit eller blivit fördyrade. I syfte att säkerställa det
framtida finansiella utrymmet finns det skäl att omgående väga in de
nya/förändrade projekten i förutsättningarna för den gällande planen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014 §§ 109
beslutat för egen del.
att uppdra åt kommundirektören att arbeta fram förslag till hur
utökade investeringsutgifter kan rymmas inom en totalt sett
oförändrad utgifts- respektive låneram för den samlade
verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
109, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att utöka Affärsverkens investeringsbudget för 2014 med 25 mnkr
avseende investeringar på Verkö
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2014.139.004

§75
Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 mars 2014.
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 1 april 2014, §
110, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2012.347.133

§ 76
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare.
Socialnämnden har vid sammanträde den 27 januari 2014, § 9
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att inte ingå nytt avtal med
Länsstyrelsen om tillfällig utökning av mottagande och bosättning av
vissa nyanlända invandrare.
Länsstyrelsen i Blekinge län har begärt ett formellt ställningstagande
från Karlskrona kommun avseende möjligheten till ett tillfälligt utökat
flyktingmottagande för perioden 2014-2015.
Enligt nuvarande avtal förbinder sig Karlskrona kommun att årligen ta
emot 100 nyanlända invandrare. Omkring 50 % ska tas emot genom
att de anvisas plats för bosättning i kommunen genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Övriga 50 % beräknas
bosätta sig i kommunen på egen hand, s k självbosättare.
Flyktingmottagandet har dock i praktiken varit högre än så, och fram
till och med november 2013 har Karls-krona kommun under året tagit
emot 172 personer. För helåret 2012 var siffran 149 personer.
Den nu inkomna förfrågan från Länsstyrelsen beror på ett kraftigt
ökat antal asylsökande som kommit till Sverige under 2013 och
mängden bedöms öka även under 2014 och 2015. De år då antalet
flyktingar varit som högst tidigare var under krigen i det forna
Jugoslavien, 1993-94, då det kom 36 482 respektive 44 875
personer. För 2014 beräknas det komma ca 55 200 personer, alltså
långt utöver tidigare högstanivåer. Den största delen av ökningen
väntas komma utifrån det svåra humanitära läget i Syrien.
Utifrån de beräkningar som presenteras i förfrågningsunderlaget,
skulle Karlskronas kommuntal för 2014, det vill säga det antal
personer som Länsstyrelsen räknat fram att kommunen bör ta emot,
hamna på 229 personer.
Det har därefter kommit en reviderad siffra, utifrån den aktuella
situationen med fortsatt ökat antal flyktingar till Sverige, som innebär
ytterligare en justering uppåt, till förväntat mottagande för Karlskrona
kommun på 271 personer årligen för 2014-2015.
Forts
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§ 76 forts
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare.
För att stimulera kommunernas mottagande har regeringen infört
vissa förändringar i ersättningsnivåerna till kommunerna, och även
anslagit extra medel för utökat flyktingmottagande 2014-2015, som
fördelas i proportion till hur stort mottagande man i praktiken åtar sig.
Sammanfattning av utredningen
Sverige står inför en mycket stor förväntad ökning av antalet
mottagna flyktingar under 2014-15. Utöver de hänsyn som måste tas
utifrån humanitära aspekter, har utredaren funnit tre möjliga ställningstaganden i frågan kring tillfälligt utökat flykting-mottagande för
2014-2015:
1. Att inte ändra Karlskrona kommuns avtal, utan behålla ett
mottagande på 100 personer totalt, varav 50 på anvisningsbara
platser. Ett sådant ställningstagande utgör ingen belastning på vare
sig bostadsmarknad eller annan service som kommunen skall
erbjuda. Ur ekonomisk synvinkel blir nettot att kommunens
ersättningar beräknas öka med 527 500 kr.
2. Att sluta ett nytt tillfälligt avtal, i linje med vårt faktiska mottagande
idag. Det innebär 180 platser totalt, varav 80
anvisningsbara. Denna nivå skulle möjligen anstränga det
serviceutbud kommunen ska tillhandahålla, varför det är viktigt att
det ekonomi-ska nettot från de statliga ökade ersättningarna som
redovisas nedan också tillförs de förvaltningar som i första
hand arbetar med denna service.
Ur ekonomisk synvinkel kommer kommunens ersättningar att öka
med minst 450 000 kr utöver nivån i alternativ 1.
3. att följa Länsstyrelsens kommuntal (229 eller 271 totalt,
varav 100 anvisningsbara platser). Detta bedöms inte görligt med
omedelbar verkan, framför allt utifrån bostadssituationen och
kompetensförsörjningen på utbildningssidan i nuläget. Däremot har
flera fastighetsbolag uttryckt intresse för att arbeta vidare i frågan.
Detta alternativ kräver en tydligt uttalad politisk vilja att Karlskrona
kommun ska bli en föregångskommun vad gäller flyktingmottagande.
De statliga ersättningarna, utöver det som redovisats i alternativ 1,
ökar med 750 000 kr, och om Karlskrona hamnar över
riksmeridianen för mottagande, ytterligare drygt en miljon kronor.
Oavsett vilket alternativ som väljs kommer ett visst ekonomiskt
tillskott till kommunen. Detta bör rimligen fördelas mellan de
förvaltningar som i dagsläget ansvarar för service till de ny-anlända,
det vill säga Utbildningsförvaltningen, Barn- och
ungdomsförvaltningen, samt Socialförvaltningen, så att medlen
används till bästa möjliga integration för de nyanlända. Forts
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§ 76 forts
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare.
Socialnämnden har vid sammanträde den 27 januari 2014, § 9
hemställt att kommunfullmäktige beslutar enligt alternativet 1, 2 eller
3:
1. att inte ingå nytt avtal med Länsstyrelsen om tillfällig utökning av
mottagande och bosättning av vissa nyanlända invandrare,
2. att ingå avtal om tillfällig utökning av mottagande och bosättning
av vissa nyanlända invandrare 2014-2015, med totalt 180
platser, varav 80 anvisningsbara, med Länsstyrelsen i Blekinge,
3. att ingå avtal om tillfällig utökning av mottagande och bosättning
av vissa nyanlända invandrare 2014-2015, med totalt 229
platser, varav 100 anvisningsbara, med Länsstyrelsen i Blekinge,
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
111, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ingå avtal om tillfällig utökning av mottagande och bosättning av
vissa nyanlända invandrare 2014-2015, med totalt 180 platser, varav
80 anvisningsbara, med Länsstyrelsen i Blekinge.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig och meddelar att Christopher
Larsson (SD), Per Henriksson (SD), Bruno Carlsson (SD), Göte
Henriksson (SD), Arne Stålborg (SD), Ove Uppgren (SD) samt Göran
Roos (SD) ej deltar i beslutet.
Camilla Brunsberg (M), Anna Ekström (FP), Chatarina Holmberg (S),
Elina Gustafsson (S), Eva Strömqvist (S), Ann-Louise Trullsson (-),
Maria Persson (C), Sophia Bothorp (MP) och Niklas Platow (-) yrkar
bifall till kommunstyrelsens beslut.
Åsa Gyberg-Larsson yrkar bifall till alternativ 3.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
mot Åsa Gyberg-Larsson yrkande om bifall till alternativ 3.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2014.114.291

§ 77
Utökad investeringsram samt investeringstillstånd avseende
utbyggnad av Nättrabyskolan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 25 mars §§ 33 hemställt
om dels investeringstillstånd avseende planerad utbyggnad av
Nättrabyskolan, dels om utökad investeringsram med 10 mnkr. Den
ursprungliga investeringsutgiften var för projektet är budgeterad till
21 mnkr, och den nya kalkylen visar på en utgift om totalt 31 mnkr.
Den beräknade hyreskostnaden baserat på en investering om 31
mnkr uppgår till 2,3 mnkr, en kostnad som
Kommunledningsförvaltningen förutsätter täcks inom den
driftbudgetram som barn- och ungdomsnämnden disponerar enligt
gällande budget och plan.
Den av kommunfullmäktige i november 2014 fastställda
investeringsbudgeten för 2014 och plan för åren 2015 -2018 uppgår
till följande årliga utgiftsnivåer för den samlade verksamheten
2014 339,0 mnkr, 2015 303,7 mnkr, 2016 238,6 mnkr, 2017 362,0
mnkr, 2018 350,3 mnkr
Efter det att fullmäktige fastställt investeringsramarna har flera olika
projekt tillkommit eller blivit fördyrade. I syfte att säkerställa det
framtida finansiella utrymmet finns det skäl att omgående väga in de
nya/förändrade projekten i förutsättningarna för den gällande planen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
92, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att utöka tekniska nämndens investeringsbudget för
fastighetsverksamhet 2014 avseende utbyggnad av Nättrabyskolan
med 10 mnkr.
Börje Dovstad (FP), Jan-Olof Petersson (FP), Gunilla Ekelöf (FP),
Chatarina Holmberg (S), Magnus Johansson (S), Yvonne SandbergFries (-), Emma Stjernlöf (M), Camilla Brunsberg (M) Ann-Louise
Trulsson (-) och Åsa Gyberg-Larsson (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Patrik Stjernlöf (M) Carl-Göran Svensson (M), Pernilla Persson (C),
Sophia Bothorp (MP) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
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§ 77
Utökad investeringsram samt investeringstillstånd avseende
utbyggnad av Nättrabyskolan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2013.288.030

§ 78
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni
2013, § 82, av Patrik Hansson (S) Förslaget är att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta upp ett projekt likande
Vägvisaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 15 januari 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Vägvisaren var
en verksamhet inom dåvarande arbetsmarknadsenheten mellan
1997-2008. Verksamheten var helt självfinansierande. Projektet hade
primärt till syfte att arbeta med personlig coachning, uppföljning samt
vägledning till arbetslösa ungdomar. Januari 2008 beslutade
regeringen enligt förordning (2007:1364) att Arbetsförmedlingen skall
upphandla insatser från privata aktörer för deltagare i jobbgarantin
för ungdomar och inom Jobb- och utvecklingsgarantin och att
samverkan med kommuner skall avslutas, undantaget om
arbetsförmedlingen inte hittar någon privat aktör som kan åta sig
uppdraget.
Vägvisaren avvecklades för att sedan övergå till ett ESF projekt kallat
Perrongen som arbetade på liknande sätt som Vävisaren fast med
målgruppen för ekonomisk bistånd. Projektet upphörde 2011.
Arbetssättet som varit framgångsrikt under såväl Vägvisare som
Perrongen följde med in i den permanenta verksamheten AMECA
som arbetar med vägledning och coachning riktat till alla som har en
anvisad plats inom Arbetsmarknadsavdelningen. Inga ungdomar har
under tiden anvisats till kommunen via arbetsförmedlingen utan de
har använt sig av de privata aktörerna som finns på marknaden.
Under våren 2013 lades ett varsel på Telenor i Karlskrona vilket
berörde många unga invånare i Karlskrona. I samband med det
startade arbetsmarknadsavdelningen upp en verksamhet på prov,
kallad ungdomslots, som placerades i Komvux lokaler och som på
drop-in basis skulle kunna ta emot ungdomar. Behovet visade sig
vara stort vilket gjorde att arbetet växlades upp genom projekt
Ungsam som drivs genom Region Blekinge. Forts
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§ 78 forts
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Under hösten 2013 har en KLF genomfört en förstudie med inriktning
att starta upp ett Navigatorcentrum i Karlskrona. Förstudien är i
samma anda som föreslagits i motionen. Namnet navigatorcentrum
är ett känt begrepp i Sverige som bygger på ett koncept framtaget av
en rad kommuner i samverkan med ungdomsstyrelsen,
arbetsförmedlingen och andra aktörer. Mer information finns på
http://www.navigatorcentrum.se. En del kommuner har använt
namnet Navigatorcentrum andra har valt att kalla det vid annat men
fokus är ungdomar och en väg in – flera vägar ut.
Navigatorcentrums ska byggas kring ungdomen och dess behov,
organisationen ska hela tiden vidareutvecklas och vara flexibel i sin
uppbyggnad. Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att
etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att
det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer
arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall
fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för
det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att
motverka ungdomars utanförskap på såväl arbetsmarknaden som
samhället i stort.
I förstudien framgår att Navigatorcentrum skall inkludera
arbetsmarknadsavdelningens arbete med personlig vägledning och
coachning, ungdomslotsen samt annat stöd som kan behövas för de
ungas väg till arbetet eller studier.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att arbetet skall fortgå
med målet att Karlskronas Navigatorcentrum startar under
halvårskiftet 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2014 § 56
beslutat att bordlägga motionen
Kommunfullmäktige beslutar
att återigen bordlägga motionen.
____
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KS.2011.489.430

§ 79
Svar på motion om Aspö miljö och utveckling
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober
2011, § 143, av Gerthie Olsson (S) Förslaget är att fler soptunnor
med regelbunden tömning på öns badplatser och andra platser där
besökare vistas, flera toaletter s.k. Bajamajor på öns badplatser,
utplacering av hundlatriner på flera ställen runt ön, oftare tömning vid
återvinningscentralen på Aspö, samt fler soptunnor vid
återvinningscentralen med flera tömningar och regelbunden
städning, främst under sommarmånaderna
Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 7, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att på Aspö finns en kommunal
badplats. Befintlig toalett på badplatsen är aktuell för ombyggnad
men avses vara öppen endast under badsäsongen. På badplatsen
finns sommartid även sopkärl. Övriga eventuella badplatser på Aspö
drivs ej i kommunal regi.
Ansvarig väghållare för de större vägarna på Aspö samt färjeläge
(inklusive färjan) är Trafikverket. Övriga vägar är enskilda vägar.
Enligt Tekniska förvaltningens uppfattning är önskemål om utsättning
och tömning av soptunnor runt ön och vid färjeläge väghållarens
ansvar. Med detta avses även utsättning av hundlatriner.
Beträffande öns återvinningscentral med önskemål om flera
tömningar, soptunnor samt regelbunden städning planerar tekniska
förvaltningen att bygga en ny återvinningscentral på någon annan
plats. Karlskrona kommun har 10 stycken återvinningscentraler.
Samtliga utom Aspö och Holmsjö är moderniserade och ombyggda.
På Aspö ligger återvinningscentralen på den gamla soptippen på
södra delen av ön. Denna plats är inte bra då alla transporter med
containrar skall ske på öns smala gator, vilket är en stor trafikfara.
Eftersom den ligger på den gamla soptippen ställs det mycket stora
och dyra miljökrav för att få etablera en ny återvinningscentral där.
Tekniska förvaltningen undersöker att hitta en ny lämplig plats för en
ny återvinningscentral. Forts
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§ 79 forts
Svar på motion om Aspös miljö och utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
112, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att hitta en ny lämpligare
plats för återvinningscentralen samt
2. att motionen i övrigt skall anses vara besvarat
Yrkande
Gerthie Olsson (S) yrkar på återremiss av motionen för att uppdra åt
tekniska nämnden att kontakta Trafikverket i frågan om ansvaret för
soptunnor och handlatrinkärl på Aspö och bifall till Jan-Olof
Peterssons återremiss.
Jan-Olof Petersson (FP) yrkar på återremiss och tekniska nämnden
förtydligar hur markägare ska ta ansvar i miljöfrågorna juridiskt samt
bifall till Gerthie Olssons återremiss.
Sophia Bothorp (MP), Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till både Gerthie
Olssons och Jan-Olof Peterssons återremisser.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera motionen.
____

22 maj 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22
maj 2014.
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
____

Svar på medborgarförslag om gratis parkeringsplatser vid gamla oljehamnen.
Svar på medborgarförslag om en inlinesbana.
Svar på medborgarförslag om eget postnummer.
Kommunala val
Anmälningsärenden
Inkomna motioner och medborgarförslag
Skateanläggning i centrala Karlskrona.
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskronas gymnasieskolor.
Isverk, Saltö 2:1.
Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun.
Förvärv av Augerums kvarn.
Försäljning av del av Karlskrona 4:10, Skeppsbrokajen, Karlskrona.
Antagande av detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde.
Granskning av kommunsamverkan Cura Individutvecklingsverksamhet för år
2013.
Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2014-2017.
Svar på motion om tjänst som marinbiolog.
Svar på motion om att få igång hjärtat.
Svar på motion om meddelarfrihet som upphandlingskriterier.
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande Vägvisaren.
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22 maj 2014
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 22 maj 2014 kl 13.00-17.00

Beslutande

Ordförande
Ordförande

Peter Glimvall (M) kl 13.00-14.10 §§ 80-88
Magnus Larsson (C) kl 14.10-17.00 §§ 89-98

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

Magnus Larsson (C) kl 13.00-14.10 §§ 80-88
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) kl 13.00-16.30 §§ 80- del av §§
94
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Eva Strömqvist (S) jäv §§ 94
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Yvonne Sandberg Fries (-)
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 (-)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-16.30 §§ 80-94
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.20 §§ 80- del av §§ 94
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Göte Henriksson (SD)
Christopher Larsson (SD)

22 maj 2014
Alf Stålborg (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP) kl 13.00-15.50 §§ 20-93
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C) kl 13.00-16.30 §§ 80-94
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Åke Håkansson (S) kl 13.00-16.30 §§ 80-94
Mats Fagerlund (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Anders Persson (S)
Lotta Törnström (S) kl 13.00-16.30 §§ 80-94
Marianne Nordin (M)
Sven Wallfors (M) kl 13.00-16.30 §§ 80-94
Ronnie Nilsson (-) kl 13.00-16.30 §§ 80-92, 94, jäv §§
93
Ann-Marie Branje (M)
Jan Hagberg (M)
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-16.15 §§ 80-92, del av §§
94, jäv §§ 93
Ove Uppgren (SD)
Göran Roos (SD)
Mikael Augustsson (FP) kl 13.00-16.30 §§ 80-94
Gunilla Ekelöf (FP) jäv §§ 93
Caroline Skoglöw (V) kl 13.00-16.10 §§ 80- del av §§
94
Billy Åkerström (KD)
Laila Karlsson (S) §§ 93 kl 16.30-17.00 §§ 95 -98
Bengt Johansson (M) 14.10-17.00 §§ 89-98
Kent Lewén (FP) kl 15.50-17.00 §§ 93-98
José Espinoza (MP) §§ 93

Närvarande ersättare

Lotta Holgersson (S)
Jan Elmqvist (S)
Laila Karlsson (S) §§ 80-93, 95-98
Bengt Johansson (M) kl 13.00-14.10 §§ 80-88
Kent Lewén (FP) kl 13.00-15.00 §§ 80-93
Pernilla Persson (C)
Ulf Lundh (C)
José Espinoza (MP)
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22 maj 2014
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Emina Cejvan (M) och Stefan Lundin (FP)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
tisdagen den 3 juni 2014, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall §§ 80-88

Ordförande

…………………………………
Magnus Larsson §§ 89-98

Justeringsledamot …………………………………………………….
Emina Cejvan (M)

Justeringsledamot ………………………………………………
Stefan Lundin (FP)
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Tillkännagivande av protokollsjustering §§ 80-89, 91-98 har den 3 juni 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

Tillkännagivande av protokollsjustering §§ 90 har den 7 juli 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Tekniska nämnden
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6

KS.2013.337.514

§ 80
Svar på medborgarförslag om gratis parkeringsplatser vid
gamla oljehamnen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 § 106 av Sven Magnus Andersson. Förslaget är att
Karlskrona kommun ska anlägga parkeringsplatser för personbilar
och husbilar vid den f.d. Oljehamnen strax norr om Trossö.
Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 10, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att det som förslagsställaren
avser är s.k. pendlarparkeringar. Studier visar att sådana
anläggningar bör ligga så nära startpunkten, exempelvis bostaden,
som möjligt. Anläggningar som ger goda möjligheter för parkering av
både bil och cykel kan exempelvis lokaliseras i anslutning till större
kollektivtrafikknutpunkter i de större tätorterna runt Karlskrona.
Genom en sådan lokalisering upplevs bytet som mer relevant än om
parkeringen ligger närmare centrum, då många då istället väljer att ta
bilen hela vägen till sin målpunkt. En längre kollektivtrafikresa
upplevs också som mer bekväm om man ändå ska göra ett byte
samtidigt som en längre kollektivtrafikresa ger högre miljövinster än
en kort.
För närvarande pågår utredningar om hur den f.d. Oljehamnen ska
användas, och ett stort antal alternativ till hur ytan ska användas
diskuteras. Innan Oljehamnen kan användas till något annat måste
också de förorenade ytorna saneras, vilket beräknas pågå i ett antal
år. I samband med kommande diskussioner och förslag om vad f.d.
Oljehamnen ska användas till kan ovanstående medborgarförslag tas
med som en del i dessa diskussioner. Tekniska förvaltningen föreslår
därför att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
160, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget vara besvarat.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

KS.2013.447.820

§ 81
Svar på medborgarförslag om en inlinesbana.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013 § 124 av Isak Landström. Förslaget är att anlägga en
inlinesbana vid Sieslättsvägen i Nättraby.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 31 mars 2014, § 27, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en undersökning av
föreslagen plats har företagits av personal från tekniska förvaltningen
och idrotts- och fritidsförvaltningen.
Det är en före detta tennisbana som skulle kunna göras om till en
inlinesbana. Kostnaden för detta torde uppgå till cirka 150 000
kronor.
Idrotts- och fritidsnämnden har uttalat en klar ambition att starta en
fritidsgård i Nättraby senast sensommaren 2014. Det vore ett bättre
alternativ att anlägga en eventuell inlinesbana i anslutning till denna.
Arbetet bör ske i samarbetet med föreningslivet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår att man arbetar vidare på
tanken på en inlinesbana i anslutning till den fritidsgård i Nättraby
som planeras stata senast sensommaren 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
161, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att
undersöka om man kan möjliggöra den föreslagna placeringen.
Björn Gustafsson (MP) yttrar sig.
Ronnie Nilsson (-) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på Magnus
Johanssons återremiss.

22 maj 2014
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Magnus Johanssons återremissyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera medborgarförslaget.

§ 81 forts
Svar på medborgarförslag om en inlinesbana.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera medborgarförslaget
_____
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Kulturnämnden
Akten

9

KS.2013.533.246

§ 82
Svar på medborgarförslag angående eget postnummer.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23
januari 2014 § 9 av Anita Håkansson, PRO i Fridlevstad. Förslaget är
att byta postort i Fridlevstad.
Kulturnämnden har den 25 mars 2014, § 24, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Fridlevstad var tidigare egen
postort med eget postnummer. När postkontoret i Björkeryd lades ner
kom Fridlevstad att tillhöra postorten Rödeby med postnummer 370
30.
PRO i Fridlevstad beskriver problem att lokalisera personer och att
sortera dem mellan Fridlevstad/Rödeby.
Förslagsställaren menar även att förlusten av egen postort har
medfört att ortens identitet har försvagats till nackdel för förenings
och näringsliv.
Föreningar och näringsidkare i Fridlevstad upplever också problem
med det gemensamma postnumret.
De har alla ställt sig bakom medborgarförslaget.
Lantbrevbärarna har bekräftat att det är problem att sortera post
mellan Rödeby/Fridlevstad.
Man kan konstatera att de flesta av Postens kriterier för byte av
postortsnamn är uppfyllda.
Kulturförvaltningen anser att begäran om ny postort är högst rimlig.
Postens kriterier för ny postort säger man att området i möjligaste
mån skall följa församlingsgränserna.
Posten är suverän att tilldela postorterna nummer och detta kommer
att ske vid ev. inrättande av en ny postort.
Mats Lindbom (C), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Jan Lennartsson
(M) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Eva Strömqvist (S), Ingrid Hermansson (C) och Ann-Louise Trulsson
(-) yttrar sig.
Forts

§ 82 forts
Svar på medborgarförslag angående eget postnummer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
162, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla medborgarförslaget avseende ansökan om egen postort
för Fridlevstad, varvid den nya postorten följer gränsen för
Fridlevstads församling,
2. att anse medborgarförslaget besvarat avseende att området bör
följa gränserna för valdistriktet, samt
3. att anse medborgarförslaget besvarat avseende att ansöka om ett
specifikt postnummer.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

22 maj 2014

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten
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KS.2014.1.102

§ 83
Kommunala val
I protokollet från sammanträde i april månad så har det blivit en
felskrivning till AB Moderbolaget. I protokollet så står det att
Riad Alsalou (S) har valts som ersättare efter Ulrica Svensson, men
det valet har inte ägt rum.
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Utbildningsnämnden
Ledamot Camilla Lindvall (M) efter Henrik Larsen.
Överförmyndarnämnden
Ersättare Mattias Liedholm (M) efter Henrik Larsen.
Springerska fonden
Ledamot Hans-Göran Håkansson (FP) efter Henrik Larsen.
Kulturnämnden
Ledamot Marianne Grundblad (FP) efter Nicole Carlbäck.
Nämndeman
Karin Dovstad (FP) efter Nicole Carlbäck.
_____
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Akterna
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KS.2014.141.107
KS.2014.145.107
KS.2014.144.107
KS.2014.143.107
KS.2014.142.107
KS. 2014.140.107
KS.2014.138.356
KS.2014.204.007
KS.2014.199.111
§ 84
Anmälningsärende.
1. Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt
6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma.
2. Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB enligt
6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma.
3. Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen företagsfastigheter
AB enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud
vid bolagets årsstämma.
4. Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap 1
a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma.
5. Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB
inklusive dotterbolag enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma.
6. Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB enligt 6
kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma.
7. Skrivelse gällande avgift för avloppsanslutning.
8. Revisionen, granskning av äldrenämndens ekonomistyrning.
9. Fördelning av mandat mellan valkretsarna i Karlskrona och
Karlshamns kommuner mandatperioden 141015-181014.
_____

22 maj 2014

Akterna
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KS.2014.203.822
KS.2014.211.821
KS.2014.228.870
KS.2014.233.103
KS.2014.240.005
KS.2014.252.214
KS.2014.251.311
KS.2014.245.206
KS.2014.250.810
KS.2014.255.312
§ 85
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om ett nytt kallbadhus, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om konstgräsplan på skolgården,
Spandeltorpsskolan, av Christina Svensson.
Medborgarförslag om världsarvspaviljong på Fisktorget, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om ny kommunslogan, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om införande av trådburen internet- och
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Karlskrona kommun, av
Kerstin Andersson.
Motion om att påbörja detaljplanearbetet på Hattholmen, av Patrik
Hansson (S).
Motion om anlägg anslutningsväg till Åvallen i Rödeby, av Stefan
Lundin (FP).
Motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar
och rabatt på bygglovsavgift vid installation av solceller, solfångare,
eller solpaneler i samband med ny-om- och tillbyggnad, av Börje
Dovstad (FP).
Medborgarförslag om att starta återkommande kampanjer för att få
fler att välja att färdas via att cykla, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled ”skepp & hoj”
som förbinder skärgårdens stora öar, av Roland Thörnquist.

22 maj 2014
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Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.

Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2014.169.829

§ 86
Investering i ny skateanläggning i centrala Karlskrona
Idrotts- och fritidsnämnden har inkommit med förslag om att
kommunen under innevarande år ska anlägga en ny mindre (och
mobil) skateanläggning/skatepark i centrala Karlskrona (på
Hamnplanen i f.d. handelshamnen). Kostnaden för en sådan
anläggning uppskattar nämnden till 800 tkr. Investeringen är av
sådan storlek att nämnden inte har några möjligheter att inrymma
den inom den årliga investeringsramen om ca 200 tkr varför ett extra
anslag är nödvändigt.
Kommunledningsförvaltningens beredning
Denna nyanläggning finns inte med i den nu gällande
investeringsplanen för åren 2014 – 2018. Det hade varit önskvärt att
behovet varit anmält redan i höstas, när den nu gällande
investeringsplanen ställdes samman.
Gällande investeringsplan har redan överskridits till följd av
fördyringar och andra tillkommande projekt.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är, mot bakgrund av den
belastning som finns på investeringsbudgeten, att denna investering,
som i sig är en önskvärd satsning men inte av akut eller brådskande
karaktär, borde hanteras i 2014 års budgetberedning avseende åren
2015 – 2019 så att en ny samtidig och övergripande prövning och
prioritering kan göras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
147, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att den tillkommande investeringsutgiften för anläggandet av
skateanläggning/skatepark i centrala Karlskrona finansieras med en
utökning med 800 tkr av 2014 års investeringsram för idrotts- och
fritidsnämndens, samt
2. att investeringsutgiften finansieras inom av kommunfullmäktige
beslutad låneram för år 2014, samt

22 maj 2014
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3. att tillkommande driftkostnader ska inrymmas inom idrotts- och
fritidsnämndens tilldelade budgetramar från år 2014 och framöver.

§ 86 forts
Investering i ny skateanläggning i centrala Karlskrona
Patrik Hansson (S), Sofia Bothorp (MP), Billy Åkerström (KD) och
Björn Gustafsson (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

22 maj 2014

Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
IT-avdelningen Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2014.156.286

§ 87
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskrona gymnasieskolor
Tekniska nämnden har den 25 mars 2014, § 34 hemställt att
kommunstyrelsen beslutar att utöka tekniska nämndens
investeringsram med 1 975 tkr samt att kommunstyrelsen meddelar
investeringstillstånd för uppgradering och utökning av det trådlösa
nätet på kommunens gymnasieskolor. Vidare hemställer nämnden
att investeringens kapitalkostnader finansieras genom ökad hyra för
utbildningsförvaltningen.
Då nuvarande nätverk i kommunens gymnasieskolor inte kan
hantera den alltmer ökade belastningen från mobila enheter har
tekniska förvaltningen av kommunledningsförvaltningen ombetts att
uppgradera och utöka dagens nätverk. Tidigare har
utbildningsförvaltningen själva stått för investeringsutgiften i nätverk
men nytt förslag är att investeringen görs av tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning och att utbildningsförvaltningen betalar för
investeringens kapitalkostnader och underhållskostnader via hyran.
En genomgång av dagens nätverk samt framtida behov har
genomförts av utbildningsförvaltningen tillsammans med IT-enheten.
Genomgången har resulterat i följande;
Idag finns det 86 stycken noder (trådlös sändare/mottagare i
nätverket även kallad accesspunkt). 40 av dessa noder är av äldre
modell och behöver bytas ut. För att önskad effekt i det nya trådlösa
nätet ska uppnås behövs en komplettering med ytterligare 80
stycken noder. Totalt således 120 stycken nya noder till en kostnad,
enligt IT-enhetens kalkyler, om 1 090 tkr. Utöver detta behöver 50
stycken switchar uppgraderas och 18 nya switchar anskaffas.
Kostnaden beräknas till 655 tkr.
Slutligen behöver även infrastrukturen, i form av brandväggar,
servrar och kontrollenheter uppgraderas. Kostnaden där beräknas till
230 tkr. Totalt uppgår utgiften för uppgradering och utökning av det
trådlösa nätverket i gymnasieskolorna till 1 975 tkr.
Kommunledningsförvaltningens bedömning

22 maj 2014
17
Kommunledningsförvaltningen gör ingen egen bedömning av
behovet av och storleken på investeringsutgiften. Förvaltningen nöjer
sig med att konstatera att investeringsmedel saknas i såväl Tekniska
nämndens som Utbildningsnämndens budget varför en utökad
investeringsram för Tekniska nämnden är nödvändig. Forts

§ 87 forts
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskrona gymnasieskolor
Då medel saknas i kommunstyrelsens reserv behöver
kommunfullmäktige utöka kommunens totala investeringsbudget med
1 975 tkr att finansieras genom upplåning.
Förvaltningen bedömer att avskrivningstiden ska vara 3 år och
beräknar den årliga merkostnaden i form av avskrivningar, räntor och
underhåll till 767 tkr/år. I enlighet med tidigare beslut ska tekniska
nämndens ökade kapital- och underhållskostnader finansieras av
beställande nämnd, i detta fall utbildningsnämnden. Då
utbildningsnämnden saknar avsatta medel i sin internbudget för
ökade hyreskostnader föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsens reserv för utveckling och välfärd tas i anspråk för
år 2014 med 380 tkr. För de kommande åren föreslås att
finansieringen hanteras i 2014 års budgetberedning avseende åren
2015-2017
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att utöka
fastighetsverksamhetens investeringsram med 1 975 tkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, § 148
beslutat för egen del
1. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för detta projekt,
2. att för år 2014 tillföra utbildningsnämnden 380 tkr i utökad ram
genom ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för utveckling
och välfärd att användas till ökade hyreskostnader för kommunens
gymnasieskolor, samt
3. att hänskjuta till 2014 års budgetberedning avseende åren 20152017 att hantera finansieringen av utbildningsnämnden utökade
hyreskostnader från och med 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
148, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att den tillkommande investeringsutgiften för uppgradering och
utökning av det trådlösa nätet på kommunens gymnasieskolor
finansieras med en utökning med 1 975 tkr av 2014 års
investeringsram för fastighetsverksamheten, samt
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2. att investeringsutgiften finansieras inom av kommunfullmäktige
beslutad låneram för år 2014.

§ 87 forts
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskrona gymnasieskolor
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

22 maj 2014

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2014.155.252

§ 88
Förvärv av Isverk Saltö 2:1
Tekniska nämnden har, § 31 2014-03-25, beslutat föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige att besluta om
att förvärva Saltö 2:1, att anvisa tekniska nämnden medel upp till 4,2
mnkr för genomförande av förvärvet Saltö 2:1 enligt avtal, samt
att bevilja investeringstillstånd för investeringen för förvärvet av Saltö
2:1 upp till 4,2 mnkr
Tekniska nämnden har genom ordförandebeslut 2013-12-18 samt
2014-02-12 lämnat anbud på rubricerat objekt. Anbudet gäller under
förutsättning av att köpet godkänns av kommunfullmäktige.
Blekingefiskarnas Centralförening ekonomisk förening, BFC 7350000266 i likvidation är säljare av byggnaden inklusive isverk (objektet)
som står på ofri grund. Fastigheten ägs av Karlskrona kommun och
det finns ett arrendeavtal med kommunen, som reglerar att objektet
är placerat på fastigheten. Begärd köpeskilling för objektet är 3,8
mnkr.
Säljaren har via sitt ombud presenterat ett förslag till avtal som
reglerar kommunens köp av objektet. Avtalet reglerar köpet och
innefattar åtgärder som är en förutsättning för köpet. I köparens
skyldigheter ingår att;
• besiktiga och kontrollera objektet
• lösa föreläggande från Räddningstjänsten
• att separera elanslutning från den av säljaren ägda
grannfastigheten Gäddan 7
Kostnad för att hantera och lösa dessa åtgärder beräknas till 400 000
kronor. Avtalet bygger på förutsättningen att det blir giltigt endast
under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner köpet.
Enligt kalkyl innebär ett köp av objektet att intäkter och kostnader för
den löpande driften i stort sett tar ut varandra vid nuvarande
intäktsnivå.
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Ett isverk är en förutsättning för att befintlig beredningsindustri/fiskare
skall kunna vara kvar i Karlskrona.
Forts

§ 88 forts
Förvärv av Isverk Saltö 2:1
Kommunen har även lämnat anbud på närliggande förrådsbyggnad
på fastighet Saltö 2:4, men avstå från att lämna anbud på Gäddan 7,
som också bjuds ut till försäljning av säljaren. Planerad tillträdesdag
är efter lagakraft vunnet beslut från kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Detta projekt ingår inte i den nu gällande investeringsplanen för
åren 2014 -2018. Gällande plan har redan överskridits till följd
av fördyringar och andra tillkommande projekt, varför
kommunledningsförvaltningen i grunden anser att alla nya
projekt ska hänskjutas till kommande budgetberedning för åren
2015 – 2019, så att en samtidig och övergripande prövning och
prioritering kan göras.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att investeringsmedel inte
finns avsatta i tekniska nämndens investeringsbudget. Utgiften om 4
200 tkr måste därför tillföras tekniska nämnden och dess
hamnverksamhet genom att kommunfullmäktige beslutar om en
utökad investeringsram för hamnverksamheten om 4 200 tkr. Då
medel saknas i kommunstyrelsens reserv behöver
kommunfullmäktige utöka kommunens totala investeringsbudget med
1 975 tkr att finansieras genom upplåning.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att utöka
hamnverksamhetens investeringsram med 4 200 tkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, § 149
beslutat för egen del
att bevilja investeringstillstånd för investeringen för förvärvet av Saltö
2:1 upp till 4 200 tkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
149, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förvärva Isverk Saltö 2:1 enligt avtal,
2. att den tillkommande investeringsutgiften för genomförande av
förvärvet av Saltö 2:1 enligt avtal finansieras med en utökning av
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2014 års investeringsram för hamnverksamheten med 4 200 tkr,
samt
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3. att investeringsutgiften finansieras inom av kommunfullmäktige
beslutad låneram för år 2014.
Forts

§ 88 forts
Förvärv av Isverk Saltö 2:1
Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP), Gunilla Ekelöf (FP) och Börje
Dovstad (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Patrik Stjernlöf (M), Billy Åkerström (KD), Patrik Hansson (S) och
Camilla Brunsberg (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

22 maj 2014

Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Akten

22

KS.2013.261.510

§ 89
Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har under § 104-2013 beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta Cykelstrategi 2030 med
Trafikutskottets förslag om att cykelvägen mellan Augerums kyrka
och Spandelstorp ska finnas med på bilden.
Av tekniska nämndens protokoll framgår dels att investeringar under
åren 2014-2016 behöver genomföras med total 3,5 mnkr, dels att 2,0
mnkr ska kunna användas årligen till information och ökat underhåll.
Investeringsbudgeten för åren 2014-2016 inalles 3,2 mnkr för
genomförandet av cykelstrategi. Därtill kommer för år 2017 ytterligare
1,4 mnkr. Till den del som avses investeringar finns således avsatta
medel i den gällande planen. Vad avser tillkommande driftkostnader
för information och underhåll finns däremot inga särskilda medel
anvisade. Av strategidokumentet framgår att vissa poster vad avser
information och marknadsföring bedöms kunna rymmas ”inom
budget” (sid 18). För övriga angivna kostnader behöver således
medel tillföras.
Kommunledningsförvaltningen har inte medverkat i bedömningen
över vilka resurser som genomförandet kräver. Förutom resurser för
att möta direkta kostnader bygger genomförandet på att det
dessutom inom framför allt kommunledningsförvaltningens
kommunikationsavdelning kan avdelas personella resurser till
uppgiften Kommunledningsförvaltningens bedömning är att
genomförandet av Cykelstrategi 2030 kan påbörjas under 2014 med
sådana insatser som ryms inom tekniska nämndens ram vad avser
såväl investeringar som driftkostnader. Resurser för övriga insatser,
liksom möjligheten att avdela tid inom kommunledningsförvaltningens
olika avdelningar måste hänskjutas till budgetberedningen 2014
avseende åren 2015-2017.
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Av de handlingar som ligger till grund för ärendet har bilden
kompletterats med cykelvägen mellan Augerums kyrka och
Spandelstorp.
Forts
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§ 89 forts
Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
150, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Cykelstrategi 2030,
2. att uppdra till tekniska nämnden att under 2014 påbörja
genomförandet av Cykelstrategi 2030 inom befintliga driftramar 2014
samt med de investeringsresurser som finns anvisat enligt gällande
plan, samt
3. att hänskjuta frågan om övriga resurser från och med 2015 till
2014 års budgetberedning avseende åren 2015-2017.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP), Mats Lindbom (C), Stefan Lundin (FP), AnnLouise Trulsson (-) och Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar att uppdra åt kommunstyrelsens att uppta en diskussion
med Trafikverket angående cykelbanan på sträckan Torstäva- Jämjö
och Kättilsmåla- Spandelstorp.
Gunilla Ekelöf (FP), Åke Håkansson (S), Björn Gustafsson (MP),
Carl-Göran Svensson (M) och Jörgen Johansson (C) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag samt yrkar bifall till Magnus Johanssons
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Magnus Johansson tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Magnus Johansson
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta Cykelstrategi 2030,
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2. att uppdra till tekniska nämnden att under 2014 påbörja
genomförandet av Cykelstrategi 2030 inom befintliga driftramar 2014
samt med de investeringsresurser som finns anvisat enligt gällande
plan,
3. att hänskjuta frågan om övriga resurser från och med 2015 till
2014 års budgetberedning avseende åren 2015-2017, samt
§ 89 forts
Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun.
4. att uppdra åt kommunstyrelsens att uppta en diskussion med
Trafikverket angående cykelbanan på sträckan Torstäva- Jämjö och
Kättilsmåla- Spandelstorp.
___
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Mark- och exploateringsavdelningen
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2014.218.252

§ 90
Förvärv av Augerums kvarn.
Lyckebyån är dricksvattentäkt för Karlskrona kommun och är ett av
regionens större vattendrag med goda förutsättningar för hög
produktion av laxartad fisk. Sedan 2010 pågår ett projekt i
Lyckebyån för att återskapa fria vandringsvägar i vattendraget, med
fokus på de nedre delarna av ån. Projektet leds av Karlskrona
kommun genom tekniska förvaltningen i nära samarbete med
Länsstyrelsen.
En av de platser där åtgärder föreslagits är Augerums kvarn, där
det finns en damm och ett kraftverk och där den fiskväg som
byggdes under 1980-talet är i stort behov av renovering. Under
projektets gång har samtal förts med nuvarande ägaren till fallrätten
och kraftverket. Genom samtalen och i och med en värdering av
delar av området har möjligheten öppnats för kommunen att
förvärva delar av fastigheterna med fallrätten. Syftet med förvärvet
skulle vara att riva delar av dammanläggningen, och återställa
åfåran till dess ursprungliga profil. På så sätt kan en helt fri och
naturlig faunapassage skapas vid Augerums kvarn, samtidigt som
kraftproduktionen upphör.
I samband med bidragsansökningar för detta projekt har ett PM
med hela bakgrunden och miljönyttan författats. Detta PM bilägges
denna skrivelse.
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska
förvaltningen upprättat ett förslag till avtal om fastighetsreglering där
kommunen förvärvar hela fastigheten Mölletorp 1:4 som ligger
väster om Lyckebyån, och en mindre del av fastigheten Augerum
13:5 som ligger öster om ån, och reglerar in dessa områden i
kommunens grannfastighet Mölletorp 7:4.
Väster om ån medföljer i stort sett bara vattenområdet med
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dammanläggningen och tilloppsledningen. Kommunen övertar inte
den nuvarande kraftverksbyggnaden med tillhörande bostadshus.
Öster om ån medföljer den gamla kvarnbyggnaden i förvärvet,
denna kan tills vidare hyras ut.
I förvärvet ingår båda fastigheternas fallrätter, vilka övergår till
kommunen.
Forts

§ 90 forts
Förvärv av Augerums kvarn.
Kommunen kan i och med det härefter ansöka om utrivning av
dammanläggningen hos mark- och miljödomstolen.
Efter värdering av de aktuella områdena inklusive fallrätter och efter
förhandling med markägaren har en ersättning om totalt 4 900 000
kr fastställts.
Projektet är helt finansierat av bidrag. Tekniska förvaltningen har
ansökt om och erhållit finansiering av projektet med 3 961 685 från
Svenska Naturskyddsföreningens(SNF) miljöfond och 2 216 910 kr
som statsbidrag från länsstyrelsen. Dessa bidrag avser förvärv av
fastigheterna samt kostnaderna för utrivning av
dammanläggningen.
För att utfå dessa bidrag får inte kommunen framöver sälja
områdena eller fallrätten, och inte heller använda dem på ett sätt
som inkräktar på naturvård, friluftsliv, rekreation eller fri
faunapassage i Lyckebyån.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
151, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna det upprättade avtalet om fastighetsreglering där hela
fastigheten Karlskrona Mölletorp 1:4, ägd av Gert Mårtensson
(530220-3335) och en del av fastigheten Karlskrona Augerum 13:5,
ägd av Ga Kraft AB (556389-9565) överlåtes till kommunen mot en
total ersättning om 4 900 000 kr och regleras in i kommunen tillhörig
fastighet Karlskrona Mölletorp 7:4.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP), Gunilla Ekelöf (FP) OCH Ann-Louise Trulsson (-)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Camilla Brunsberg (M) yttrar sig.
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Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Mats Lindboms avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Mats Lindbom (C), Ingrid Hermansson (C), Jörgen Johansson (C),
Maria Persson (C) och Magnus Larsson (C) reserverar sig. Forts

§ 90 forts
Förvärv av Augerums kvarn.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna det upprättade avtalet om fastighetsreglering där hela
fastigheten Karlskrona Mölletorp 1:4, ägd av Gert Mårtensson
(530220-3335) och en del av fastigheten Karlskrona Augerum 13:5,
ägd av Ga Kraft AB (556389-9565) överlåtes till kommunen mot en
total ersättning om 4 900 000 kr och regleras in i kommunen tillhörig
fastighet Karlskrona Mölletorp 7:4.
____

22 maj 2014

Mark- och exploateringsavdelningen
Ekonomiavdelningen
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KS.2014.217.253

§ 91
Försäljning av del av Karlskrona 4:10, Skeppsbrokajen,
Karlskrona
För Skeppsbrokajen, eller som den även kallas Stadsmarinan, på
norra Trossö gäller en detaljplan, som vann laga kraft under 2008.
Inom detaljplanen finns ett antal byggrätter för centrumändamål.
Ytorna mellan byggrätterna är avsedda för parkering. Plankartan
framgår i förslag till köpeavtal.
Under 2011 utlyste Karlskrona kommun genom
Kommunledningsförvaltningen en markanvisningstävling för att
fördela fyra byggrätter inom Västra Skeppsbrokajen. Utdrag ur
markanvisningstävlingen där byggrätterna illustreras framgår av
bilaga. Enligt tilldelningsbeslut 2011-10-05 erhöll Klövern Anis AB
markanvisning för byggrätt nr 3.
Bolaget har därefter under en längre tid inom ramen för
markanvisningsavtalet arbetat med att få intressenter/hyresgäster till
byggrätten. Bolagets förhandlingar har nu nått resultat och bolaget
önskar nu förvärva det aktuella området.
Kommunen och bolaget har därför träffat förslag till köpeavtal, där
kommunen försäljer det aktuella området inklusive intilliggande
parkeringsyta till bolaget för en köpeskilling av 2,5 miljoner kronor.
Området har markerats på köpeavtalets karta och är på ca 1400
kvm. Tillträde sker senast 2014-07-01.
Bolaget är medvetet om att de kommer att bygga intill en kaj och på
ett kajplan och de tar ansvaret för att deras grundläggning och
byggnationens placering löses på så sätt att kajens bestånd inte
äventyras. Bolaget och kommunen skall i detta samråda vid
konstruktion och utförande.
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Bolaget har sökt bygglov och avser att påbörja byggnationen när
bygglovet har beviljats. Inflyttning beräknas kunna ske under januari
2015. Byggnaden kommer att inrymma både kontor och
gästhamnsservice. I övrigt får avtalet avses vara av gängse innehåll.
Forts

§ 91 forts
Försäljning av del av Karlskrona 4:10, Skeppsbrokajen,
Karlskrona
Då detaljplaneområdet ”Stadsmarinan” byggs ut/exploateras i
etapper så svarar kommunen av samordningsskäl för
iordningsställande av allmänna ytor och den övriga kvartersparkering
som anges i detaljplanen. Kostnaden härför kommer att täckas av
inflytande köpeskillingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
152, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun
försäljer ett område om ca 1400 kvm av fastigheten Karlskrona 4:10,
Skeppsbrokajen, till Klövern Anis AB (556777-8047) för en
köpeskilling av 2 500 000 kronor.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunens anslagstavla
Akten
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KS.2011.297.214

§ 92
Antagande av detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde.
Sophia Ahlin (M) anmäler jäv.
Detaljplanen för Fäjö 1:110, Säljö udde, har varit utställd för
granskning under tiden 18 oktober – 15 november 2013. Kungörelse
om utställning har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i
lokalpressen fredagen den 18 oktober 2013.
Turism och besöksnäring är en av de mest betydande och starkt
växande näringarna i Karlskrona kommun och är ett stort allmänt
intresse. Säljö udde är en del i Karlskrona kommuns strategiska
satsning i att utveckla skärgården och dess biosfärsområde. För att
styra skärgårdsutvecklingen i önskad riktning och omfattning avser
kommunen särskild prioritera stora områden för natur- och
kulturmiljövården i skärgården och vara restriktiv
med exploatering i de områdena. Härutöver väljer kommunen att
särskilt fokusera på strategiskt väl valda platser för etablering av nya
verksamheter för turism- och besöksnäring. Säljö udde är en sådan
strategiskt vald plats. Valet grundar sig på både det strategiska läget
i innerskärgården längs med en av de större farlederna, och på att
fastigheten redan är ianspråktagen och påverkad i och med den
tidigare militära användningen. Dessa resonemang framgår tydligt i
det pågående arbetet med Fördjupning av översiktsplan för
skärgården.
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra utvecklandet av ett
område för turism, konferens och friluftsändamål med gästhamn som
kan erbjuda service till båtburna besökare, konferens- och
kursverksamhet med övernattning samt en mindre del
fritidshusbebyggelse. Syftet är därtill att ny bebyggelse ska utformas
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illustrationer och fotoexempel.
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Planområdet är beläget på den sydvästra delen av ön Säljö i
Karlskrona skärgård. På Säljö finns idag en barnkoloni, enstaka
åretruntboende och en del sommarstugor.
Forts

§ 92 forts
Antagande av detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde.
Planområdet omfattar cirka 4,2 hektar. Marken är privatägd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
153, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för Fäjö 1:110, Säljö udde, daterad 13 mars
2014, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
Yrkande
Ulf Hansson (V) yrkar att uthyrningsstugorna ska ägas kommunalt.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronnie Nilsson (-) deltar inte i beslutet.
Camilla Brunsberg (M) och Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, samt yrkar avslag på Ulf Hanssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ulf
Hansson ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta detaljplanen för Fäjö 1:110, Säljö udde, daterad 13 mars
2014, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
____
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Ronneby Kommun
KS.2013.482.701
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Landstinget Blekinge
Ekonomiavdelningen
Akten
§ 93
Granskning av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings
verksamhet för år 2013
Ulf Danielsson (M), Ronnie Nilsson (-), Gunilla Ekelöf (FP), Björn
Gustafsson (MP) och Eva Strömqvist (S) anmäler jäv.
Revisorerna för Kommunsamverkan Cura Individutveckling har efter
sedvanlig granskning av organisationens årsredovisning för år 2013
översänt denna tillsammans med revisionsberättelsen till respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige för prövning av förnyad
ansvarsfrihet för den sittande direktionen. Revisorerna å sin sida
tillstyrker att direktionen på nytt beviljas ansvarsfrihet för det senaste
verksamhetsåret och att den upprättade årsredovisningen samtidigt
godkänns.
Av årsredovisningen framkommer bland annat att verksamheten åter
uppvisar ett positivt resultat om denna gång drygt 5 miljoner kronor
(jfr knappt 3 mnkr för år 2012). I sammanhanget ska då också
beaktas att retroaktiva avgifter för år 2013 om ca 6,5 miljoner kronor
redan har återbetalats till medlemmarna. Förbundets nuvarande
egna kapital uppgår därmed till hela ca 33 miljoner kronor. Detta är
då samtidigt betydligt över den långsiktiga nivå (max. 20 mnkr) som
bedömts som lämplig för förbundet och som också angivits som ett
finansiellt mål för förbundet.
Förbundet har samtidigt återigen uppfyllt balanskravet och dessutom
flertalet av de finansiella och verksamhetsmässiga mål som
direktionen har fastställt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
153, föreslagit kommunfullmäktige besluta
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att bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling
ansvarsfrihet för år 2013 och samtidigt även godkänna den av
förbundet upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Akten

KS.2005.558.018

§ 94
Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2014 – 2017.
Utvecklingsprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för en
positiv utveckling för Karlskrona landsbygd. Programmet skall
stimulera kommunens förvaltningar och bolag till att kraftsamla för
landsbygdsutveckling. Ansvarig för programmets genomförande är
Utveckling i Karlskrona AB.
Det övergripande målet är att genom en aktiv landsbygdsutveckling
med bred samverkan, lokalt inflytande, framtidstro och nytänkande,
skapa en god livsmiljö för alla som lever på landsbygden. Målet är att
under programperioden skall det ske en ökning av både företag och
boende öka.
I samklang med Vision 2030 och de nationella miljömålen har
programmet satt upp mål för en hållbar utveckling på landsbygden
och nio prioriterade utvecklingsområden har specificerats.
Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2013 -2017 föredrogs
av landsbygdsutvecklare Ann-Marie Nordström på Kommunstyrelsen
2014-04-01, § 104. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet
återremitteras.
Efter återremiss har ärendet kompletterats och/eller justerats med
följande:
• Uppdaterad statistik
• Programperioden justerats att gälla för 2014-2017
• Kvantitativa mål har anpassats utifrån en minskning av
programperioden. För övrigt har inga mål ändrats
• Avsnitt 4.6 Skolor/utbildning, avsnitt 4.7 IT/Telekommunikation och
avsnitt 4.8 Profilering/marknadsföring har korrigerats utifrån de
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förslag till ändringar som inkommit från
kommunledningsförvaltningen.
Övriga kompletteringar och justeringar har förankrats med
kommunledningsförvaltning och VD i AB Karlskrona Moderbolag samt
VD i Utveckling i Karlskrona AB.
Forts

§ 94 forts
Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2014 – 2017.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
156, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta utvecklingsprogrammet för Karlskrona landsbygd 2014 2017, samt
2. att ge i uppdrag till Utveckling i Karlskrona AB att vara
sammanhållande och sammankallande av landsbygdsgruppen,
bestående av representanter från berörda förvaltningar och
kommunala bolag.
Yrkande
Patrik Hansson (S), Ann-Louise Trulsson (-), Sofia Bothorp (MP),
Carl-Göran Svensson (M), Börje Dovstad (FP), Stefan Lundin (FP),
Ronnie Nilsson (-), Jan-Olof Peterson (FP) och Eva Strömqvist (S)
yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att Tvings läkarstation tillförs under rubriken 3:3 efter Jämjö på
sidan 9.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att bifall på Kent Lewéns tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kent Lewéns tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kent lewéns förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta utvecklingsprogrammet för Karlskrona landsbygd 2014 2017,
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2. att ge i uppdrag till Utveckling i Karlskrona AB att vara
sammanhållande och sammankallande av landsbygdsgruppen,
bestående av representanter från berörda förvaltningar och
kommunala bolag, samt
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3. att Tvings läkarstation tillförs under rubriken 3:3 efter Jämjö på
sidan 9.
___

Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

KS.2014.31.023

§ 95
Svar på motion om tjänst som marinbiolog.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 januari 2014,
§ 9, av Bruno Carlsson (SD) Förslaget är att inrätta en permanent
tjänst som kommunal marinbiolog.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 mars 2014, § 59, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ökad kompetens
inom myndigheten är alltid välkommen men problemen i samband
med nedsmutsning av skärgården löses enligt
Samhällsbyggnadsförvaltningen i första hand inte av en marinbiolog
då orsakerna till de problem förslagsställaren påvisar är knutna till
luft- och vattenutsläpp från landbaserad verksamhet. Vad som krävs
är att minska på utsläppen från de verksamheter som är ansvariga
för situationen i
skärgårdsmiljön såsom tillverkningsindustri, trafik,
avloppsreningsverk, enskilda avlopp och lantbruk samt allmänhetens
användande av produkter som påverkar miljön.
I de fall en marinbiologisk expertis kan krävas är det billigare för
kommunen att anlita en för ändamålet specialiserad konsult. För de
allmänna marinbiologiska frågorna finns egen ekologisk kompetens
och dessutom flera marinbiologer på Länsstyrelsen som kan
tillfrågas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att behovet av en marinbiolog
för tillfället är begränsat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
157, föreslagit kommunfullmäktige besluta
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att avslå motionen.
Yrkande
Bruno Carlsson (SD) yrkar att motionen bordläggs.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
bordläggas och finner att kommunfullmäktige beslutar att motionen
bordläggas.
Forts

§ 95 forts
Svar på motion om tjänst som marinbiolog.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen bordläggs.
____
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KS.2014.6.828

§ 96
Svar på motion för att få igång hjärtat.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 januari 2014,
§ 9, av Åsa Gyberg Karlsson (V) Förslaget är att hjärtstartare ska
placeras på Karlskrona kommuns idrottsanläggningar.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 31 mars 2014, § 25, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i dagsläget finns
hjärtstartare på Karlskrona varmbadhus/simhall där personalen är
utbildad i användandet av dem.
I Telenor Arena Karskrona finns en hjärtstatare som hanteras av de
anställda i ishallen.
Tillgång till kunnig personal är viktigt vid utplacering av hjärtstartare
då apparaturen ska hållas i funktionsdugligt skick. Utbildning av
personal måste ske där hjärtstartare placeras.
Idrotts- och fritidsförvaltningen ser möjlighet att införskaffa
hjärtstartare till Östersjöhallen/Idrottshallen, Västra Mark och Rödeby
Simhall där det finns personal att tillgå när det är öppet.
Information om placering av hjärtstartare ska registreras i Sveriges
hjärtstartarregister.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
158, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

22 maj 2014
Ulf Hansson (V), Gunilla Ekelöf (FP) och Björn Gustafsson (MP)
yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.

38

Carl-Göran Svensson (M) och Elina Gustafsson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2011.276.050

§ 97
Svar på motion om meddelarfrihet som upphandlingskriterier.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2014, §
72, av Christina Mattisson (S) Förslaget är att omgående utreda hur
upphandlingskriterier kan kompletteras med meddelarfrihet som
villkor vid upphandling av skattefinansierad verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 april 2014, § 25, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att i och med att
det från början på 2012 pågick en översyn av dåvarande
inköpspolicy lades motion att behandlas och beaktas i samband med
denna översyn. Motionen skulle ha besvarats i samband med
antagandet av ny upphandlings- och inköpspolicy, vilket inte skedde.
Motionen vill uppnå en konkurrens på lika villkor genom att i
upphandlingsvillkoren införa bestämmelser att entreprenören som ett
villkor ska ge sina anställda samma meddelarfrihet som
offentliganställda har i grundlagen i den del av upphandlingen som
omfattas av upphandlingen. Villkoret bör gälla även kommunala
bolag, liksom annan verksamhet som kommunen ger tillstånd till.
Motionen var väl känd i beredningen av den av kommunfullmäktige
antagna upphandlings- och inköpspolicyn (20130321 §39). Följande
formulering har införts:
”Den grundlagsfästa yttrandefriheten, meddelarfriheten och
meddelarskyddet enligt tryckfrihetsförordningen och regeringsformen
skall även gälla anställda hos privata utförare som utför verksamhet
åt kommunen”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
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159, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2013.288.030

§ 98
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni
2013, § 82, av Patrik Hansson (S) Förslaget är att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta upp ett projekt likande
Vägvisaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 15 januari 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Vägvisaren var
en verksamhet inom dåvarande arbetsmarknadsenheten mellan
1997-2008. Verksamheten var helt självfinansierande. Projektet hade
primärt till syfte att arbeta med personlig coachning, uppföljning samt
vägledning till arbetslösa ungdomar. Januari 2008 beslutade
regeringen enligt förordning (2007:1364) att Arbetsförmedlingen skall
upphandla insatser från privata aktörer för deltagare i jobbgarantin
för ungdomar och inom Jobb- och utvecklingsgarantin och att
samverkan med kommuner skall avslutas, undantaget om
arbetsförmedlingen inte hittar någon privat aktör som kan åta sig
uppdraget.
Vägvisaren avvecklades för att sedan övergå till ett ESF projekt kallat
Perrongen som arbetade på liknande sätt som Vävisaren fast med
målgruppen för ekonomisk bistånd. Projektet upphörde 2011.
Arbetssättet som varit framgångsrikt under såväl Vägvisare som
Perrongen följde med in i den permanenta verksamheten AMECA
som arbetar med vägledning och coachning riktat till alla som har en
anvisad plats inom Arbetsmarknadsavdelningen. Inga ungdomar har
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under tiden anvisats till kommunen via arbetsförmedlingen utan de
har använt sig av de privata aktörerna som finns på marknaden.
Under våren 2013 lades ett varsel på Telenor i Karlskrona vilket
berörde många unga invånare i Karlskrona. I samband med det
startade arbetsmarknadsavdelningen upp en verksamhet på prov,
kallad ungdomslots, som placerades i Komvux lokaler och som på
drop-in basis skulle kunna ta emot ungdomar. Behovet visade sig
vara stort vilket gjorde att arbetet växlades upp genom projekt
Ungsam som drivs genom Region Blekinge. Forts

§ 98 forts
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Under hösten 2013 har en KLF genomfört en förstudie med inriktning
att starta upp ett Navigatorcentrum i Karlskrona. Förstudien är i
samma anda som föreslagits i motionen.
Namnet navigatorcentrum är ett känt begrepp i Sverige som bygger
på ett koncept framtaget av en rad kommuner i samverkan med
ungdomsstyrelsen, arbetsförmedlingen och andra aktörer. Mer
information finns på http://www.navigatorcentrum.se. En del
kommuner har använt namnet Navigatorcentrum andra har valt att
kalla det vid annat men fokus är ungdomar och en väg in – flera
vägar ut.
Navigatorcentrums ska byggas kring ungdomen och dess behov,
organisationen ska hela tiden vidareutvecklas och vara flexibel i sin
uppbyggnad. Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att
etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att
det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer
arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall
fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för
det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att
motverka ungdomars utanförskap på såväl arbetsmarknaden som
samhället i stort.
I förstudien framgår att Navigatorcentrum skall inkludera
arbetsmarknadsavdelningens arbete med personlig vägledning och
coachning, ungdomslotsen samt annat stöd som kan behövas för de
ungas väg till arbetet eller studier.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att arbetet skall fortgå
med målet att Karlskronas Navigatorcentrum startar under
halvårskiftet 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
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76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2014 § 56
och den 24 april § 78 beslutat att bordlägga motionen
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att motionen bordläggs.

§ 98 forts
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
bordläggas och finner att kommunfullmäktige beslutar att återigen
bordlägga motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att återigen bordlägga motionen.
___
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18
juni 2014.
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104

Huvudmannaskap för skolan.
Muntlig frågestund.
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats i Spandelstorp.
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats i parken Monsunen/Bergåsa
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats i på Rosenholm.
Svar på medborgarförslag om att sätta upp gatubelysning längs cykelvägen
mot Öljersjö och längs Öljersjövägen.
§ 105 Svar på medborgarförslag om att gamla vackra Saltöbron, mellan Ekholmen
och Saltö blir belyst.
§ 106 Svar på medborgarförslag om sommartrafik från Trossö via Djupviks brygga på
Aspö till Horns brygga på Hasslö.
§ 107 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 108 Kommunala val.
§ 109 Anmälningsärende.
§ 110 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 111 Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för Socialnämnden.
§ 112 Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden, Handikappnämnden,
Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Milj- och byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden,
Överförmyndanämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
§ 113 Årsredovisning år 2013 för Karlskrona kommun.
§ 114 Resultatreglering bokslut 2013, samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskronas gymnasieskolor.
§ 115 Finansrapport april 2014, Internbanken.
§ 116 Hyresavtal Hammarbygården.
§ 117 Antagande av fördjupad översiktsplan för skärgården.
§ 118 Antagande av VA-plan för Karlskrona kommun.
§ 119 Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny gruppbostad
Mölletorp.
§ 120 Revisionernas begäran om medel för granskningsprojekt inom
kommunkoncernens bolag.
§ 121 Medel för säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan.
§ 122 Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.
§ 123 Återremiss uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
§ 124 Delårsrapport per den 30 april 2014 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
§ 125 Förslag till fortsatt avtal mellan Landstinget Blekinge om
patientnämndsverksamhet.
§ 126 Ansvarsfrihet för region Blekinges styrelse för verksamhetsåret 2013.
§ 127 Hemställan om ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra
Blekinge
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§ 128 Förslag till ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden- tillstånd
och tillsyn avseende Räddningstjänstens varor enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor.
§ 129 Ändringar i ägardirektiven AB Karlskrona Moderbolag.
§ 130 Ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra Blekinge år 2013.
§ 131 Ansvarsfrihet för Samverkansnämnden i Blekinge år 2013.
§ 132 Inrättande av hem för vård och boende för ensamkommande flyktingbarn.
§ 133 Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och energi- och klimatprogram.
§ 134 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Blekinge län för år 2013.
§ 135 Svar på motion om att starta upp ett projekt likande Vägvisaren.
§ 136 Svar på motion om marinbiolog
§ 137 Svar på motion om att kommunen tar ansvar frö vad som serveras i
kommunens kök.
§ 138 Svar på motion om att införa äldreombudsman.
§ 139 Ordförandes sommarhälsning.
____
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Plats och tid

Beslutande

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 18 juni 2014 kl 13.00-19.35
Ordförande
1:e vice ordf.
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C) jäv §§ 126
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S) jäv §§ 131
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.00 §§ 99-del av §§
111
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S) jäv §§ 126
Claes-Urban Persson (S) jäv §§ 130
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-16.25 §§ 99-del av
§§ 111
Lars Hildingsson (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S) jäv §§ 126
Lisbeth Bengtsson (S) jäv §§ 130
Fredrik Wallin (S)
Patrik Hansson (S) jäv §§ 126
Christina Mattisson (S) jäv §§ 126
Yvonne Sandberg Fries (-) kl 13.00-17.15 §§ 99-116
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S) kl 13.00-17.35 §§ 99-117
Camilla Brunsberg (M) jäv § 126
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 13.00-19.00 §§ 99-125
jäv §§ 126, §§ 127-128
Jan Lennartsson (M) kl 18.00-19.35 §§ 120-139
Lars-Göran Forss (M)
Nicklas Platow (-)
Jan-Åke Nordin (M) jäv §§ 131
Emma Stjernlöf M) kl 13.00-18.30 §§ 99-119
Sophia Ahlin (M)
Bengt Fröberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-18.30 §§ 99-119
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Göte Henriksson (SD)
Christopher Larsson (SD) jäv §§ 126
Alf Stålborg (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP) kl 13.00-18.30 §§ 99-119
Stefan Lundin (FP)
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Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) jäv §§ 134
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V) kl 13.00-18.30 §§ 99-119
Tommy Olsson (KD) kl 13.00-16.40 §§ 99-del av §§
111
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Jan Elmqvist (S)
Ingrid Trossmark (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-16.30 §§ 99-del av §§
111
Anders Persson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Ronnie Nilsson (-) jäv §§ 130
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Göran Roos (SD)
Ove Uppgren (SD)
Kent Lewén (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Pernilla Persson (C)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-18.30
Mikael Svensson (MP) kl 17.00-19.35 §§ 118-139
Sandra Bizzozero (S) kl 17.35-19.35 §§ 118-139
Ronny Fransson (KD) kl 17.35-19.35 §§ 118-139
Ingela Abramsson (C) §§ 126

Närvarande ersättare

John-Erik Danerklint (S)
Lotta Törnström (S) kl13.00-16.45 §§ 99- §§ 111
Laila Karlsson (S)
Ingela Abramsson (C) §§ 99-125, 127-139
Ronny Fransson (KD) kl 13.00-17.35 §§ 99-117

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Birgitta Gamelius (M) och Inga Lill Siggelsten Blum
(KD)

18 juni 2014

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Måndagen den 30 juni 2014, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 99-139
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Birgitta Gamelius (M)

Justeringsledamot ………………………………………………
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 30 juni 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Akten

KS.2014.325.600

§ 99
Huvudmannaskap skola
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan-Olof Peterson (FP)
och förvaltningschef Maria Persson informerar om
huvudmannaskapet för skolan.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta dagens information till protokollet.
___

7

18 juni 2014

§ 100
Muntlig frågestund
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Camilla Brunsberg (M) om handikappnämnden,
socialnämnden och äldrenämnden får tillräckliga medel för att
bedriva vård enligt de lagstadgade kraven.
Camilla Brunberg svarar.
__

8
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Tekniska nämnden
Akten

9

KS.2013.381.310

§ 101
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats i Spandelstorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013 § 124 av Annicka och Stefan Frisell.
Förslaget är att anlägga en hundrastplats i Spandelstorp då det i
området finns mänga hundägare som önskar detta.
Tekniska nämnden har den 22 april 2014, § 51, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona Kommun har i
dagsläget två hundrastgårdar, belägna i Amiralitetsparken respektive
Wämöparken. Anläggningskostnad för en hundrastgård uppgår till
mellan 50 000 och 100 000 kronor.
Tekniska förvaltningens investeringsbudget medger ej nyanläggning
av hundrastgård i Spandelstorp.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
198, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

10

KS.2014.92.310

§ 102
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats i parken
Monunen/Bergåsa.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
mars 2014 § 51 av Ulf Sejlert.
Förslaget är att anlägga en rastplats för hundar i södra delen av
parken Monsunen.
Tekniska nämnden har den 22 april 2014, § 52, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona Kommun har i
dagsläget två hundrastgårdar, belägna i Amiralitetsparken respektive
Wämöparken. Anläggningskostnad för en hundrastgård uppgår till
mellan 50 000 och 100 000 kronor.
Tekniska förvaltningens investeringsbudget medger ej nyanläggning
av hundrastgård i Monsunen vid Sunnavägen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
199, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

11

KS.2013.349.310

§ 103
Svar på medborgarförslag om hundrastplats på Rosenholm
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 § 106 av Peter Kullring.
Förslaget är att anlägga en alternativt två, hundrastplatser söder om
Frivillighuset, samt att Bygg- och anläggningsprogrammet skulle
kunna utföra arbetet.
Tekniska nämnden har den 22 april 2014, § 53, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona Kommun har i
dagsläget två hundrastgårdar, belägna i Amiralitetsparken respektive
Wämöparken. Anläggningskostnad för en hundrastgård uppgår till
mellan 50 000 och 100 000 kronor. Tekniska förvaltningens
investeringsbudget medger ej nyanläggning av hundrastgård i
Rosenholm även om arbetet utförs av bygg- och
anläggningsprogrammet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
200, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

12

KS.2013.430.317

§ 104
Svar på medborgarförslag om att sätta upp gatubelysning längs
cykelvägen från Lösens kyrka mot Öljersjö och längs
Öljersjövägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013 § 124 av Annica Maria Johansson. Förslaget är att
gatubelysning sätts upp längs cykelvägen från Lösens kyrka till
Öljersjö.
Tekniska nämnden har den 22 april 2014, § 54, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att investeringskostnad för
anläggning av gatubelysning längs föreslagen sträcka uppgår till flera
hundratusen kronor.
Tekniska förvaltningen saknar investeringsmedel till nyuppsättning av
gatubelysning längs föreslagen sträcka.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
201, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

13

KS.2013.494.317

§ 105
Svar på medborgarförslag om att gamla vackra Saltöbron,
mellan Ekholmen och Saltö, blir belyst.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 12
december 2013 § 157 av Roland Törnquist. Förslaget är att gamla
Saltöbron belyses i själva valvet och även en ljussättning som följer
räcket på bron.
Tekniska nämnden har den 22 april 2014, § 55, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att investeringskostnad för
ljussättning av Saltöbron som förslagsställaren föreslår uppskattas till
mellan 100 000 kr och 200 000 kr.
Tekniska förvaltningen saknar investeringsmedel till konstnärlig
belysning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
202, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

14

KS.2010.122.539

§ 106
Svar på medborgarförslag om sommartrafik från Trossö via
Djupviks brygga på Aspö till Horns brygga på Hasslö
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
mars 2010 § 27 av Stig Olander. Förslaget är sommartrafik med
skärgårdsbåt från Trossö via Djupviks brygga på Aspö till Horns
brygga på Hasslö.
Kommunledningsförvaltningen har den 19 maj 2014 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att man är många på
Hasslö som tycker det ska vara möjligt att åka med skärgårdsbåt
mellan Trossö och Hasslö via Aspö. Att bo i skärgården och inte
kunna åka till staden med båt känns helt fel. Vidare påpekas att
Hasslö är den ö i skärgården som har flest bofasta och
sommarboende.
Inför kommunfullmäktige den 15 december 2011 lämnades följande
synpunkter:
Kommunledningsförvaltningen har fört diskussioner med
Affärsverken som bedriver skärgårdstrafiken i Karlskrona genom ett
s.k. nettoavtal på uppdrag från Blekingetrafiken AB.
Sommarbåtstrafiken finansieras genom biljettintäkter och ett bidrag
från Karlskrona kommun som går via Blekingetrafiken AB.
Affärsverken har tidigare kört trafik på Hasslö och den trafiken lades
ner pga. för få resande. Då Affärsverken har förlängt
sommarbåtstrafiken med maj och september månad på begäran från
Karlskrona kommun så finns det inte inom nuvarande ekonomiska
ramar någon möjlighet att finansiera skärgårdstrafik till Hasslö. Ska
trafiken utökas till att omfatta även Hasslö kommer det att kräva en
extra ersättning från Karlskrona kommun.
Med hänvisning till tidigare erfarenheter gällande resandet till Hasslö
samt att en utökad trafik innebär ökade kostnader för Karlskrona
kommun föreslog Kommunledningsförvaltningen att man i nuvarande
situation avvaktar att införa sommarbåtstrafik till Hasslö.
Efter yrkande från Sara Högelius (V) återemitterades ärendet av
kommunfullmäktige för att besvara följande frågor:
1. Hur ser resandet ut idag?
2. Vad skulle det kosta för kommunen?
Forts

18 juni 2014
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§ 106 forts
Svar på medborgarförslag om sommartrafik från Trossö via
Djupviks brygga på Aspö till Horns brygga på Hasslö
3. När skulle det i sådana fall kunna genomföras?
Synpunkter
Genom kommunstyrelsens anslag för skärgårdsutveckling den s.k.
”Skärgårdsmiljonen” har frågan gällande sommarbåtstrafik till Hasslö
åter aktualiserats. I samband med beredningen av ärendet har
inkommit synpunkter från Utveckling i Karlskrona AB gällande
tidtabellen samt att det ur turistisk synpunkt är bättre att angöra
Garpahamnen istället för Horns brygga.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2014
1. att anslå 400 tkr ur anslaget för skärgårdsmiljonen till
skärgårdstrafik sommaren 2014 på linjen Fisktorget – Aspö (Djupvik)
– Hasslö (Garpahamnen), samt
2. att satsningen ska vara långsiktig och inte enbart ett försök på ett
år.
Region Blekinge/Blekingetrafiken har fått i uppdrag att göra en
upphandling av ovanstående trafik. I uppdraget anges att linjen ska
trafikeras med minst två dagliga turer inom perioden 23/6-10/8 2014
(ordinarie turer) med avgångstid från Fisktorget 09:30 och 20:30 och
från Hasslö 10:30 och 21:30.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
203, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Börje Dovstad (FP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2014.1.102

§ 107
Avsägelser av kommunala uppdrag
Gunnar Sandwall (M) har i en skrivelse daterad 13 juni 2014 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Ann-Louise Trulsson (M) har i en skrivelse daterad 18 juni 2014
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2014.1.102

§108
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Regionstyrelsen
Ersättare Bruno Carlsson (SD) efter Lotta Antman.
_____
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Aktern
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KS.2014.262.611

§ 109
Anmälningsärende.
Östra Torps resursfördelning för blivande årskurs 1, läsåret 2014/15.
Roland Andreasson (S) och Börje Dovstad (FP) yttrar sig.
_____
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KS.2014.265.814
KS.2014.266.879
KS.2014.273.106
KS.2014.288.870
KS.2014.297.430
KS.2014.301.754
KS.2014.307.183
§ 110
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om ridvägar i Bastasjö- Mölletorp, av Stefan
Svensson.
Medborgarförslag om plan som beskriver vårt världsarv
”Örlogsstadden Karlskrona” ska skyddas för brand, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens
parkeringsavgifter ska gå till att rädda Marinens musikkår, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om bronsgjutna plattor som visar vårt världsarv i
relief, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om gör Wämöskogen till någon form av
stadsnationalpark- den är också en del av Karlskrona världsarv, av
Owe Nodmar.
Medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan mot tiggeri, av
Roland Thörnquist.
Motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto, av Anna
Ekström (FP)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
___
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Socialnämnden
Revisionen
Ekonomienheten
Akten
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KS.2012.032.041

§ 111
Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för
Socialnämnden.
Ingrid Hermansson (C), Sven Wallfors (M) och Ingrid Trossmark (S)
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 2013.
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 2013, samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
socialnämnden ansvarsfrihet.
______
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Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
Revisionen
Ekonomienheten
Akten
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KS.2012.032.041

§ 112
Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden,
Handikappnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och
fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden,
Överförmyndanämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
Ordförande i revisionen Mats Nilsson (S) och Thomas Almqvist från
Ernst & Young redovisar revisionsberättelsen för år 2013.
Ledamot revisionen Anna-Karin Leufstedt (S) redovisar sin
revisionsberättelse 2013.
Revisionen har med skrivelse den 24 april 2014 lämnat
revisionsberättelse för år 2013.
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, utskott, beredningar och bolagsstyrelser 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 och i förekommande fall
bolagsstämmor.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, aktiebolagslagen,
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 verksamheten sköts på
ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt, att
räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är
tillräcklig.

Forts

18 juni 2014
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§ 112 forts
Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden,
Handikappnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och
fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden,
Överförmyndanämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
Revisorernas påpekanden
Med bakgrund i granskningsresultaten anser revisorerna att
verksamheten överlag bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Däremot
anser revisorerna att omfattningen mål, uppdrag och prioriteringar
innebär en risk att verksamheterna arbetar med uppgifterna som en
rapportstruktur snarare än en styrande målstruktur som verkställer
kommunfullmäktiges intentioner.
Kommunkoncernens samlade resultat för 2013 uppgår till +37,0 mkr.
Kommunens resultat för 2013 uppgår till +21,5 mkr. Resultatet har
tillgodoförts engångseffekter och obeaktat dessa uppgår årets
driftsresultat till ca -68,9 mkr (-69,4 mkr fg år). Under 2013 ökade
kommunens samlade intäkter med 1,8 % (3,5 % fg år) samtidigt som
kostnaderna ökade med 1,8 % (4,5 % fg år) jämfört med 2012.
Det är revisorernas bedömning även för verksamhetsåret 2013 att
kommunstyrelsen tillsammans med nämnder och bolagsstyrelser
omgående bör utveckla budgetprocessen för att säkerställa att
budgeten som styrmedel fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Med hänvisning till kommunallagen 6 kap. 1- 4 §§ bör
kommunstyrelsen, med ledning av delårsrapporter, nämnds
framställning till fullmäktige i fråga som rör budgetavvikelse och som
väsentligt påverkar kommunens utveckling och ekonomiska ställning,
lämna konkreta förslag om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelsen och nämnderna bör överväga gemensamma
riktlinjer för innehåll och omfattning av internkontrollplanerna för att
skapa bättre styrning mot fullmäktiges såväl finansiella som
verksamhetsinriktade mål.
Lekmannarevisorerna i Affärsverken Karlskrona AB, Utveckling i
Karlskrona AB samt Kruthusen företagsfastigheter AB har lämnat
synpunkter i respektive granskningsrapport.
Revisorernas uttalanden
Vi riktar anmärkning mot att Socialnämnden fortsatt visat ohörsamhet
till fullmäktiges uppsatta mål, såväl ekonomiska som
verksamhetsmässiga, trots revisorernas anmärkning i
revisionsberättelsen 2012.
Forts
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§ 112 forts
Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden,
Handikappnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och
fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden,
Överförmyndanämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
Anmärkningen grundas på att
• Nämnden inte varit tillräckligt aktiv med bakgrund i sitt
tilldelade ekonomiska ansvar och har inte vidtagit tillräckliga
åtgärder för att bryta den negativa kostnadsutvecklingen och
reducera årets negativa budgetavvikelse.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen,
2. att bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen. Barn- och
ungdomsnämnden, Handikappnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och
fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden,
Överförmyndanämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
_____

18 juni 2014

Ekonomienheten
Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
Akten
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KS.2012.032.041

§ 113
Årsredovisning för år 2013 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, § 74,
godkänt bokslutet för år 2013 och överlämnat det till kommunens
revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 24 april 2014 tillstyrkt att
årsredovisningen för år 2013 godkänns av fullmäktige då den
upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god
revisionssed.
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Sophia Ahlin (M),
Björn Gustavsson (MP), Gunilla Ekelöf (FP), Börje Dovstad (FP),
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall.
Patrik Hansson (S), Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP), Emma
Swahn Nilsson (M), Anna Ekström (FP), Jan-Olof Peterson (FP),
Niklas Platow (-), Chatarina Holmberg (S) och Peter Johansson (S)
yttrar sig.
Christopher Larsson (SD), Per Henriksson (sd), Göran Roos (SD),
Ove Uppgren (SD), Göte Henriksson (SD) och Alf Stålborg (SD)
deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2013.
________
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Ekonomienheten
Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
Akten

25

KS.2012.032.041

§ 114
Resultat reglering bokslut 2013 och överföring av
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 2013
redovisade ett positivt resultat har uppfyllt kriterierna för att kunna få
med sig resultatet till 2014.
Forts
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§ 114 forts
Resultat reglering bokslut 2013 och överföring av
investeringsmedel.
Samtidigt är situationen sådan att de nämnder som under 2013
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 2014 finns inte någon reserv
budgeterad för en eventuell resultatreglering vilket innebär att
regleringen får direkt påverkan på kommunens budgeterade
resultat för 2014. För 2014 uppgår det budgeterade resultatet
till + 2,7 mnkr.
Resultateffekten av dessa resultatregleringar blir således i enlighet
med upprättad tabell.
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 med ett smärre
undantag om 0,296 mnkr. Förändringen av investeringsbudgeten för
år 2014 uppgår enligt förslaget till 102,983 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
2013 om 32,7 mnkr till år 2014, vilket beslutats av Moderbolaget.
Nämnder och styrelsers eventuella framställningar i samband med
hantering av bokslut 2013 kan härmed anses vara besvarade till
fullo.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
155, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2013, samt

18 juni 2014

§ 114 forts
Resultat reglering bokslut 2013 och överföring av
investeringsmedel.
2. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
______
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Finanschef
Ekonomiavdelningen
Akten

28

KS.2011.127.045

§ 115
Finansrapport april 2014 Internbanken
I av Kommunfullmäktige fastställd finanspolicy framgår att
kommunstyrelsen ska tillhandahålla rapportering om
finansverksamheten i enlighet med de årligt fastställda anvisningarna
samt tre gånger om året till kommunfullmäktige avge en rapport med
en beskrivning av finansverksamheten och riskhanteringen i den
samlade verksamheten.
All extern kapitalanskaffning, derivattransaktioner, likviditetshantering
och finansiella placeringar i den samlade verksamheten ska
samordnas. Samordning sker genom, den inom kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken. Målsättningar för
finansverksamheten inom den samlade verksamheten är att:
- säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital;
-inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto;
-inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster;
Upprättad finansiell rapport syftar dels till att utgöra underlag för
planering och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över
hur väl finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
166, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansiell rapport per 30 april 2014.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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AB Karlskronahem
Äldrenämnden
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2014.99.736

§ 116
Hyresavtal Hammarbygården
Äldre-/omvårdnadsboendet Hammarbygården i Jämjö är i stort behov
av såväl en omfattande renovering som en angelägen ombyggnad.
På äldrenämndens uppdrag har tekniska förvaltningen tillsammans
med fastighetsägaren AB Karlskronahem tagit fram ett
planeringsunderlag för att genomföra och kostnadsberäkna dessa
åtgärder. Den totala kostnaden beräknas uppgå till ca 45 mnkr varav
själva ombyggnationen beräknas svara för ca 30 mnkr.
AB Karlskronahem har genom beslut av kommunfullmäktige 24 april
2014 beviljats utökat investeringsutrymme samt utökad låneram för
att finansiera ombyggnationen.
Äldrenämnden har i sin fastställda budget/plan för åren 2014-2016
reserverat ekonomiskt utrymme om 1,4 mnkr i ökade hyreskostnader
från år 2015 till följd av de föreslagna ombyggnadsåtgärderna.
Beloppet bygger på de indikativa nya hyresnivåer som hyresvärden
AB Karlskronahem har presenterat för nämnden.
Ett nytt hyresavtal med AB Karlskronahem gällande
Hammarbygården löpande över 15 år måste godkännas av
kommunfullmäktige innan det kan undertecknas och fastställas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
178, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge tekniska nämnden tillstånd att teckna ett nytt högst
femtonårigt hyresavtal med AB Karlskronahem rörande ett ombyggt
och renoverat Hammarbygården under förutsättning att den nya
hyresnivån ligger inom de ramar som äldrenämnden godkänner,
2. att den utökade årliga hyreskostnaden ska belasta äldrenämnden,
samt
3. att den utökade årliga hyreskostnaden skall inrymmas inom
äldrenämndens för år 2015 och framöver tilldelade årliga
budgetramar.
Forts
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§ 116 forts
Hyresavtal Hammarbygården
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen och att ärendet behandlas vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 september 2014. Anledningen är att en
fördjupad förprojektering av Hammarbygården visar att om- och
tillbyggnation bör ersättas av nybyggnation och det innebär att
investeringsramen behöver justeras.
Jan–Åke Nordin (M) och Peter Johansson (S) yrkar bifall till Börje
Dovstads återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_____
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Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
KS.2011.405.212
Ekonomiavdelningen
Länsstyrelsen Blekinge Län
Boverket
Kommunens anslagstavla
Akten
§ 117
Antagande av fördjupad översiktsplan för Skärgården
Skärgårdsstaden Karlskrona har unika förutsättningar med sitt
geografiska läge, natur- och kulturvärden och goda möjligheter att bo
och leva i en attraktiv miljö.
Förslaget till plan för skärgården präglas av tankarna i kommuns
översiktsplan antagen 2010, samt av Vision Karlskrona 2030.
Översiktsplanen fokuserar på förtätning och funktionsomvandling där
befintlig infrastruktur utnyttjas optimalt med respekt för natur- och
kulturvärden. Nya skärgårdssamhällen tillskapas i strategiska lägen
med utvecklade kommunikationer över vatten. För en hållbar
skärgårdsutveckling krävs en miljömässigt bra vatten- och
avloppsförsörjning, ett befolkningsunderlag som skapar
förutsättningar för offentlig och kommersiell service, bra
kommunikationer och möjligheter för näringar att utvecklas.
Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för skärgården har
arbetats fram tillsammans med allmänheten i bred medborgardialog
och ett stort antal möten under hela processens gång. Många
värdefulla synpunkter har inhämtats och utifrån dessa har förslaget
bearbetats. Förslaget är nu färdigarbetat, och färdigt att föreslås för
antagande.
De bärande idéerna för planen är en långsiktig hållbarhet, med fokus
på ökad befolkning och näringsutveckling i skärgården samtidigt som
befintliga natur- och kulturvärden bevaras och förstärks.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
179, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till fördjupning av översiktsplan för skärgården.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar att på sidan 45 under rubrik besöksnäring och
turism, att följande text skrivs in; För att dra nytta av hela
Blekinges unika skärgård, och göra upplevelserna för besökare
så bra som möjligt föreslås att en särskild led, ”arkipelagrutten”
genom hela skärgården, liksom att kommunövergripande
skärgårdstrafik etableras. Förslagsvis inom ramen för
Biosfärsarbetet,
Forts
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§ 117 forts
Antagande av fördjupad översiktsplan för Skärgården
samt att på sidan 194 under rubrik turism, att följande text
skrivs in; Därför föreslås att en särskild led, ”arkipelagrutten”
genom hela skärgården, liksom att kommunövergripande
skärgårdstrafik etableras.
Mats Lindbom (C), Patrik Hansson (S), Carl-Göran Svensson (M),
Börje Dovstad (FP), Billy Åkerström (KD) och Camilla Brunsberg (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt bifall till Sofia
Bothorps tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta förslaget till fördjupning av översiktsplan för skärgården,
samt
2. att på sidan 45 under rubrik besöksnäring och turism, att följande
text skrivs in; För att dra nytta av hela Blekinges unika skärgård, och
göra upplevelserna för besökare så bra som möjligt föreslås att en
särskild led, ”arkipelagrutten” genom hela skärgården, liksom att
kommunövergripande skärgårdstrafik etableras. Förslagsvis inom
ramen för Biosfärsarbetet, samt att på sidan 194 under rubrik turism,
att följande text skrivs in; Därför föreslås att en särskild led,
”arkipelagrutten” genom hela skärgården, liksom att
kommunövergripande skärgårdstrafik etableras.
___
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Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
Ekonomiavdelningen
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Boverket
Kommunens anslagstavla
Akten
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KS.2012.182.424

§ 118
Antagande av VA-plan för Karlskrona kommun.
På uppdrag av tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden
har tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningen gemensamt
arbetat fram ett förslag till VA-plan för Karlskrona kommun.
Styrgrupp för arbetet har varit presidierna i respektive nämnd.
Planen har i två omgångar varit på remiss till myndigheter,
organisationer och enskilda. Remisserna har samordnats med
arbetet med Fördjupning av översiktsplanen för Skärgården. De
synpunkter som inkommit ger vid hand att arbetet mottagits över
förväntan positivt. Den senaste remissrundan har medfört värdefulla
synpunkter. Dock har de inte medfört någon påverkan på planens
utformning, då de istället bör hanteras i annan ordning.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har vid
sammanträden den 22 april 2014,
§ 47 respektive den 10 april 2014, § 93 lämnat yttrande och hemställt
att kommunfullmäktige antar VA-plan för Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
180, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta VA-plan för Karlskrona kommun.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att berörda nämnder/förvaltningar som tagit fram VA-planen får
i uppdrag att återkomma med förslag på alternativa VA-lösningar där
närsalter återförs in i kretsloppet.
Gunilla Ekelöf (FP), Sofia Bothorp (MP), Stefan Lundin (FP), JanAnders Lindfors (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag samt
yrkar avslag på Mats Lindboms tilläggsyrkande.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
och på Mats Lindboms tilläggsyrkande.
Forts
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§ 118 forts
Antagande av VA-plan för Karlskrona kommun.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Mats Lindboms tilläggsyrkande mot
Gunilla Ekelöfs m fl avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Mats Lindboms
tilläggsyrkande.
Reservation
Mats Lindbom (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta VA-plan för Karlskrona kommun.
___

18 juni 2014

Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2014.209.293

§ 119
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny
gruppbostad Mölletorp.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av handikappförvaltningen
att projektera och uppföra en ny gruppbostad (LSS-boende) med åtta
lägenheter i Mölletorp. Handikappförvaltningens behov bedöms som
”akut” samtidigt som redan beviljat bygglov gäller till och med augusti
månad 2015.
Tekniska nämnden hemställer nu om en utökad investeringsram för
Fastighetsverksamheten för åren 2014/2015 med sammanlagt 19
miljoner kronor för byggnationen av detta nya gruppboende inom
LSS-verksamheten. Nämnden begär samtidigt också projekteringsoch investeringstillstånd för den föreslagna investeringen.
Kommunledningsförvaltningen har inga synpunkter avseende
behovet av nya gruppbostäder inom LSS-verksamheten. Denna
fråga har redan aktualiserats och delvis beaktats i tidigare och nu
gällande budgetar och planer.
Förslaget om att utöka det befintliga investeringsutrymmet för att
genomföra projektet är emellertid inte i linje med gällande budget.
Redan de i budget och plan 2013 – 2015 (2017) fastställda
investeringsramarna exkluderade medel för att bygga nya LSSbostäder. Enligt den angivna inriktningen skulle dessa i stället
komma till stånd genom anlitande av externa byggherrar, ett
förhållande som är alltjämt rådande, Ett skäl till detta var bl.a. att det
handlar om boenden, där hyresgästerna kommer att ha egna
hyreskontrakt. Som aktuella projekt angavs vid denna tidpunkt såväl
Västra Gärde som just Mölletorp. Sedan dess har Mölletorps
genomförande blivit något senarelagt.
Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning gäller fortfarande
samma förutsättningar d.v.s. – det finns inget utrymme inom
befintliga investerings– och upplåningsramar att även inrymma och
prioritera detta nya gruppboende.
Forts
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§ 119 forts
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny
gruppbostad Mölletorp.
En byggnation i egen regi kräver ett utökat investeringsutrymme och
sannolikt även en utökad låneram, vilket är något som
kommunledningsförvaltningen inte ställer sig positivt till.
Gruppboendet måste således enligt kommunledningsförvaltningen
byggas enligt inriktningen i gällande budget, d.v.s. en byggnation via
en extern byggherre och med åtföljande i normalfallet 15-årigt
hyresavtal med kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
181, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå tekniska nämndens framställan om en utökning av
investeringsramarna åren 2014 och 2015 med sammanlagt 19
miljoner kronor för byggnation av ett nytt gruppboende åt
handikappnämnden i Mölletorp,
2. att byggnationen i stället ska ske i extern regi enligt inriktningen i
nu gällande budget och plan för åren 2014 – 2016, samt
3. att till följd av projektet tillkommande hyreskostnader ska
inrymmas inom handikappnämndens tilldelade budgetramar för år
2015 och framöver.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar att attsats 1 och 2 ändras till följande
att bifalla tekniska nämndens framställan om en utökning av
investeringsramarna åren 2014 och 2015 med sammanlagt 19
miljoner kronor för byggnation av ett nytt gruppboende åt
handikappnämnden i Mölletorp, samt att byggnationen ska ske i
egen regi samt att nödvändiga prioriteringar ska göras inom fastställd
investeringsram 2014-2016.
Anna Ekström (FP) och Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Gunilla Ekelöf (FP), Ulf Hansson (V), Jörgen Johansson (C),
Christopher Larsson (SD), Åke Håkansson (S), Lars Hildingsson (S),
Nicklas Platow (-) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på Jan-Anders
Lindfors ändringsyrkande på attsats 1 och 2.
Camilla Brunsberg (M) och Patrik Stjernlöf (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Forts

18 juni 2014

37

§ 119 forts
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny
gruppbostad Mölletorp.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på
attsats 1 och 2 mot Jan-Anders Lindfors ändringsyrkande på attsats
1 och 2 och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Jan-Anders
Lindfors ändringsyrkande på attsats 1 och 2.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bifalla tekniska nämndens framställan om en utökning av
investeringsramarna åren 2014 och 2015 med sammanlagt 19
miljoner kronor för byggnation av ett nytt gruppboende åt
handikappnämnden i Mölletorp,
2. att byggnationen ska ske i egen regi samt att nödvändiga
prioriteringar ska göras inom fastställd investeringsram 2014-2016,
samt
3. att till följd av projektet tillkommande hyreskostnader ska
inrymmas inom handikappnämndens tilldelade budgetramar för år
2015 och framöver.
___

18 juni 2014
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KS.2013.227.007

§ 120
Revisionens begäran om medel för granskningsprojekt inom
kommunkoncernens bolag.
Tjänsteförrättande ordförande för kommunrevisionen har i skrivelse
den 22 april 2013 hemställt att Kommunfullmäktiges presidium
omgående inför ägardirektiven för kommunkoncernens bolag att
bolag som blir föremål för kommunrevisionens granskning bekostar
densamma.
Enligt vad som framkommit vid förfrågan i det så kallade 3KHVnätverket (Kristianstad, Kalmar, Halmstad och Växjö) har ingen av
de övriga kommunerna i nätverket någon sådan skrivning i
ägardirektiven som nu föreslås av revisorerna.
Kommunrevisionen har för sin verksamhet en budgetram tilldelad av
fullmäktige att hålla sig till. Om revisorerna önskar vidga sin
granskning avseende bolagen på sådant sätt att tilldelade medel
inte förslår, måste revisorerna i samband med kommunens
budgetarbete begära utökade resurser, vilket i så fall prövas i den
ordinarie budgetprocessen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
182, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå revisorernas framställan att i ägardirektiven för
kommunkoncernens bolag införa att bolag som blir föremål för
granskning bekostar densamma.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

18 juni 2014

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Analys och tillväxt
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KS.2010.302.532

§ 121
Medel för säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan
I samband med att Verköbanan har tagits i bruk har operatören
Green Cargo anmärkt på säkerheten vid ett antal plankorsningar.
Green Cargo önskar en högre säkerhet vid Ringövägen,
Ängholmsvägen samt vid Verköskolan. Som skäl för detta anges
främst riskerna för tredje person. Green Cargos utlåtande är baserat
på att högsta tillåtna hastighet är 10 km/h mellan södra Ringö och
Verkö terminalområde.
Verköbanan uppfyller Trafikverkets och Transportstyrelsens samtliga
krav vad avser utformning av säkerhet och banan är i sin helhet
godkänd av Transportstyrelsen.
Efter studier på plats anser Tekniska nämnden att inkomna
anmärkningar är relevanta särskilt med tanke på att många barn rör
sig i området kombinerat med de långa bromssträckor som godståg
har. Tekniska nämnden beslutade därför om att ansöka om
investeringsmedel om 5 000 000 kronor för att förse följande
korsningar med bomanläggning; Ringövägen, Ängholmsvägen, Norra
Backen, Södra Backen/Verköskolan samt för att förse
gångöverfarterna vid Norra Ringö och Stationsvägen med ljud-och
ljussignaler.
Som nämns i Tekniska nämndens beslut uppfyller Verköbanan
Trafikverkets och Transportstyrelsen krav på en järnväg och är i
vederbörlig ordning godkänd. Operatören Green Cargo har dock
krävt en högre säkerhet om de ska trafikera banan. Denna högre
säkerhet är i dagsläget löst med flaggvakter som kommunen hyr in
från ett vaktbolag till en kostnad om ca 2 000 kr/dag. Kostnaden för
dessa ryms enligt uppgift inom tekniska nämndens nettoram.
Stena Line räknar med ett tåg/dag fem dagar i veckan fr.o.m. augusti
2014, vilket innebär en kostnad för flaggvakter på 40 000 kr/månad.
På sikt krävs en högre säkerhet genom ytterligare bomanläggningar
och dessutom signaler vid gångöverfarterna. Genom detta ökar
flexibiliteten samtidigt som det blir möjligt med en högre hastighet på
banan. Vid en utökad trafik t.ex. två tåg/dag riskerar kommunens
kostnader att öka vid användandet av flaggvakter, vilket inte är fallet
med bomanläggningar.
Forts
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§ 121 forts
Medel för säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan.
Tekniska förvaltningen gör bedömningen att bomanläggningarna ska
kunna vara på plats i december månad 2014 vid ett beslut i
Kommunfullmäktige juni månad. Om ärendet måste hänskjutas till
budgetberedningen innebär det att investeringen kan vara genomförd
tidigast i maj 2015.
Föreslagna åtgärder finns inte med i den nu gällande
investeringsplanen för åren 2014 – 2018. Gällande investeringsplan
har redan överskridits till följd av fördyringar och andra tillkommande
projekt, varför kommunledningsförvaltningen egentligen anser att alla
nya projekt i princip ska hänskjutas till kommande budgetberedning
för åren 2015 – 2019, så att en ny samtidig och övergripande
prövning och prioritering kan göras.
Kommunledningsförvaltningens kan inte göra någon annan
bedömning än att säkerhetsåtgärderna är nödvändiga. En
senareläggning av genomförandet leder till ytterligare driftkostnader
och kan samtidigt ha en negativ inverkan på möjligheterna att utöka
trafiken. Förvaltningens bedömning är således att
investeringsutrymmet för tekniska nämnden ska utökas innevarande
år.
I beredningen av detta ärende har kommunledningsförvaltningens
avdelning för analys och tillväxt medverkat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
183, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka tekniska nämndens investeringsanslag för
gata/trafikverksamheten med 5 000 000 kronor för genomförande av
säkerhetshöjande åtgärder vid Ringövägen, Ängholmsvägen, Norra
Backen, Södra backen/ Verköskolan och gångöverfarterna vid Norra
Ringö och Stationsvägen,
2. att investeringsutgiften finansieras inom av kommunfullmäktige
beslutad låneram för år 2014, samt
3. att tillkommande kostnader för investeringen ska rymmas inom
tekniska nämndens gällande driftbudgetramar, samt
4. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att titta på den totala
bullersituationen på Verkö och ta fram en kalkyl på möjliga
bullerreduceringsåtgärder med hänsyn till boende och skola/förskola.
Forts
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§ 121 forts
Medel för säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan.
Mats Lindbom (C) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

18 juni 2014

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ronneby kommun
Ekonomiavdelningen
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KS.2014.37.406

§ 122
Taxor för kommunalförbundet Östra Blekinge
Ronnie Nilsson (-) anmäler jäv.
I ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen den 12 december
2013 slår domstolen fast att ett kommunalförbunds taxor och avgifter
som utgör föreskrifter i den mening som avses i regeringsformen ska
beslutas av de ingående medlemskommunerna och inte av
kommunalförbundet.
Respektive kommunfullmäktige har tidigare beslutat om taxor och
avgifter för år 2014.
Jämlikt Räddningstjänstens avtal med Skorstensfejarmästarna
revideras taxorna årligen med av centrala parterna publicerat
sotningsindex
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
184, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att justera taxor och avgifter för rengöring och brandskyddskontroll
enligt kommunförbundet Östra Blekinges förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
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KS.2014.173.041

§ 123
Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter
Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2014, § 70, att återemittera
redovisningen av månadsuppföljningen efter februari månad. Motivet
till fullmäktiges återremiss var att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
göra en djupare analys av de nämnder som visar negativt resultat
under februari månad.
Kommunfullmäktige fattade beslutet om återremiss i slutet av april.
Kort därefter påbörjades arbetet med att upprätta delårsrapport
baserat på första tertialet. Det är därmed naturligt att den fördjupade
analysen av utfallet efter två månader också påverkas av ny
information från delårsrapporten.
Handikappnämnden
Handikappnämnden har vid olika tillfällen påpekat att verksamheten
inte ryms inom an-visade ekonomiska ramar. Handikappförvaltningen
har vidtagit sådana åtgärder som är möjliga att genomföra utan att de
mer lagmässiga kraven på verksamheten kan ifrågasättas. Det finns
inget som tyder på annat än att verksamheten är ställd under hårda
ekonomiska restriktioner från förvaltningsledningen.
Handikappnämnden behandlade sin februarirapport vid
sammanträde 10 april. Nämnden beslutade då att uppdra åt sin
förvaltning att utreda ”…vilka konsekvenser en sänkning av
resurstilldelningen kommer ge på den kvalitet som ska levereras
enligt LSS och SOL för att nå ett utfall i balans för helår och att
återredovisa detta på nämndens sammanträde den 19 juni 2014”.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att de negativa
avvikelser som rapporteras såväl i februari som i april är av mera av
strukturell art – uppdragets omfattning och den resurs som finns att
disponera möter inte varandra. Förvaltningens uppfattning är att
kommunstyrelsen ska invänta nämndens bedömning av den begärda
utredningen för att därefter inleda aktiva diskussioner med nämndens
ledning. Siktet för sådana överläggningar måste vara inställt på hur
styrelsen och nämnden gemensamt ska se på verksamhetens behov
av resurser framöver.
Forts
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§ 123 forts
Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter
Socialnämnden
Den tragiska händelsen under Valborgsmässohelgen gör att
socialnämnden och socialförvaltningen intensivt arbetar med
nämndens uppdrag och förvaltningens förutsättningar. Det finns mot
den bakgrunden inte någon anledning för
kommunledningsförvaltningen att göra några särskilda analyser i det
här skedet.
Äldrenämnden
Äldrenämnden erhöll en utökad budgetram för 2014. Tillskottet
uppgick till 18,5 mnkr jämfört med den tidigare planen. Under 2013
erhöll nämnden 12 mnkr som tillfällig ram-förstärkning, vilket kom att
påverka avvikelsen mot budget.
Nämndens kostnadsläge utvecklades på ett tydligt sätt negativt
under 2012 och under inledningen av 2013. Nedanstående diagram
visar verksamhetens nettokostnadsutveckling under åren 2012 och
2013 redovisat som rullande årsvärde.
I den kostnadsökning som budgetkurvan återger ingår övertagandet
av hemsjukvården. Utfallskurvan visar att kostnadsutvecklingen totalt
sett är brantare än vad som tillskottet för hemsjukvården
budgetmässigt skulle motivera. Det tillskott om 12 mnkr som
nämnden fick under 2013 medverkade till budgetkurvan gjorde att
tydligt hopp oktober – december.
Under inledningen av 2014 kan ett tydligt trendbrott i
kostnadsutvecklingen noteras. Den utplaning av kostnadsökningen
som sker torde vara effekten av de åtgärder som politiskt respektive
förvaltningsmässigt har vidtagits under 2013 och inledningen av
2014.
Den ganska kraftiga avvikelsen mellan verkliga och budgeterade
kostnader uppkom under ett snabbt tidsskede. Att vända
utvecklingen torde ta något längre tid, och kommunledningsförvaltningen kan hysa visst tvivel om att kostnadsläget fullt
ut kan anpassas till gällande budgetram under innevarande år.
Kommunledningsförvaltningen anser att all kraft måste vara riktad
mot att vända kostnadsutvecklingen och mindre mot att söka åtgärda
avvikelsen mot budget genom att tillföra ökade ekonomiska resurser.
Äldrenämnden har beslutat om förändringar i verksamheten och om
förändringar i sättet att hantera vikarieresurser.
Forts
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§ 123 forts
Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter.
Med ledning av de åtgärder som nu vidtas inom nämnden anser inte
Kommunledningsförvaltningen att det finns skäl för kommunstyrelsen
att rikta ytterligare krav mot nämnden på åtgärder. Viktigare torde
vara att nämnden och förvaltningen ges möjlighet att med kraft styra
och genomföra de förändringar som nu finns beslutade så att
förväntade effekter på kostnadsutvecklingen kan uppnås på årsbasis.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
184 beslutat för egen del
att bifoga av Kommunledningsförvaltningen upprättad PM till ärendet
gällande Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
185, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att i övrigt kvarstå vid sitt beslut under § 105, att-satserna 1 - 3
avseende förslaget till kommunfullmäktiges beslut, nämligen
- att godkänna redovisade prognostiserade underskott 2014 för
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden
- att avvakta med bedömningen av behov av resultatpåverkande
åtgärder till delårsrapporten per april månad, samt
- att i övrigt godkänna uppföljningsrapporten per den 28 februari
2014.
Yrkande
Patrik Hansson (S) och Camilla Brunsberg (M) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nicklas Platow (-) yrkar att kommunledningsförvaltningen får i
uppdrag att ombudgetera resurser till barn- och ungdomsnämnden
om 6 Mkr, Handikappnämnden 1 Mkr och äldrenämnden 1 Mkr.
Ordförande påtalar att Nicklas Platows yrkande ej är berett och kan
därför inte behandlas vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Ekonomichef
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KS.2014.173.041

§ 124
Delårsrapport per den 30 april 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Den fastställda budgeten innehåller mål som kommunens
verksamheter och de kommunala bolagen har att förhålla sig till.
Fullmäktiges samlade beslut om budget innehöll ett uppdrag till
kommunstyrelsen att fastställa ansvars- och uppgiftsfördelning
avseende det fortsatta arbetet med de fastställda målen för
Karlskrona kommun och dess samlade verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade i mars hur nämnder och bolagsstyrelser
har att förhålla sig till varje enskilt mål. Det faktum att styrelsen
fattade beslutet i mars innebar att nämnder/styrelser redan hade
fastställt sina internbudgetar för 2014. Normalt sett bör en logisk
kedja innebära att fullmäktiges beslutar om mål, kommunstyrelsen
ger ut förtydligande och/eller kompletterande anvisningar till nämnder
och bolag varefter dessa hanterar mål m.m. i sina årsbudgetar. På
grund av att beslutet om budget flyttades till november blev det inte
möjligt att den här gången följa en sådan logik.
Inför delårsrapporten har förvaltningar/nämnder och bolag fått
instruktionen att rapportera aktiviteter som bidrar till att mål nås,
alternativ förverkligas. Samtliga nämnder och bolag har i olika
omfattning redovisat vilka aktiviteter som är genomförda, pågående
eller som kommer att genomföras.
Den uppföljning som nu sker syftar inte till att mäta, eller rapportera,
grad av måluppfyllelse. Strukturen i måldokumentet medger inte
någon sådan analys eller periodisk avstämning för vare sig
kommunen som helhet eller för enskild nämnd/bolag. Det kan bara
ske i samband med årsbokslutet eftersom flertalet av de indikatorer
som ligger till grund för en sådan analys endast mäts per år.
Det sätt som fullmäktige valt att formulera och hantera mål på
innebär att kommunens verksamheter och bolag kan sägas befinna
sig i ett lärande skede.
Forts
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Det är inte alltid enkelt att översätta ett för en enskild verksamhet
kanske abstrakt mål i konkreta aktiviteter som i den vardagliga
verksamheten kan antas medverka i måluppfyllelsen.
Det framgår också av de inrapporterade uppgifterna, som av
naturliga skäl är av skiftande karaktär. Trots det anser
kommunledningsförvaltningen att det som nu rapporteras måste
anses som en framgång i strävan mot att budget, efterföljande
uppföljningar och så småningom bokslutet ges en jämnare balans
mellan mål och medel.
Tiden från det att nämnderna och bolagen ska vara färdiga med sina
rapporter till det att kommunledningsförvaltningen ska presentera en
sammanställd bild över såväl mål som ekonomi uppgår till endast
några dagar. Tidsfaktorn kombinerat med ett omfattande material
innebär att det är mer eller mindre praktiskt omöjligt för
kommunledningsförvaltningen att kunna ha en dialog med såväl
kommunstyrelsen som förvaltningarna/bolag om vad och innebörden
av det som rapporteras. För det mer analytiskt inriktade arbetet,
vilket också ska ses i lärandets perspektiv, måste utrymme ges till
efter den formella avrapporteringen till kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det är rimligt att det
finns en koppling mellan den gällande budgeten och de aktiviteter
som beskrivs av en enskild nämnd. Aktiviteter som i och för sig
kanske är önskvärda men som med stor sannolikhet, på gränsen till
visshet, inte ryms inom den gällande budget bör således inte
rapporteras. Sådana bedömningar bör snarare hanteras som
ambitioner och av en nämnd tas upp till behandling i en kommande
budgetberedning. Det förhållandet har i och för sig inte direkt
framgått av anvisningarna för hur mål och aktiviteter ska hanteras,
även om det mer implicit borde kunna tolkas ut att det ska finnas ett
samband mellan fastställd budget/mål och planerad aktivitet.
Kommunledningsförvaltningen har i den nu redovisade
sammanställningen inte redigerat, refuserat eller censurerat i det
inlämnade materialet. Kommunledningsförvaltningen måste därför
påpeka att det i den gällande budgeten saknas grund för två av de av
idrotts- och fritidsnämnden redovisade aktiviteterna inom ramen för
Attraktiv livsmiljö, att säkerställa ”…ytterligare en aktivitetshall…”,
samt ”Ny simhall med 50 m bassäng”.
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Arbetet med mål ska kompletteras med utformandet av övergripande
strategier. Bakgrunden till och inledningen av arbetet med
övergripande strategier har rapporterats till kommunstyrelsens
budgetberedning i maj månad.
Arbetet med strategier är en uppgift som åvilar kommunstyrelsen och
kommunledningsförvaltningen. Framtagna strategier ska vara länken
mellan fullmäktiges mål och verksamheternas aktiviteter. Mot
bakgrund av att fullmäktige fastställde årets budget i november 2013
kom ”strategifrågorna” inte
att hanteras i en sådan logisk ordning den här gången. Dock pågår
ett arbete inom kommunens tjänstemannaledning som syftar till att
ge förslag till strategier inom respektive mål-område. Det arbetet ska
slutföras under senare delen av 2014.
I bilagan till delårsrapporten redovisas för varje mål de aktiviteter
som nämnd/bolag rap-porterat in. Det är ett omfattande material,
men såväl omfattningen som innehållet återspeglar tillsammans det
faktum att nämnder/bolag med full intensitet medverkar i målarbetet.
Uppdrag och prioriteringar som kvarstår från budget 2013
Kommunfullmäktiges budget för 2013 innehöll ett stort antal mål,
uppdrag respektive prioriteringar. Av fullmäktiges beslut om budget
2014 framgår att samtliga mål från budget 2013 har upphört att gälla
i och med att nya mål fastställts. Däremot har inte vare sig
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige tagit ställning till de
uppdrag respektive prioriteringar som framgick av budget 2013.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en genomgång av samtliga
sådana uppdrag och prioriteringar. Även kommunens ledningsgrupp
har varit delaktig i den genomgången. Förvaltningen föreslår nu att
uppdrag och prioriteringar från budget 2013 hanteras i en-lighet med
vad som framgår av bilaga 6 till denna delårsrapport. Av totalt 94
stycken olika uppdrag/prioriteringar förslår förvaltningen att 21 ska
kvarstå under det gällande budgetåret och att 73 stycken därmed
avslutas.
Ekonomiskt utfall
Prognosen för den kommunala verksamheten pekar mot ett negativt
resultat om 5,7 mnkr. För den samlade verksamheten är resultatet
också negativt, - 18,8 mnkr. Nivåmässigt är det i paritet med
prognosen efter februari månad.
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Återbetalning av de s.k. AFA-pengarna
Kommunens budget upptar en förväntad intäkt kopplat till
återbetalningen av de s.k. AFA-pengarna. Återbetalningen avser
inbetalda avgifter under 2004. Budgeten uppgår till 24 mnkr. Under
vintern och våren har det funnits tydliga signaler om att något beslut
om återbetalning sannolikt inte skulle komma under året. Forts.
De senaste dagarna har emellertid nya besked kommit, och nu kan
beslut under innevarande år förväntas. Det innebär att prognosen
bygger på en intäkt om 24 mnkr.
Socialnämnden
Socialnämnden anger att verksamheten inte kan bedrivas inom
anvisade ramar. Socialnämnden har beslutat
• Att det inte är möjligt för nämnden att nå en budget i balans,
• att anmäla till kommunfullmäktige att nämnden inte kan fullfölja sitt
uppdrag
• att till kommunfullmäktige hemställa om att medge nämnden
täckning för underskottet
• att till kommunfullmäktige hemställa om tillskott till budgeten för att
klara av ökat personalbehov inom barn- och ungdomsvården
Före den tragiska händelsen under Valborgsmässohelgen uppgick
nämndens prognos till minus 19 mnkr i förhållande till budget. Som
en följd av den händelsen har socialförvaltningen gjort beräkningar
som indikerar att kostnaderna för särskilda insatser under detta år
kommer att uppgå till ca 3,6 mnkr. Sammantaget innebär det att
socialnämndens negativa avvikelse mot budget kommer att uppgå till
-22,6 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen kan inte göra någon annan
bedömning än att nämnden måste medges att avvika negativt mot
budget med totalt 22,6 mnkr. Hur nämndens resursbild ska se ut
framöver är en fråga som måste hanteras i höst när
budgetberedningen återupptas.
Barn- och ungdomsnämnden
Nämnden redovisar i denna rapport en beräknad negativ avvikelse
mot budget med 6 mnkr, vilket med samma belopp är en försämring
jämfört med februariprognosen.
Forts
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Nämnden redovisar att samtliga budgetansvariga chefer har lämnat
negativa prognoser vilket gör att nämndens beräknade avvikelse
ligger i ett spann mellan 4 – 10 mnkr. Nämndens bedömning är att
vidtagna, eller planerade, åtgärder kommer ge effekt men inte i
tillräcklig grad för att helt undanröja en negativ avvikelse.
Kommunledningsförvaltningen anser att nämnden måste säkerställa
åtgärder som ger som effekt att negativ avvikelse mot budget helt
undviks.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att barn- och
ungdomsnämnden ges i uppdrag att senast i den andra tertialrapporten redovisa sådana åtgärder. Intill dess att så sker kvarstår
den av nämnden rapporterade negativa avvikelsen i
prognoshanteringen. Det ska inte uppfattas som en acceptans för
motsvarande avvikelse vid årets slut.
Handikappnämnden
Handikappnämnden fortsätter också att redovisa negativ avvikelse
mot budget. Jämfört med den efter februari månad redovisade
prognosen ökar nu avvikelsen från - 2,5 till - 3,5 mnkr.
Nämnden redovisar ett antal faktorer som påverkar kostnadsläget –
ökad volym inom boendestöd, köp av hemtjänst samt
korttidsverksamhet för barn och unga. De åtgärder som är vidtagna
bedöms inte fullt ut komma att vara tillräckliga för att undvika en
negativ avvikelse.
Omfattning av verksamheten inom handikappnämnden har under en
rad av år kontinuerligt ökat. Nämnden har också kontinuerligt fått
utökade ramar men ramtillskotten har nivåmässigt i princip förbrukats
ett år i förväg. I bedömningen av nämndens ekonomiska utfall för
enskilt verksamhetsår måste vägas in att ersättningsnivån inom LSSutjämningen också ökar, om än med ett par års eftersläpning. För
2014 uppgick ökningen jämfört med föregående år till 21 mnkr. För
2015 kan också en betydande ökning i utjämningssystemet
förutspås, om än inte i samma storlek som i år.
Handikappnämndens behov av ytterligare resurser måste återigen
prövas i budgetberedningen. Kommunledningsförvaltningen
uppfattning är att nämnden ges ett medgivande att överskrida
tilldelad ekonomisk ram för 2014. Ett sådant medgivande bör dock
stanna på nivån 2,5 mnkr, vilket var den nivå som föreslogs i
rapporten efter februari månad.
Forts
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Det innebär att nämnden, trots redan vidtagna åtgärder, måste
genomföra ytterligare åtgärder motsvarande 1,0 mnkr under resten
av 2014.
Äldrenämnden
Äldrenämndens redovisar negativ avvikelse mot budget som uppgår
till -2,9 mnkr, vilket jämfört med föregående prognos skulle vara en
förbättring med 2,5 mnkr. Nämnden har under våren, ÄN § 24-2014,
lämnat in en begäran om att få den ekonomiska ramen utökad med
1,4 mnkr med hänvisning till att finansiering kan ske från reserven för
välfärd och utveckling. I tertialrapporten har nämnden på eget bevåg
också räknat upp sin ekonomiska ram med ett sådant tillskott. Forts
Kommunledningsförvaltningens förslag är att avslå nämndens
begäran då några sådana reserver som hänvisas till inte finns att
tillgå. Kommunledningsförvaltningens uppfattning bygger på att
kommunstyrelsens beslut att reserverna för
Östersjöhallen/Pottholmen respektive Utveckling och Välfärd
sammantaget ska redovisa överskott om 5 mnkr kvarstår.
Nämndens prognostiserade negativa avvikelse mot budget skulle
därmed i realiteten uppgå till -4,3 mnkr vilket är en något liten
förbättring jämfört med föregående prognos. Nämnden fortsätter att
genomföra åtgärder enligt tidigare planering, men där åtgärderna inte
ger full effekt innevarande år. På årsbasis har nämnden tidigare
aviserat att effekten blir att verksamheten ryms inom anvisade ramar.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att äldrenämnden medges
att överskrida tilldelad ekonomisk ram med 4,3 mnkr.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett underskott om 1,1 mnkr
som i sin helhet är att hänföra till återtagna fakturor från 2013.
Nämnden har enbart konstaterat att underskott kan förmodas
uppkomma och att detta inte kan hanteras inom ramen för årets
budget. Det framgår således inte om nämnden, alternativt
samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetat fram förslag till åtgärder som
minskar nettokostnaden men som sedermera förkastats eller inte.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att nämnden ges i uppdrag
att redovisa tänkbara åtgärder som motverkar negativ avvikelse mot
budget, antingen helt eller delvist.
Forts
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Miljö- och byggnadsnämnden har i sin internbudget lämnat
framställan om att få utökad ram med anledning av arbetet med
fördjupad översiktsplan för Bastasjö. Framställan avser 0,35 mnkr
under 2014 och 0,7 mnkr årligen under åren 2015-2016. I
kommunledningsförvaltningens underlag för beräkning av hur
kommunstyrelsens reserver utvecklar sig har den begärda
ramutökningen för 2014 beaktats. Kommunledningsförvaltningen
föreslår därför att nämndens ram utökas för 2014. Den begärda
utökningen för åren 2015 och 2016 föreslår
kommunledningsförvaltningen bli hänskjuten till budgetberedningen.
Sammanfattande bedömning av den ekonomiska utvecklingen
Kommunens prognos över nämndernas utveckling och kommunens
sammantagna resultat pekar mot ett negativt sådant med 5,7 mnkr.
Inom den finansiella sidan, inklusive skatter och statsbidrag,
förväntas en positiv avvikelse mot budget uppkomma med 28 mnkr.
Det balanserar med knappt tre fjärdedelar den negativa avvikelsen
om 37 mnkr inom verksamheten.
Den positiva avvikelsen mot budget inom den finansiella sidan
bygger på att pris- och löneökningsreserven ger en positiv avvikelse
om minst 5 mnkr, att det inom övriga reser-ver redovisas en positiv
avvikelse om 5 mnkr, att utdelningar från kommunala bolag sker
enligt budgeterade nivåer samt att hela återbetalningen från
Kommuninvest resultatförs. Det sistnämnda är i linje med hur
återbetalningarna för både 2012 och 2013 har hanterats
redovisningsmässigt.
Det negativa resultatet för 2014 är på en sådan nivå att
kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det i det här
läget inte finns skäl att igångsätta några särskilda
kostnadsminskande aktiviteter. Underskottet inom verksamheten är i
och för sig sammantaget betydande, eller drygt en procent av skatter
och statsbidrag. Över tid ger det anledning att hysa en viss
”ekonomisk oro” då det inom i vart fall socialnämndens
ansvarsområde sannolikt inte går att bortse från att ramarna kan
behöva justeras.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås få i uppdrag att helt arbeta bort
sitt underskott, handikappnämnden medges underskott som är 1
mnkr lägre än vad som nu prognostiseras och miljö- och
byggnadsnämnden förutsätts redovisa åtgärder som helt eller delvist
undanröjer konsekvenserna av de återtagna fakturerade
miljöavgifterna. Dessa tre uppdrag, om de blir framgångsrika,
balanserar därmed det nu prognostiserade totala negativa resultatet.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
186 för egen del beslutat
1. att utöka miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska ram ed 0,35
mnkr 2014 för framtagande av fördjupad översiktsplan för Bastasjö
2. att finansiera utökningen enligt att-sats 1 genom att i anspråkta
0,35 mnkr ur kommunstyrelsens reserv för utveckling och välfärd
3. att behovet av resurser 2015 och 2016 för framtagandet av
fördjupad översikts-plan för Bastasjö hänskjuts till
budgetberedningen, samt
4. att för sin del godkänna och överlämna delårsrapport per 30 april
till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
186, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att vidta, och senast i
samband med rapporten efter andra tertialet, redovisa åtgärder som
undanröjer nu prognostiserad negativ avvikelse mot budget med 6
mnkr,
2. att godkänna en prognostiserat negativ avvikelse mot budget 2014
för socialnämnden med totalt 22,6 mnkr,
3. att uppdra till handikappnämnden att vidta åtgärder som
nedbringar nu prognostiserat nettokostnadsläge med 1,0 mnkr,
4.att godkänna en prognostiserat negativ avvikelse mot budget 2014
för handikappnämnden med totalt 2,5 mnkr,
5. att avslå äldrenämndens begäran, ÄN § 24-2014, om utökad
budgetram med 1,4 mnkr,
6. att godkänna en prognostiserat negativ avvikelse mot budget 2014
för äldrenämnden med totalt 4,3 mnkr,
7. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att senast i samband
med rapporten efter andra tertialet 2014 redovisa åtgärder som
motverkar negativ avvikelse mot budget,
8. att notera i bilaga 5 redovisade aktiviteter kopplade till mål i
budget 2014,
9. att hantera från budget 2013 kvarstående uppdrag och
prioriteringar i enlighet med förslag i bilaga 6 till delårsrapporten,
samt

18 juni 2014

54

§ 124 forts
Delårsrapport per den 30 april 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
10. att i övrigt godkänna uppföljningsrapporten per den 30 april 2014.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att uppdra till kommundirektören och
ekonomichefen att göra en fördjupad analys av kommunens negativa
resultat samt att, i samband med budgetuppföljningen i augusti 2014,
föreslå besparingar/intäktsförstärkningar för att uppnå minst ett
nollresultat.
Christopher Larsson (SD) yrkar avslag på attsats 1, 3 och 5.
Jan-Olof Peterson (FP) yttrar sig.
Nicklas Platow (-) yrkar att attsats 1 ändras till att uppdra till
kommunstyrelsen att komma med förslag till att tillföra/omprioritera
resurser till Barn- och ungdomsnämnden om 6 Mkr.
Fredrik Wallin (S), Börje Dovstad (FP) och Camilla Brunsberg (M)
yrkar bifall till Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christopher Larsson
avslagsyrkande mot Nicklas Platows ändingsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Nicklas Platows ändringsyrkande.
Därefter så ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Nicklas Platows ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill biträda Nicklas
Platows förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 54 ja-röster mot 6 nej-röster och 5
avstår och 10 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter så beslutar kommunfullmäktige enligt Patrik Hanssons
tilläggsyrkande.
Forts
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att vidta, och senast i
samband med rapporten efter andra tertialet, redovisa åtgärder som
undanröjer nu prognostiserad negativ avvikelse mot budget med 6
mnkr,
2. att godkänna en prognostiserat negativ avvikelse mot budget 2014
för socialnämnden med totalt 22,6 mnkr,
3. att uppdra till handikappnämnden att vidta åtgärder som
nedbringar nu prognostiserat nettokostnadsläge med 1,0 mnkr,
4.att godkänna en prognostiserat negativ avvikelse mot budget 2014
för handikappnämnden med totalt 2,5 mnkr,
5. att avslå äldrenämndens begäran, ÄN § 24-2014, om utökad
budgetram med 1,4 mnkr,
6. att godkänna en prognostiserat negativ avvikelse mot budget 2014
för äldrenämnden med totalt 4,3 mnkr,
7. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att senast i samband
med rapporten efter andra tertialet 2014 redovisa åtgärder som
motverkar negativ avvikelse mot budget,
8. att notera i bilaga 5 redovisade aktiviteter kopplade till mål i budget
2014,
9. att hantera från budget 2013 kvarstående uppdrag och
prioriteringar i enlighet med förslag i bilaga 6 till delårsrapporten,
10. att i övrigt godkänna uppföljningsrapporten per den 30 april 2014,
samt
11. att kommundirektören och ekonomichefen får i uppdrag att göra
en fördjupad analys av kommunens negativa resultat samt att, i
samband med budgetuppföljningen i augusti 2014, föreslå
besparingar/intäktsförstärkningar för att uppnå minst ett nollresultat.
___

18 juni 2014

Kommunfullmäktige
Akten

56

KS.2006.366.106

§ 125
Förslag till fortsatta avtal mellan Landstinget Blekinge om
patientnämndsverksamhet
Enligt lagen om patientnämndsverksamhet ska det i varje kommun
finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa
patienter inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen
eller enligt avtal med kommunen och den allmänna omvårdnad enligt
socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och
sjukvård. En kommun som ingår i ett landsting får överlåta
uppgifterna till landstinget, om kommunen och landstinget har
kommit överens om detta.
Landstinget Blekinge har avtal med länets kommuner om
patientnämndsverksamhet sedan åtskilliga år. Avtalen har löpt på
fyra år motsvarande den politiska mandatperioden. Nu gällande avtal
löper ut 2014-12-31. Landstinget Blekinge har tillskrivit länets
kommuner och erbjudit en förnyelse av avtalet fr om 2015. Avtalet
föreslås gälla tillsvidare. Några förslag till förtydliganden och tillägg i
avsikt att förbättra och utveckla samverkan inom området har tillförts
jämfört med tidigare lydelse. En del av dessa sker med stöd i de
förändringar i lagen om patientnämndsverksamhet som har införts
under senare år, bl a utökad informationsskyldighet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
187, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överlåta uppgifterna enligt 1 § lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet till Landstinget Blekinge,
förtroendenämnden, samt
2. att godkänna bifogad överenskommelse med Landstinget
Blekinge om överlåtelse av uppgift som patientnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___

18 juni 2014
Region Blekinge
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Landstinget Blekinge
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KS.2013.261.510

§ 126
Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret
2013
Camilla Brunsberg (M), Patrik Hansson (S), Elina Gustavsson (S),
Magnus Johansson (S), Magnus Larsson (C), Christina Mattisson
(S), Emma Swahn Nilsson (M) och Anna Ekström (FP) anmäler jäv.
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till
Karlskrona kommun med flera översänt de valda revisorernas
revisionsberättelse för år 2013 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 till övervägande delen är uppnådda och att regionen
fortfarande har en ekonomi i balans. Revisorerna ser det samtidigt
som angeläget att regionstyrelsen snarast fastställer mätbara
verksamhetsmål för förbundet och att en uppföljning av dessa också
sker i årsredovisningen. Härutöver pekar revisorerna på nytt på vissa
brister i den interna kontrollen, vilka avrapporterats i en särskild
granskningsrapport.
Revisorerna tillstyrker att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år
2013 och att den upprättade årsredovisningen för år 2013 samtidigt
också godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
188, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja regionstyrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år
2013, samt
2. att samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2013
upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.64.170

§ 127
Hemställan om ändring i förbundsordningen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2013, § 49, att lägga
tillståndsprövningen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
på Räddningstjänsten Östra Blekinge. Räddningstjänsten innehar för
egen del varor som är tillståndspliktiga enligt lagen.
Räddningstjänsten kan inte handha uppgiften att besluta om tillstånd
och utöva tillsyn över den egna verksamheten. Förbundet har därför
förslagit medlemskommunerna att det i förbundsordningens
ändamålsparagraf förtydligas att Räddningstjänsten inte sköter
tillståndsgivning eller tillsyn avseende förbundets egna varor enligt
lagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
189, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta följande tillägg i ändamålsparagrafen i förbundsordningen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge:
Ansvaret enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor omfattar
inte tillståndshantering och tillsyn avseende Räddningstjänstens
egen verksamhet och tillståndspliktiga varor enligt lagen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2011.266.003

§ 128
Förslag till ändring av reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden- tillstånd och tillsyn avseende
Räddningstjänsten varor enligt Lagen om brandfarliga och
explosiva varor
Räddningstjänsten Östra Blekinge ansvarar sedan 2013 för såväl
tillståndsprövning som tillsyn enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor. Räddningstjänsten innehar för egen del varor som är
tillståndspliktiga enligt lagen. Räddningstjänsten kan inte handha
uppgiften att besluta om tillstånd för egna varor utan ansvaret för
tillståndsprövning och tillsyn över Räddningstjänstens varor måste
läggas på en annan kommunal verksamhet. Miljö- och
byggnadsnämnden har i beslut den 10 april 2014, § 91, förslagit att
nämnden övertar ansvaret för tillstånd och tillsyn avseende
Räddningstjänstens varor enligt lagen och att tillägg om detta görs i
nämndens reglemente.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
190, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att miljö- och byggnadsnämnden åläggs uppgiften att sköta
tillståndsprövning och tillsyn avseende Räddningstjänsten Östra
Blekinge egna verksamhet och varor enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor, samt,
2. att fastställa tillägg till miljö- och byggnadsnämndens reglemente;
att nämnden ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen
om brandfarliga och explosiva varor avseende Räddningstjänsten
Östra Blekinge egna verksamhet och varor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2013.223.041

§ 129
Ändringar i ägardirektiven AB Karlskrona Moderbolag
Moderbolagets styrelse har tidigare beslutat att vissa ändringar ska
göras i ägardirektivet. Ändringarna är av med redaktionell karaktär
förutom skrivningen om mål som anpassats till kommunfullmäktiges
hanteringa av mål. I den föreslagna ändringen om skrivning av mål
står att målen för bolagen ska framgå av ägardirektiven.
Kommunstyrelsen har den 1 april 2014 beslutat om fördelning av de
mål som kommunfullmäktige antagit. Fördelningen avser vilken
nämnd/bolagsstyrelse som har det strategiska ansvaret för målet och
vilka nämnder/bolagsstyrelser som omfattas av målet. Ägardirektiven
föreslås därmed kompletteras med målen utifrån den fördelning som
kommunstyrelsen beslutat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
191, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättade ägardirektiv AB Karlskrona moderbolag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ronneby kommun
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KS.2014.126.042

§ 130
Ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra Blekinge 2013
Ronnie Nilsson (-), Claes-Urban Persson (S) och Lisbeth Bengtsson
(S) anmäler jäv.
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år
2013.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 3 mars 2014 tillstyrkt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
192, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna årsredovisningen 2013, samt
2. att bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Samverkansnämnden Blekinge
KS.2008.87.106
Landstinget Blekinge
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Akten
§ 131
Ansvarsfrihet för samverkansnämnden i Blekinge år 2013
Jan- Anders Lindfors (S) och Jan-Åke Nordin (M) anmäler jäv.
Revisionen har med skrivelse den 5 maj 2014 lämnat
revisionsberättelse för år 2013. 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.
Revisionerna vill särskilt uppmärksamma resultatet av genomförda
granskningar:
-arbetet med mål- och verksamhetsstyrning behöver utvecklas och
förtydligas då måluppfyllelsen är svag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
193, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja ledamöterna i Samverkansnämnden i Blekinge
ansvarsfrihet, samt
2. att fastställa Samverkansnämndens i Blekinge årsredovisning 2013.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.214.133

§ 132
Inrättande av hem för vård och boende för ensamkommande
barn
Socialnämnden har vid sammanträde 28 april 2014, § 51 hemställt
att kommunfullmäktige beslutar att Karlskrona kommun ska utöka sin
överenskommelse med Migrationsverket avseende
ensamkommande barn, till en nivå av 35 platser totalt, varav 8
asylplatser, samt att uppdra åt socialnämnden att inrätta ett nytt HVB
för ensamkommande barn så behovet av platser utifrån den utökade
överenskommelsen täcks.
Socialförvaltningen ser behov av att inrätta ett nytt hem för vård eller
boende (HVB) för ensamkommande barn, för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för mottagande enligt den lagändring som trädde i
kraft vid årsskiftet 2013/2014. Detta innebär att kommun-en behöver
skriva om sin överenskommelse om mottagande av
ensamkommande barn med Migrationsverket till en nivå av 8
asylplatser (4 idag) och 27 platser för barn med permanent uppehållstillstånd (15 idag).
Vad innebär de nya reglerna.
I samverkan med länsstyrelserna har Migrationsverket tagit fram
vilka principer som styr vilken kommun som Migrationsverket anvisar.
Principerna började gälla vid årsskiftet.
Principerna som man tagit fram menar man utgår från barnets bästa
- att barnet ska få komma till tals och att anvisningen ska ske
omedelbart i anslutning till att barnet ansöker om asyl. Fördelarna
med att anvisningen sker omedelbart är att barnet direkt får veta i
vilken kommun han eller hon ska bo, överförmyndare kan snabbt
besluta om en god man och kommunen börja utreda hur barnet ska
bo. Migrationsverkets beslut om anvisning kommer enligt
lagändringen inte att kunna överklagas.
Fördelningsmodellen som anger hur anvisningarna rent mängdmässigt ska fördelas mellan landets kommuner, utgår ifrån fyra
faktorer:
- Kommunens folkmängd
- Tidigare mottagande av ensamkommande barn
- Tidigare flyktingmottagande
- Antalet asylsökande boende inom kommunen.
Forts
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§ 132 forts
Inrättande av hem för vård och boende för ensamkommande
barn
Länsstyrelsen i Blekinge har brutit ned det fördelningstal
(36 asylplatser) som länet blivit tilldelade av Migrationsverket
avseende hur många asylplatser för ensamkommande barn som
man förväntar sig behövs.
Upprättade siffror visar hur stor beredskap en kommun behöver ha
för det förväntade ökade mottagandet av ensamkommande barn.
Sedan årsskiftet sker därefter anvisning av kommun för
ensamkommande barn i fyra steg:
1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. pga
släkting,
2. kommun med överenskommelse,
3. a) kommun utan överenskommelse om platser,
b) kommun med överenskommelse om platser som ännu inte startat,
c) kommun med överenskommelse men där antalet platser är färre
än länsstyrelsernas fördelningstal,
4. samtliga kommuner
I samband med ändringarna i hur barnen anvisas, gjordes även
ändringar i reglerna för ersättning för mottagandet. Detta för att
reglera de kostnadsökningar staten upplevt inom ramen för
kommunernas hantering av de ensamkommande barnen de senaste
åren.
De nya reglerna för ersättning i förordning (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl. innebär att enbart en möjlig
ersättningsnivå finns för barn som placeras enligt socialtjänstlagen i
ett HVB, och det är den schablon om 1.900 kr/dygnet som redan idag
finns för de kommuner (däribland Karlskrona) som själva driver HVB
för ändamålet.
För vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga, ges fortfarande ersättning för faktiska kostnader.
Analys och bedömning
Karlskrona kommun bedriver idag 2 välfungerande HVB för
ensamkommande barn, som dessutom redan uppfyller de allra flesta
av de punkter Socialstyrelsen identifierat som viktiga för ett
mottagande av hög kvalitet. Överenskommelsen som dessa två HVB
grundar sin verksamhet på avser platser för 19 ensamkommande
barn (15 PUT, 4 asyl).
Sedan årsskiftet gäller tvingande lagstiftning om mottagande av
ensamkommande barn. Prognosen på det antal ensamkommande
barn som Karlskrona kommun ska ta emot för 2014 (och de
kommande åren) är 11 asylsökande.
Forts
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§ 132 forts
Inrättande av hem för vård och boende för ensamkommande
barn
Socialförvaltningens erfarenhet så här långt är dock att dessa
prognoser oftast är något i överkant, varför förvaltningen gör
bedömningen att en rimlig nivå för kommunen att utöka sitt
mottagande till är 8 asylplatser, vilket skulle medföra att antalet
platser för de som beviljats PUT skulle behöva utökas till 27,
sammanlagt alltså en ny nivå på 35 platser (att jämföra med dagens
19).
Att invänta vad de nya reglerna innebär för kommunen bedöms
utgöra en stor ekonomisk risk. Med tanke på att socialförvaltningen
redan idag har svårt att hitta nya familjehem, bedöms det inte vara
en reell möjlighet att anordna denna sorts boende för några snabbt
anlända ensamkommande barn. Den troligaste lösningen blir då ett s
k jourhem eller ett HVB-hem utanför kommunens regi. Dessa kostar
vanligtvis mellan 700 – 1500 kr mer per plats och dygn, än vad det
kostar att driva ett HVB i egen regi. Den sistnämnda kostnaden
skulle vid en ny överenskommelse täckas av Migrationsverket genom
schablonersättningen för de ensamkommande barnens vård. Om
kommunen under det första året skulle nödgas placera 15 barn på
detta vis, kommer vi upp i nettoförluster på mångmiljonbelopp. Därtill
ska sedan läggas kostnader och omkostnader i samband med
handläggande socialsekreterares resor för besök hos barnen vid
övervägandena om vården. Man måste även ta i beaktande de
svårigheter denna sorts arrangemang skulle innebära för kommunen
att sköta sitt åtagande mot de ensamkommande barnen utifrån
integrationshänseende.
Det finns dessutom andra fördelar än ekonomiska med att själv
öppna upp ett tredje HVB för ensamkommande barn. Som redan
nämnts bedriver kommunen sedan flera år redan två välfungerande
verksamheter. Kommunen har därför redan den kompetens och
erfarenhet som behövs för att utvidga verksamheten.
Därtill får vi lättare att planera vårt mottagande långsiktigt och på så
sätt hindra plötsliga, oförutsedda scenarier för våra tjänstemän,
samtidigt som vi inte riskerar att äventyra ett ensamkommande barns
tillvaro i onödan.
Det är vidare utredarens bedömning att med en volym om 8 asyl- och
27 PUT-platser, finns möjlighet att skapa ett separat asylboende och
två separata PUT-boende, vilket varit svårt med dagens
överenskommelse, eftersom asylplatserna helt enkelt varit för få för
att täcka ett eget boende.
Socialstyrelsen redovisar att denna sorts separerade boenden i och
för sig inte i sig själv är en framgångsfaktor.
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§ 132 forts
Inrättande av hem för vård och boende för ensamkommande
barn
Det är däremot utredarens bedömning att utifrån den kompetens och
erfarenhet som arbetats upp under åren i Karlskrona, skulle den
sorts individanpassning som man däremot framhäver som mycket
viktig, kunna gynnas vid en uppdelning på olika boenden för olika
skeden i de ensamkommande barnens liv.
För att kunna ordna ett nytt HVB krävs förstås en lämplig
boendelösning, och denna fråga behöver arbetas med skyndsamt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
194, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun ska utöka sin överenskommelse med
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av 35
platser totalt, varav 8 asylplatser, samt
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta ett nytt HVB för
ensamkommande barn så behovet av platser utifrån den utökade
överenskommelsen täcks.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar avslag på attsats 1 och 2.
Elina Gustafsson (S), Ronnie Nilsson (-), Börje Dovstad (FP), Camilla
Brunsberg (M), Sofia Bothorp (MP), Ingrid Hermansson (C) och IngaLill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Christopher Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att Karlskrona kommun ska utöka sin överenskommelse med
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av 35
platser totalt, varav 8 asylplatser, samt
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta ett nytt HVB för
ensamkommande barn så behovet av platser utifrån den utökade
överenskommelsen täcks.
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2011.588.400

§ 133
Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och energi- och
klimatprogram.
Härmed överlämnas Miljöbokslut /uppföljning av Miljöprogrammet
samt Energi- och Klimatprogrammet för Karlskrona kommun.
Den upprättade uppföljningen redovisar bland annat de mål som
finns i programmen, samt nyckeltal och indikatorer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
195, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna uppföljningen av miljöprogram och energi- och
klimatprogrammet för Karlskrona kommun, samt
2. att denna uppföljning utgör miljöbokslut för år 2013.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___
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Samordningsförbundet i Blekinge Län
KS.2008.87.106
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Landstinget Blekinge
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Akten
§ 134
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Blekinge län för år
2013
Ingrid Hermansson (C) anmäler jäv.
Samordningsförbundet i Blekinge län (”FINSAM”) har för prövning
och ställningstagande till Karlskrona kommun och övriga medlemmar
översänt de valda revisorernas revisionsberättelse för år 2013 jämte
upprättad årsredovisning för samma år.
Medlemmar i förbundet är för närvarande de fem
Blekingekommunerna och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt Landstinget i Blekinge. Förbundet är en fristående juridisk
person som är bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser. Enligt denna lag ska revisionsberättelsen
lämnas till förbundsmedlemmarna som var för sig ska pröva frågan
om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Av revisorernas revisionsberättelse framkommer bl. a att revisorerna
bedömer att resultatet i årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt
med de fastställda verksamhetsmålen, att den interna kontrollen varit
tillräcklig och att räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna
tillstyrker därför i revisionsberättelsen att förbundsstyrelsen beviljas
ansvarsfrihet för år 2013 och att den upprättade årsredovisningen för
samma år godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
204, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge
ansvarsfrihet för år 2013, samt
2. att samtidigt godkänna den av förbundet för år 2013 upprättade
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2013.288.030

§ 135
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni
2013, § 82, av Patrik Hansson (S) Förslaget är att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta upp ett projekt likande
Vägvisaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 15 januari 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Vägvisaren var
en verksamhet inom dåvarande arbetsmarknadsenheten mellan
1997-2008. Verksamheten var helt självfinansierande. Projektet hade
primärt till syfte att arbeta med personlig coachning, uppföljning samt
vägledning till arbetslösa ungdomar. Januari 2008 beslutade
regeringen enligt förordning (2007:1364) att Arbetsförmedlingen skall
upphandla insatser från privata aktörer för deltagare i jobbgarantin
för ungdomar och inom Jobb- och utvecklingsgarantin och att
samverkan med kommuner skall avslutas, undantaget om
arbetsförmedlingen inte hittar någon privat aktör som kan åta sig
uppdraget.
Vägvisaren avvecklades för att sedan övergå till ett ESF projekt kallat
Perrongen som arbetade på liknande sätt som Vägvisaren fast med
målgruppen för ekonomisk bistånd. Projektet upphörde 2011.
Arbetssättet som varit framgångsrikt under såväl Vägvisare som
Perrongen följde med in i den permanenta verksamheten AMECA
som arbetar med vägledning och coachning riktat till alla som har en
anvisad plats inom Arbetsmarknadsavdelningen. Inga ungdomar har
under tiden anvisats till kommunen via arbetsförmedlingen utan de
har använt sig av de privata aktörerna som finns på marknaden.
Under våren 2013 lades ett varsel på Telenor i Karlskrona vilket
berörde många unga invånare i Karlskrona. I samband med det
startade arbetsmarknadsavdelningen upp en verksamhet på prov,
kallad ungdomslots, som placerades i Komvux lokaler och som på
drop-in basis skulle kunna ta emot ungdomar. Behovet visade sig
vara stort vilket gjorde att arbetet växlades upp genom projekt
Ungsam som drivs genom Region Blekinge. Forts
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§ 135 forts
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Under hösten 2013 har en KLF genomfört en förstudie med inriktning
att starta upp ett Navigatorcentrum i Karlskrona. Förstudien är i
samma anda som föreslagits i motionen.
Namnet navigatorcentrum är ett känt begrepp i Sverige som bygger
på ett koncept framtaget av en rad kommuner i samverkan med
ungdomsstyrelsen, arbetsförmedlingen och andra aktörer. Mer
information finns på http://www.navigatorcentrum.se. En del
kommuner har använt namnet Navigatorcentrum andra har valt att
kalla det vid annat men fokus är ungdomar och en väg in – flera
vägar ut.
Navigatorcentrums ska byggas kring ungdomen och dess behov,
organisationen ska hela tiden vidareutvecklas och vara flexibel i sin
uppbyggnad. Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att
etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att
det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer
arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall
fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för
det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att
motverka ungdomars utanförskap på såväl arbetsmarknaden som
samhället i stort.
I förstudien framgår att Navigatorcentrum skall inkludera
arbetsmarknadsavdelningens arbete med personlig vägledning och
coachning, ungdomslotsen samt annat stöd som kan behövas för de
ungas väg till arbetet eller studier.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att arbetet skall fortgå
med målet att Karlskronas Navigatorcentrum startar under
halvårskiftet 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2014 § 56
och den 24 april § 78 och den 22 maj § 98 beslutat att bordlägga
motionen
Kommunfullmäktige beslutar
att återigen bordlägga motionen.
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Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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KS.2014.31.023

§ 136
Svar på motion om tjänst som marinbiolog.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 januari 2014,
§ 9, av Bruno Carlsson (SD) Förslaget är att inrätta en permanent
tjänst som kommunal marinbiolog.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 mars 2014, § 59, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ökad kompetens
inom myndigheten är alltid välkommen men problemen i samband
med nedsmutsning av skärgården löses enligt
Samhällsbyggnadsförvaltningen i första hand inte av en marinbiolog
då orsakerna till de problem förslagsställaren påvisar är knutna till
luft- och vattenutsläpp från landbaserad verksamhet. Vad som krävs
är att minska på utsläppen från de verksamheter som är ansvariga
för situationen i
skärgårdsmiljön såsom tillverkningsindustri, trafik,
avloppsreningsverk, enskilda avlopp och lantbruk samt allmänhetens
användande av produkter som påverkar miljön.
I de fall en marinbiologisk expertis kan krävas är det billigare för
kommunen att anlita en för ändamålet specialiserad konsult. För de
allmänna marinbiologiska frågorna finns egen ekologisk kompetens
och dessutom flera marinbiologer på Länsstyrelsen som kan
tillfrågas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att behovet av en marinbiolog
för tillfället är begränsat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 maj § 95 beslutat
att bordlägga motionen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
157, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att återigen bordlägga motionen.
___
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Kommunfullmäktige
Kostchef
Akten
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KS.2011.279.460

§ 137
Svar på motion om att kommunen tar ansvar för vad som
serveras i kommunens kök
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011, §
72, av Christopher Larsson (SD) Förslaget är att utreda hur vi ska
kunna öka mängden svenskt kött i kommunen, att utreda varifrån
maten vi köper in verkligen kommer ifrån, att tillse så köken runt om i
kommunen köper in kött som är ursprungsmärkt, samt att ta bort kött
som inte är slaktat enligt djurskyddsförordningen.
Serviceförvaltningen har den 4 april 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun,
upphandlingsenheten i samarbete med serviceförvaltningens
kostenhet, arbetar fram kravspecifikationer vid upphandling av
livsmedel.
I nuläget utgår kraven på upphandlade livsmedel från
Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling.
Karlskronakommun har genom att ställa tydliga krav på våra
leverantörer genom Miljöstyrningsrådets kriterier ökat andelen
svenskt kött i kommunen.
I varje upphandling styrs också krav på slakt enligt
djurskyddsförordningen samt att de livsmedel som köps in i
Karlskrona kommun ska vara ursprungsmärkta. Exempel på
skallkrav är Information om ursprung, samt slaktmetod
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
196, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen
___
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Kommunfullmäktige
Äldrenämnden
Akten

73

KS.2013.495.739

§ 138
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 12 december
2013, § 157, av Christopher Larsson (SD) Förslaget är att Karlskrona
kommun tillsätter en äldreombudsman med uppgiften att lyssna till
äldres frågor, önskemål och synpunkter, samt att
äldreombudsmannen har närvaro- och yttranderätt vid
äldrenämndens sammanträden.
Äldrenämnden har den 23 april 2014, § 35 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att i äldreförvaltningen pågår ett
systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa den äldres möjlighet
att påverka, bli hörd och vara delaktig. Nedan beskrivs vägar för den
enskilde att förmedla önskemål, framföra synpunkter och vara
delaktiga.
Synpunkter och klagomål
Övergripande i kommunen finns ett system för att lämna positiva eller
negativa synpunkter, klagomål och förslag som rör verksamhet. Alla
inkommande synpunkter diarieföras och kontakt med enskild tas.
Ibland sker svaren skriftligt, ibland bjuds den enskilde in till samtal.
Synpunkterna sammanställs och används som en del av arbetet med
att förbättra äldreomsorgens kvalitet. Synpunkter redovisas i
äldreförvaltningens ledningsgrupp och äldrenämnd. Information om
hur synpunkter kan lämnas till äldreförvaltningen ges till alla som
första gången erhåller tjänster från omsorgen. Information finns även
på kommunens hemsida.
Äldreinformatör
Äldreförvaltningens äldreinformatör arbetar med uppsökande och
förebyggande hembesök (hälsovård), ger information och förmedlar
kontakter.
Äldreinformatör kan ge råd och vägledning i olika frågor som rör
äldre och närstående.
Det kan gälla frågeställningar som till exempel:
• Vilken hjälp kan jag få?
• Vilka aktiviteter finns?
• Svårt att nå fram till rätt person/verksamhet
• Åsikter
Forts

18 juni 2014

74

§ 138 forts
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Det går också att kontakta äldreinformatör i frågor som rör
äldreomsorg för äldre med utländsk bakgrund, tillgänglighet i
samhället, frågor som är speciella för äldre personer,
pensionärsföreningar, äldrenämndens föreningsbidrag och
kommunala pensionärsrådet. Information om äldreinformatörs
funktion finns på kommunens hemsida.
Socialt ansvarig samordnare
I äldreförvaltningen finns sedan 2009-06-01 en socialt ansvarig
samordnare som har uppgift att ha en övergripande roll i
äldreomsorgens kvalitetsarbete, inkluderande ledningssystem och
värdegrundsarbete. Socialt ansvarig samordnare har också uppdrag
att vara ett stöd för chefer och medarbetare för att utveckla kvaliteten
i verksamheten. Vara involverad i och ta till vara på synpunkter,
klagomål samt utreda lex Sarah rapporter. Övergripande ansvar för
metodutveckling avseende social dokumentation och
genomförandeplaner. Planera utbildningsinsatser och fortbildning i
området. Den socialt ansvariga samordnaren ska vara lyhörd och
företräda den enskilde samtidigt vara en länk till utförande
verksamhet. Socialt ansvarig samordnare är representerad i
äldreförvaltningens ledningsgrupp deltar i alla nämndssammanträden
och redovisar sitt kvalitetsarbete kontinuerligt till äldrenämnden.
Anhörigstödjare
I juni 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen vilket
innebär att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för
personer som vårdar eller stöder en närstående som är långvarigt
sjuk eller stöder en närstående som har funktionshinder.
Anhörigstöd är olika insatser som ska underlätta den fysiska,
psykiska och även den sociala situationen för den anhörige.
Karlskrona kommun underlättar för anhöriga genom att tillhandahålla
en anhörigstödjare som ger råd och stöd till anhöriga.
Anhörigstödjaren:
• Visar på anhörigas situation och deras behov av stöd.
• Uppmuntrar och stödjer bildandet av anhöriggrupper och
mötesplatser.
• Arbeta för att finna frivilliga stödpersoner.
• Informerar om olika föreningar och organisationer, initiativtagare till
utbildningar och föreläsningar.
Brukardialog
Äldreförvaltningen har påbörjat en utökad systematisk dialogmetod
januari 2014.
Dialogen och kvalitetsuppföljningen genomförs inom första månaden
efter hemtjänst startat eller den enskilde flyttat till ett
omvårdnadsboende.
Forts
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§ 138 forts
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Områdeschefen är ansvarig för dialogen i det dagliga arbetet, om
behov finns ska förbättringar ske skyndsamt för att den enskilde ska
få god omvårdnad och känna sig nöjd med utförandet.
Två dialoggrupper har startat med brukare som har insatser från
kommunalt utförd hemtjänst och anhöriga som har närstående
boende på omvårdnadsboende. Dessa träffar planeras av respektive
verksamhetschef samt äldreförvaltningens anhörigstödjare. De
synpunkter och förslag som kommer fram på dessa träffar tas
omhand av respektive verksamhetschef som förbereder åtgärder för
att öka kvaliteten.
Dialog har startat med brukare som deltagit i en vårdplanering på
sjukhuset, korttidsplats eller i hemmet. Detta är ett sätt att
kvalitetssäkra och förbättra myndighetskontorets arbete.
Biståndshandläggarna får uppgifter på hur brukaren upplevt
vårdplaneringssituationen, hur de upplevt dialogen, möjligheten av
att påverka och om någon information saknats. Sammanställningar
och statistik över uppgifterna sammanställs och redovisas på
myndighetskontoret, i ledningsgrupp och äldrenämnd.
Brukarundersökningar
Äldreförvaltningen är delaktig i en nationell brukarundersökning som
genomförs en gång per år (Vad tycker äldre om äldreomsorgen).
Resultaten redovisas på kommunens hemsida via en länk till
socialstyrelsens hemsida. Utifrån resultaten arbetar respektive
verksamhet med förbättringsåtgärder.
KPR
I Kommunala pensionärsrådet finns företrädare från de olika
pensionärsorganisationerna. KPR är ett organ för samråd och
ömsesidig information mellan kommunen och organisationer som
företräder pensionärer. Rådet ska
• Vara ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan pensionärernas organisationer åt ena sidan och åt
kommunen
• Verka för att för pensionärer viktiga frågor beaktas i alla
förekommande nämnder, förvaltningar, samt kommunägda bolag och
att pensionärernas sakkunskap förmedlas i dessa nämnder,
förvaltningar, samt kommunägda företag
• Verka för att synpunkter från rådet inhämtas vid ett så tidigt skede
att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning
i aktuell nämnd eller styrelse
• Vara remissorgan för kommunen vid handläggning av för
pensionärernas viktiga ärenden.
• Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Forts.
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§ 138 forts
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Förvaltningen har många funktioner som systematiskt följer kvalitén
och bevakar den enskildes önskemål och behov. Ovan nämnda
funktioner är exempel på funktioner som bevakar kvaliteten.
Alla som är anställda inom äldreomsorgen har till uppgift att bevaka
den äldres behov och omsorg samt att larma om någonting i
verksamheten sviktar. Äldreförvaltningen får in många synpunkter
genom olika kanaler, dessa tillvaratas vilket är en grundläggande
faktor för god kvalitet.
Att tillvarata brukares och närståendes synpunkter kan kontinuerligt
utvecklas och bli ännu bättre. Målet och önskan är att alla som tar
emot äldreomsorgens insatser ska vara nöjda med de insatser som
äldreomsorgens personal utför.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
196, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen
___

18 juni 2014

§ 139
Ordförande sommarhälsning.
Ordförande Peter Glimvall (M) tackar och önskar ledamöter,
tjänstemän, journalister och tjänstemän en trevlig sommar.
_______

77

18 september 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18
september 2014.
§ 140 Huvudmannaskap för skolan.
§ 141 Svar på medborgarförslag om att bygga en gångbro över järnvägen i
Gullberna.
§ 142 Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av StationsvägenVerkövägen.
§143 Svar på medborgarförslag om trafikregleringsförslag vid köpcentrat
Wachtmeisters varuintag.
§ 144 Svar på medborgarförslag om upprustning av spjutansatsbanan på Västra
marks C-plan.
§ 145 Svar på medborgarförslag om utbåtstorn vid E22Angöringen.
§ 146 Svar på medborgarförslag om att utplacera Karlskrona angöringsboj som
utsmyckning i rondellen vid Angöringen.
§ 147 Svar på medborgarförslag om båtturer från Hasslö till Aspö och vidare in till
Karlskrona.
§ 148 Svar på medborgarförslag om att Skavkulla och Skillingenäs behöver
bussförbindelser.
§ 149 Svar på medborgarförslag om att pensionärer får åka gratis med
kollektivtrafiken under icke frekventa tider.
§ 150 Svar på medborgarförslag om öppen licens skall användas vid inköp av
hårdvara och mjukvara.
§ 151 Svar på medborgarförslag om att snabba processen gällande
ärendehandläggning av inkommande medborgarförslag.
§ 152 Svar på medborgarförslag om ny kommunslogan
§ 153 Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt hyressättning
inom särskilt boende.
§ 154 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 155 Kommunala val
§ 156 Anmälningsärenden
§ 157 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 158 Fortsatt avtal om patientnämndsverksamhet
§ 159 Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram, energi/klimatprogram.
§ 160 Återremiss hyresavtal Hammarbygården
§ 161 Avtal om konsumentvägledning.
§ 162 Digitala skolan.
§ 163 Regler för partistöd.
§ 164 Utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp MölletorpKättilsmåla.
§ 165 Extra anslag för VA-utbyggnad Svarta Byn, Gullberna Park.
§ 166 Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande Vägvisaren.
§ 167 Svar på motion om tjänst som marinbiolog.
§ 168 Motion att kommunen ansvar för vad som serveras i kommunens kök
§ 169 Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona kommun.
§ 170 Svar på motion om betygsättning av lärare.
§ 171 Svar på motion om citybussen som trafikerar Trossö.
§ 172 Ordförandes tackhälsning.
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18 september 2014
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 18 september 2014 kl 13.00-17.05

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.

Magnus Larsson (C)
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)
Lars Hildingsson (S)
Hind Abdul- Wahab (S) KL 13.00-15.25 §§ 140-153
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S) kl 15.45-17.05 §§ 158-172
Patrik Hansson (S)
Birgitta Möller (S)
Yvonne Sandberg Fries (-)
Eva-Lotta Altvall (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Anne- Marie Branje (S)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (-)
Emina Cejvan (M)
Jan-Åke Nordin (M) kl 15.25-17.05 §§ 154-172
Emma Stjernlöf M)
Sophia Ahlin (M)
Bengt Fröberg (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Göte Henriksson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
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Ulf Svahn (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Jan Elmqvist (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-15.45 §§ 140-157
Laila Karlsson (S)
John-Erik Danerklint (S) jäv §§ 150
Anders Persson (S)
Marianne Nordin (M)
Ronnie Nilsson (-) kl 13.00-16.45 §§ 140- del av §§
170
Anders Ovander (M) kl 13.00-15.25, 17.00-17.05 §§
140-153, §§ 171-172
Ove Uppgren (SD)
Göran Roos (SD)
Mikael Augustsson (FP)
Kent Lewén (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Svensson (MP)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD) kl 14.30-17.05 §§ 150-172
Sandra Bizzozero (S) §§ 150, §§ 153-172

Närvarande ersättare

Lotta Holgersson (S) kl 15.45-17.05 §§ 158-172
Sandra Bizzozero (S) §§ 140-149, 151-152
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M) kl 15.25-17.00 §§ 154-170
Jan Hagberg (M)
Ulf Danielsson ( M)
Mats Mårtensson (M)
Pernilla Persson (C)
Ulf Lundh (C)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jörgen Johansson (C) och Emma Stjernlöf (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Måndagen den 29 september 2014, kl. 12.00
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 140-172
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Magnus Larsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Jörgen Johansson (C)
Justeringsledamot ………………………………………………
Emma Stjernlöf (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 29 september 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Akten

6

KS.2014.325.600

§ 140
Huvudmannaskap skola
Utbildningsnämndens ordförande Emma Swahn Nilsson (M) och
förvaltningschef Göran Palmér informerar om huvudmannaskapet för
skolan.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta dagens information till protokollet.
___
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Tekniska nämnden
Akten

7

KS.2014.123.312

§ 141
Svar på medborgarförslag om gångbro över järnvägen i
Gullberna
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
mars 2014, § 51, av Bengt Tore Zetterquist. Förslaget är att bygga
en gångbro över järnvägen i Gullberna.
Tekniska nämnden har den 27 maj 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona kommun har
tillsammans med Trafikverket tagit fram en åtgärdsvalsstudie för
Karlskrona norra (Gullberna). Detta för att ett
resecentrum i Gullberna skulle få stor effekt på antalet resande och
höja kollektivtrafikens attraktionskraft.
De olika alternativ som presenteras i åtgärdsvalsstudien har alla en
lösning för gång- och cykeltrafik antingen över eller under järnvägen.
Åtgärdsvalsstudien bedöms kunna utgöra underlag för prioriteringar
av medel hos berörda organisationer inom den närmsta 10årsperioden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september 2014,
§ 230, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

18 september 2014

Tekniska nämnden
Akten

8

KS.2013.390.512

§ 142
Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av
Stationsvägen -Verkövägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013, § 124, av Lena Anna Marie Karlsson.
Tekniska nämnden har den 27 maj 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att utmed sträckan mellan
korsningen med Stationsvägen och Verkö industriområde har de
senaste tio åren totalt 54 personer skadats i 38 trafikolyckor. Av
dessa 54 personer har 43 personer skadats i singelolyckor, antingen
som gående, cyklande eller i motorfordon. Av singelolyckorna har
samtliga utom en resulterat i lindriga skador. Av de 11 personer som
skadats i kollisionsolyckor har en person omkommit samt en person
skadats svårt. Samtliga dessa olyckor har varit kollisioner mellan
motorfordon. Inga gående eller cyklister har skadats i
kollisionsolyckor med motorfordon.
De flesta trafikolyckor har inträffat i korsningen mellan Verköleden
och Stationsvägen, där totalt sju kollisionsolyckor inträffat under
samma tidsperiod. Samtliga dessa sju kollisionsolyckor har resulterat
i lindriga personskador. Utmed övriga sträckan av Verkövägen har
fyra kollisionsolyckor mellan motorfordon inträffat.
Trafiken på Verkövägen har ökat de senaste åren i och med att färjetrafiken också har ökat. Trafikmängden uppgick vid den senaste
mätningen i oktober 2013 till 4100 fordon/dygn. Andelen tung trafik
utgör 11 %, vilket är en förhållandevis stor andel. En trafikmängd på
4000 fordon per dygn, tillsammans med den höga andelen tung trafik
utgör en stark barriär för gående och cyklande som vill korsa
Verköleden.
Möjligheten att korsa Verköleden planskilt mellan östra och västra
Verkö finns vid gång-tunneln vid Verköskolan men även vid
Ringövägens norra korsning med Verköleden.
Forts

18 september 2014

9

§ 142 forts
Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av
Stationsvägen -Verkövägen.
Vid korsningen med Ringövägens södra anslutning finns ett
övergångsställe och vid korsningen med Bengtsavägen finns en
anlagd gångpassage. För övrigt saknas anlagda gångpassager eller
övergångsställen.
Vid korsningen med Ringövägens södra anslutning finns ett
övergångsställe och vid korsningen med Bengtsavägen finns en
anlagd gångpassage.
För övrigt saknas anlagda gångpassager eller övergångsställen.
Hastighetsmätning har genomförts på Verkövägen, i anslutning till
den södra korsningen med Ringövägen.
Mätningen visar en medelhastighet om 57 km/h, en 85-percentil om
66 km/h men, vad allvarligast är, en max-hastighet på 134 km/h.
Samtliga uppmätta hastigheter i anslutning till ett övergångsställe,
vilket är fallet vid mätpunkten, medför att risken att omkomma för en
fotgängare som blir påkörd är väldigt hög.
Verkö trafikeras av stadsbusslinje 6 som kör utmed Verköleden.
Hållplatser finns vid korsningarna med Toras väg, vid Verköskolan,
norr om Hananäsvägen, vid Ringövägens södra korsning vid
Bengtsavägen samt vid Ringövägens norra korsning.
Av trafiksäkerhetsskäl finns egentligen inga problem med att endast
en av plankorsningarna har övergångsställe, däremot är det ur
tillgänglighetsskäl inte bra då Verköleden är en stark barriär för
framförallt gående. Övergångs-ställen är en bra åtgärd för att minska
den väntetid som fotgängare behöver vänta för att komma över en
starkt trafikerad gata, men de måste då förses
med hastighetsdämpande åtgärder för att ha en god trafiksäkerhet.
Verköleden är en viktig väg för trafik till och från färjeläget, och den
har i och med detta en hög andel tung trafik, vilket gör att det är
mindre lämpligt att anlägga fartdämpande åtgärder som gupp på
denna.
Eftersom de flesta platser där gående korsar idag har en bristfällig
utformning ur tillgänglighets- och trafiksäkerhetssynpunkt, bör dessa
på sikt förbättras för att erbjuda säkrare och tryggare passager för
gående.
Forts
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§ 142 forts
Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av
Stationsvägen -Verkövägen.
Platser som skulle kunna vara aktuella för detta är befintliga
fotgängarpassager i anslutning till bland annat busshållplatser. Även
övergångsstället vid
Ringövägens södra anslutning bör på något sätt ses över, då
hastigheten vid denna korsningspunkt är alltför hög för att den ska
vara lämplig för övergångsställe.
Ska övergångsstället vara kvar bör passagen förses med
någon form av hastighetssänkande åtgärd. Där kan en lämplig åtgärd
vara kamera för automatisk övervakning av hastigheten. Ansökan om
utplacering av sådana hanteras av Trafikverket. Inga av ovan
nämnda åtgärder finns i nuläget med i förvaltningens
investeringsbudget.
Korsningen mellan Verköleden och Stationsvägen är starkt trafikerad
och dessutom olycksdrabbad. Den trafikeras också av busstrafik i
linjetrafik, både mot Lyckeby och mot Verkö. Eftersom korsningen är
starkt trafikerad blir busstrafiken tidvis fördröjd. En cirkulationsplats
här skulle innebära ökad trafiksäkerhet och minskad fördröjning för
kollektivtrafiken.
I nuläget har kommunen inte heller här avsatta budgetmedel. Forts
Då avsatta budgetmedel saknas, föreslår därför tekniska
förvaltningen att frågan om förbättrade gångpassager samt
cirkulationsplats i korsningen
mellan Verköleden och Stationsvägen tas med i kommande
budgetdiskussioner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september 2014,
§ 229, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2013.478.511

§ 143
Svar på medborgarförslag om trafikregleringsförslag vid
köpcentrat Wachtmeisters varuintag.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20-21
november 2013, § 138, av Hans Lineskär. Förslaget är att reglera
trafiken runt Wachtmeisters varuintag för att därmed öka
trafiksäkerheten.
Tekniska nämnden har den 27 maj 2014, § 64 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att man håller med om att det finns
nackdelar med den valda placeringen av varuintaget vid den västra
entrén till Wachtmeister. I syfte att underlätta för gående har dock
korsningsområdet utformats som en upphöjd korsning/torgyta för att
gående och fordonsförare ska samspela.
Varuleveranser till Wachtmeister anländer i dagsläget söderifrån till
varuintaget, för att sedan fortsätta vidare på Arklimästaregatan
norrut. Det vore ur trafiksäkerhetssynpunkt olämpligt att låta
varuleveranser backa hela vägen från infarten till Wachtmeisters
parkeringshus, varför dagens lösning är att föredra.
Innan biltrafiken på Arklimästaregatan vid korsningen med
Hantverkaregatan kan stängas av, måste en konsekvensutredning
för trafiken genomföras. Denna bör ingå i en större trafikutredning för
centrala Karlskrona där det pekas ut vilka gator som kan ha en
utvecklingspotential i en mer gångprioriterad riktning, samt vilka gator
som även i framtiden bör ha en trafikfunktion och vilka konsekvenser
en eventuell avstängning av exempelvis Arklimästaregatan kan få.
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram
en trafikplan för centrala Karlskrona, där den framtida
huvudstrukturen för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik läggs fast,
samt att 300 000 kr tilldelas för att genomföra ovanstående trafikplan.
Kommunledningsförvaltningens har i skrivelse daterad den 11
augusti 2014 lämnat yttrande i ärendet. Förvaltningen skriver att man
anser att kostnaden för framtagandet av trafikplan ska finansieras
inom den ekonomiska ram som är tilldelad till Tekniska nämnden.
Forts
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§ 143 forts
Svar på medborgarförslag om trafikregleringsförslag vid
köpcentrat Wachtmeisters varuintag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 231, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en trafikplan för
centrala Karlskrona, där den framtida huvudstrukturen för gång-,
cykel-, kollektiv- och biltrafik läggs fast,
2. att avslå Tekniska nämnden begäran om 300 000 för
genomförande av trafikplan, samt
3. att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2012.289.821

§ 144
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
spjutansatsbanan på Karlskrona idrottsplats Västra Mark C-planen
rustas upp.
Kommunfullmäktige beslutade den 20-21 november 2013 § 133 att
återremittera ärendet.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 5 juni 2014, § 57, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att friidrottsgrenen spjut har
idag problem med träningsmöjligheter på idrottsanläggningar som
används för många olika idrotter och grenar inom friidrott. Ofta
anläggs numera speciella anläggningar för kastgrenarna på grund av
begränsade möjligheter på träning på samma anläggningar som
används av andra på grund av skaderisker.
Möjligheten att träna spjut finns på C-planen, grusplanen, på
Karlskrona idrottsplats Västra Mark.
Spjutbanan kommer att ses över och ställas till förfogande för
spjutträning från och med säsongen 2014. Ansatsbanorna kommer
att justeras för att ge bättre underlag i samband med översyn av
andra delar av friidrottsanläggningen under 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 232, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2012.415.866

§ 145
Svar på medborgarförslag om ubåtstorn vid E22 Angöringen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012, § 164,av Lars- Göran Fors. Förslaget är att ett
ubåtstorn placeras på grönytan mellan avfarterna från E22 och
McDonalds.
Tekniska nämnden har den 16 juni 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget har diskuterats internt
med samhällsbyggnadsförvaltningen och vi tycker förslaget är
intressant och spännande. Vi tycker att tekniska förvaltningen skall få
i uppdrag att hemställa hos Försvarsmakten att överta ett komplett
ubåtstorn i samband med skrotningen av ubåt typ Näcken.
Vidare tycker vi att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda en
lämplig placering, utformning, kostnader och söka erforderliga
tillstånd.
Kostnader för iordningställande av ubåtstorn, betongfundament och
ökade underhållskostnader finns inte i tekniska förvaltningens budget
och därför skall tekniska förvaltningen kompenseras för dessa
kostnader om projektet skall genomföras.
Lars-Göran Forss berättar om sitt förslag
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 233, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar bifall till medborgarförslaget.
Håkan Eriksson (S), Ola Svensson (SD) och Börje Dovstad (FP)
yrkar bifall till medborgarförslaget.
Forts
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§ 145 forts
Svar på medborgarförslag om ubåtstorn vid E22 Angöringen
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunsbergs m fl bifalls yrkande till medborgarförslaget och
finner att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.
kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
________
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2012.417.866

§ 146
Svar på medborgarförslag om att utplacera Karlskrona
angöringsboj som utsmyckning i rondellen vid Angöringen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 november 2012, § 164,av Mikael Hultzén. Förslaget är att
placera angöringsboj som utsmyckning i rondellen vid Angöringen.
Tekniska nämnden har den 16 juni 2014, § 77, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget har diskuterats internt
med samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget är intressant och
tekniska förvaltningen har fått uppdrag att utreda frågan vidare.
Mikael Hultzén berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 234, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2012.458.539

§ 147
Svar på medborgarförslag om båtturer från Hasslö till Aspö och
vidare in till Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 november
2012, § 164,av Pamela Erlandsson med flera. Förslaget är att inrätta båttrafik
från Hasslö till Aspö och vidare till Karlskrona
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 2 juli 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att förslagsställarna
påpekar att det både är miljövänligt och att man slipper bilarna i staden. På
så vis lämnas det mer parkeringsmöjligheter till andra boende och turister.
Dessutom är det positivt med båtturer med tanke på Lövmarknaden,
Hasslöfestivalen, Sailet, Hasslö hamnfest mm.
Synpunkter
Genom kommunstyrelsens anslag för skärgårdsutveckling den s.k.
”Skärgårdsmiljonen” har frågan gällande sommarbåtstrafik till
Hasslö åter aktualiserats.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2014
att anslå 400 tkr ur anslaget för skärgårdsmiljonen till
skärgårdstrafik sommaren 2014 på linjen Fisktorget – Aspö
(Djupvik) – Hasslö (Garpahamnen), samt
att satsningen ska vara långsiktig och inte enbart ett försök på ett
år.
Region Blekinge/Blekingetrafiken har upphandlat ovanstående
trafik. Linjen trafikeras under 2014 dagligen under perioden 23 juni
– 10 augusti med fem turer i vardera riktningen. Linjens sträckning
är Fisktorget – Aspö (Djupvik) – Hasslö (Garpahamnen) – Aspö
(Djupvik) – Fisktorget. t - Aspö - Hasslö
Lennart Erlandsson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 235, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Börje Dovstad (FP) yttrar sig.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunledningsförvaltningen
Region Blekinge
Akten

KS.2012.69.531

§ 148
Svar på medborgarförslag om att Skavkulla och Skillingenäs
behöver bussförbindelser
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16
februari 2012, § 23,av Sven Svensson. Förslaget är att inrätta
busstrafik från/till Skavkulla och Skillingenäs.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 4 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att det kan
konstateras att bussförbindelserna från och till Skavkulla och
Skillingenäs inte är tillfredsställande.
Region Blekinge/Blekingetrafiken, som är ansvariga för
kollektivtrafiken i länet, hänvisar i dagsläget de boende i
Skavkulla/Skillingenäs till Öppen närtrafik. Med tanke på ortens
storlek bör man inte vara hänvisad till denna typ av trafik.
Kommunledningsförvaltningen skulle därför uppmana Region
Blekinge att analysera möjligheterna till bättre busstrafik till/från
Skavkulla/Skillingenäs-området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september 2014,
§ 236, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppmana Region Blekinge att analysera möjligheterna till bättre
busstrafik till/från området Skavkulla/Skillingenäs, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Kommunledningsförvaltningen
Region Blekinge
Akten

KS.2012.448.531

§ 149
Medborgarförslag om att pensionärer får åka gratis med
kollektivtrafiken under icke frekventa tider.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 19 november 2012, § 164,av Ann-Mari Sternulf.
Förslaget är att ge pensionärer rätt att åka gratis med kollektivtrafiken
under icke frekventa tider.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 2 juli 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
påpekade i sitt yttrande över Region Blekinges Trafikförsörjningsprogram
2012-2015 för Blekinge särskilt 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 så sätt utnyttja ledig kapacitet i fordonen.
Den 7 november 2012 beslutade Regionstyrelsen att möjlighet för
marknadsprissättning ska finnas för Blekingetrafiken.
Enligt uppgift från Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Blekinge har
frågan varit upp till diskussion i Regionstyrelsen inför beslutet om
2014 års taxa för Blekingetrafiken. Förslaget till taxa innehöll inget
förslag till rabatt för pensionärer, vilket bifölls. Forts
Kommunledningsförvaltningen vill till Region Blekinge på nytt
understryka möjligheten att som ett första steg i en
marknadsprissättning sänka biljettpriserna under låglasttid, t.ex. för
pensionärer eller generellt, för att på sätt utnyttja ledig kapacitet i
fordonen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 237, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att delge Region Blekinge ovanstående synpunkter på
medborgarförslaget gällande att pensionärer får åka gratis med
kollektivtrafiken under icke frekventa tider, samt
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Forts

§ 149 forts
Medborgarförslag om att pensionärer får åka gratis med
kollektivtrafiken under icke frekventa tider.
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
Yrkande
Mats Lindbom (C), Anna Ekström (FP), Carl-Göran Svensson (M),
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Kent Lewén (FP) och Björn
Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Patrik Hansson (S) och Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2014.112.005

§ 150
Svar på medborgarförslag om öppen licens ska användas vid
inköp av hårdvara och mjukvara
John-Erik Danerklint (S) anmäler jäv.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 20 mars 2014, § 51,av Fredrik Danerklint. Förslaget är att
använda öppen licens vid inköp av hårdvara och mjukvara.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 4 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
Karlskrona kommuns verksamhet är helt beroende av ett väl
fungerande IT stöd för att kunna bedriva verksamheten på ett säkert
och resurseffektivt sätt. Det är en ständig pågående uppgift att
utforma IT stöd som tar hänsyn till den komplexa situation som råder
i en organisation med många skiftande verksamhetsområden. ITmiljön når ut i kommunens alla delar och består av en sammansatt
kombination av hårdvara, infrastruktur, system, integrationer och
enskilda applikationer. För att uppnå en effektiv och funktionell ITmiljö krävs att infrastruktur och system är anpassade till varandra och
”hänger ihop”. Lösningar som efterfrågas från verksamheterna
anpassas i möjligaste mån till att passa in i den befintliga strukturen
där krav på åtkomst och säkerhet varierar och i vissa fall är mycket
hög. Samtidigt är det viktigt att identifiera och möjliggöra samverkan
och integrationsmöjligheter mellan system för att hålla nere antalet
system i kommunen och för att återanvända gemensam information
mellan olika system.
Strategin är att arbeta mot standardisering och konsolidering
parallellt med ett säkerhetstänkande. IT miljön kan delas upp i en
plattforms del som innehåller grund infrastruktur, IT som inte syns,
och en tjänstenivå där system som används av verksamheten finns.
Ett omfattande migreringsprojekt genomfördes under 2012 där IT
miljön moderniserades för att möta verksamhetens kommande
behov. En standardiserad IT-miljö fungerar väl vid anskaffning och
integrering av nya verksamhetssystem, underlättar samarbete över
kommungränserna, drar nytta av färdiga anpassningar inom och
mellan system och ställer inte krav på specialistkompetens som kan
vara både svåranskaffad och dyr.
Forts
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§ 150 forts
Svar på medborgarförslag om öppen licens ska användas vid
inköp av hårdvara och mjukvara
Bedömningen är att det inte är realistiskt för Karlskrona kommun att
arbeta med öppen licens mer än i de fall detta motiveras av ett behov
inom aktuellt system.
Fredrik Danerklint berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 238, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras på grund
av avsaknaden av information och beräkningar på besparingar.
Arnstein Njåstad (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras i dag.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
__
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2014.130.009

§ 151
Svar på medborgarförslag om att snabba processen gällande
ärendehandläggning av inkommande medborgarförslag.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 24 april 2014, § 68,av Roland Thörnquist. Förslaget är att
snabba upp processen för ärendehandläggning av inkommande
medborgarförslag.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 7 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att enligt
kommunallagen 6 kap, § 27 a ska ett ärende som väckts genom
medborgarförslag skall om möjligt handläggas så att ärendet kan
avgöras inom ett år från att det väcktes i kommunfullmäktige. I
Karlskrona kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige står det
att ett medborgarförslag ska beredas av kommunfullmäktige och att
beslut ska fattas inom 1 år.
Förslag som är klara ”verkställighetsärenden” som t.ex. löpande
underhåll eller ärenden som handläggs enligt speciallagstiftningen
skall inte behandlas som medborgarförslag.
Kommunledningsförvaltningen skall överlämna dessa till berörd
nämnd/förvaltning för handläggning.
Två gånger om året upprättas en förteckning på obesvarade
motioner och medborgarförslag som behandlas på
kommunfullmäktige och därefter expedieras till alla
nämnder/styrelser i Karlskrona kommun, där emellan påminns
nämnderna kontinuerligt om att de fortfarande har obesvarade
medborgarförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 239, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Kommunikationsavdelningen
Akten

KS.2014.233.103

§ 152
Svar på medborgarförslag om ny kommunslogan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 maj 2014, § 85,av Roland Thörnquist. Förslaget är att införa
en ny kommunslogan.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 2 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
kommunslogans var vanliga fram till slutet av 1990-talet och de var
ofta en lek med ord. En del kommuner har fortfarande en slogan,
men få arbetar aktivt med dem och värdet ur
marknadsföringssynpunkt är tveksamt.
Idag har konkurrensen om nya invånare, företag och besökare
hårdnat och många kommuner arbetar istället med sitt
platsvarumärke. Arbetet syftar till att öka platsens attraktionskraft och
det involverar alla som bor och verkar där.
I slutet av 2012 antog kommunfullmäktige Vision Karlskrona 2030
som beskriver vad Karlskrona ska vara i framtiden. Efter sommaren
startar ett varumärkesarbete som syftar till att ta oss närmare
visionen. Både skärgården och världsarvet är viktiga delar i det
arbetet, men platsvarumärket är mycket mer än en slogan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 240, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Handikappnämnden
Akten

KS.214.11.730

§ 153
Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt
hyressättning inom särskilt boende.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 23 januari 2014, § 9,av Lennart Dahl.
Förslaget är att Handikappnämnden ska se över sin avgift för
sondnäring och hyressättning i bostad med särskild service, specifikt
lägenheter i gruppbostäder.
Handikappnämnden har den 19 juni 2014, § 27, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Kommunfullmäktige beslutar
årligen om matavgifter för äldre och handikappomsorgen. Kostnaden
för sondnäring jämställs i kommunfullmäktiges beslut med avgiften
för heldygnskost eftersom sondnäring oftast tillgodoser en persons
hela näringsbehov.
Sondnäring går under benämningen ”livsmedel för speciella
medicinska ändamål” eller ”SÄRNÄR” och ska användas under
läkares eller dietists inrådan. Patientansvarig läkare har det
övergripande ansvaret för ordination av sondnäring och ordinationen
görs i samråd med patientansvarig sjuksköterska och/eller dietist.
Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar, upp till och med
sjuksköterskenivå, för personer som bor i bostad med särskild
service. Kommunen ansvarar för att tillgodose brukarens behov av
vård, omsorg och näring.
Landstinget står för förskrivning och subvention av sondnäring i
ordinärt boende och har även stått för subvention av Karlshamns
kommuns brukare i särskilt boende (bostad med särskild service)
fram t o m 2014-02-28. När detta upphörde införde Karlshamns
kommun en egenavgift fr.o.m. 2014-03-01 beroende på hur mycket
sondnäring man är ordinerad.
Vid normal dygnsportion på 1500 ml/dygn beslutade Karlshamn om
en egenavgift på 1170 kr/mån att jämföra med landstingets tidigare
avgift på 840 kr/mån.
Utöver sondnäring tar Karlshamn ut en egenavgift för kosttillägg t ex
näringsdrycker på 180 kr/mån vid ett kosttillägg/dag, 360 kr/mån vid
två kosttillägg/dag osv. I Karlskrona ingår detta i heldygnskosten
oavsett behov.
Forts
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§ 153 Forts
Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt
hyressättning inom särskilt boende.
Karlshamn har inte löst avgiftsfrågan helt när det ges en kombination
av sondnäring och vanlig mat däremot så finns avgift för smakportion
som uppgår till ¼ av ordinarie matavgift f.n. 812 kr/mån.
I Blekinges övriga kommuner, som sedan lång tid ansvarat för
sondnäring till brukare i särskilt boende, tas avgift ut för heldygnskost
även om vårdtagaren/brukaren har sondnäring. Sondnäring går även
att kombinera med kosttillägg som t.ex. näringsdrycker och i vissa fall
även vanlig mat som när vårdtagaren/brukaren är på väg att
återhämta sig från ett tillfälligt beroende av sondnäring. Om särskild
taxa införs för sondnäring så måste också rutiner och taxor tas fram
för kombination av sondnäring och annan näring/mat likande de i
Karlshamn.
Förvaltningen ser att det finns en skillnad mellan hur Karlshamn
kommun har resonerat för att ta ut i avgift för sondnäring och hur
övriga kommuner i Blekinge resonerat. Karlshamn jämställer brukare
som har sondnäring i särskilt boende med de som har sondnäring i
ordinärt boende och övriga kommuner i Blekinge jämställer brukare
som har sondnäring i särskilt boende med övriga brukare som bor i
särskilt boende. Handikappnämnden ser en vikt i att ingen
diskrimineras oavsett hur näringsbehovet tillgodoses.
Att tillgodose en persons näringsbehov med sondnäring är heller inte
billigare än avgiften för vanlig mat genomsnittskostnaden för
sondnäring med kringkostnader exklusive personalkostnader är i
handikappförvaltningen 3448 kr/mån/brukare att jämföra med
avgiften för den enskilde vid heldygnskost 3437 kr/mån.
Förvaltningen ersätter sedan i sin tur serviceförvaltningen med 149
kr/dygn motsvarande ca 4471 kr/mån. Ersättningen till
serviceförvaltningen motsvarar alla kostnader för lagning och
transport av maten t ex personal, lokaler och råvaror.
Kommunfullmäktige beslutade november 2005 (KF§181) efter
tidigare förslag och beslut i Handikappnämnden september 2005
(HN§56) att hyran för lägenheter i nyproducerade gruppbostäder ska
sättas efter det kvadratmeterpris som byggnationen erhåller.
Kommunfullmäktige beslutade vid samma tillfälle att hyran för
lägenheter i handikappförvaltningens gruppbostäder ska följa
hyresutvecklingen i allmännyttan.
Forts
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§ 153 forts
Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt
hyressättning inom särskilt boende.
Kommunfullmäktige beslutade dessutom att taket för hyran för
lägenheter i nyproducerade gruppbostäder ska vara kopplat till
högsta godtagbara hyra för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg
för pensionärer som Försäkringskassan fastställer årligen (år 2013
var taket 6 200 kr/månad).
Det finns en möjlighet att till Handikappnämnden ansöka om
jämkning av hyran om en person som bor i en lägenhet i ett
gruppboende har mindre än det fastställda förbehållsbeloppet kvar i
månaden att leva på.
Utifrån ovanstående anser inte handikappförvaltningen det aktuellt
att göra en översyn av avgiften för sondnäring eller hyressättningen i
förvaltningens särskilda boende.
Lennart Dahl berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september 2014,
§ 242, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Yrkande
Anna Ekström (FP) yttrar sig.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneenheten Serviceförvaltningen
Akten

KS.2014.1.102

§ 154
Avsägelser av kommunala uppdrag
Annacarin Leufstedt (S) har i en skrivelse daterad 11 augusti 2014
avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i Affärsverken Karlskrona
AB, Affärsverken Energi AB och i Sydost Energi AB.
Bengt- Göran Koffed (S) har i en skrivelse daterad 11 augusti 2014
avsagt sig uppdraget som ledamot i Socialnämnden.
Marianne Widerbrant (C) har i en skrivelse daterad 10 september
2014 avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneenheten Serviceförvaltningen
De valda
Akten

KS.2014.1.102

§ 155
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Affärsverken Karlskrona AB
Revisor Birger Wernersson (S) efter Annacarin Leufstedt.
Affärsverken Energi AB
Revisor Birger Wernersson (S) efter Annacarin Leufstedt.
Sydost Energi AB
Revisor Birger Wernersson (S) efter Annacarin Leufstedt.
_____
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Akterna
KS.2014.76.041
KS.2014.362.740
KS.2014.364.026
KS.2014.287.106
KS.2014.237.022
KS.2014.77.041
KS.2014.279.107
KS.2014.317.109
KS.2014.349.700
KS.2012.323.882
KS.2011.297.214
KS.2014.138.356
KS.2014.62.041
KS.2014.267.042
§ 156
Anmälningsärende.
1. Handikappnämnden 140619 § 22, budgetuppföljning per den 31
maj 2014.
2. Handikappnämnden 140619 § 23, Redovisning av kvalitetsbrister
vid en sänkning av nivåbedömningssystemet.
3. Handikappnämnden 140619 § 24, ökad arbetsbelastning inom de
psykiatriska teamen.
4. Tackbrev från Kristianstads kommun för all uppvaktning i samband
med firandet av Kristianstads 400-årsdag.
5. Socialnämnden 140509, § 57, Omfördelning av personalresurser.
6. Socialnämnden 140526, § 65, tertialbokslut med måluppföljning,
samt personalnyckeltal mätperioden 1 december 2013-31 mars
2014.
7. Socialnämnden 140623, § 84, budgetuppföljning maj 2014.
8. Socialnämnden 140825, § 100, budgetuppföljning juli 2014.
9. Revisorerna i Region Blekinge, granskning av beslut om
omlokalisering av Region Blekinges verksamheter.
10. Anmälan till kommunfullmäktige (SoL 16 kap § 6f-h) av ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen från
Handikappnämnden.
11. Anmälan till kommunfullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda
beslut inom LSS 9§ från Handikappnämnden.
12. Kvartalsrapport 1 april-30 juni 2014 för Socialnämnden.
13. Tackbrev Demokratipriset 2014.
14. Kulturnämnden 140624, § 40, redovisning av uppdrag att
kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden ska skriva om
samtliga samarbetsavtal gällande skol- och filialbibliotek och i de fall
inga skriftliga avtal finns teckna nya.
15. Länsstyrelsen 140812, dnr 404-2172-14, begäran om förlängd
svarstid m.m Fäjö 1:110. Säljö Udde, Karlskrona kommun.
16. Skrivelse 140812 angående avloppsanslutning. forts
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§ 156 forts
Anmälningsärende.
17. Äldrenämnden 140827, § 74, budget- och
verksamhetsuppföljning per den 30 juni och den 31 juli 2014.
18. Räddningstjänsten Östra Blekinge tertialbokslut med
verksamhetsuppföljning april 2014.
_____
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Akterna

KS.2014.318.106
KS.2014.319.870
KS.2014.334.282
KS.2014.320.866
KS.2014.335.105
KS.2014.341.330
KS.2014.307.183
KS.2014.339.312
KS.2014.338.317
KS.2014.337.400
KS.2014.342.623
KS.2014.347.822
KS.2014.356.141
KS.2014.353.310
KS.2014.357.315
KS.2014.358.315
KS.2014.367.519
KS.2014.366.752
KS.2014.369.330
KS.2014.372.379
KS.2014.371.849
KS.2014.375.872
KS.2014.380.879
KS.2014.381.311
KS.2014.385.842
KS.2014.388.869
KS.2014.395.033
KS.2014.396.860
KS.2014.394.609
KS.2014.393.338
KS.2014.406.106
KS.2014.414.866
KS.2014.415.840
KS.2014.422.312
KS.2014.435.879
KS.2014.439.332
KS.2014.445.040
KS.2014.446.460
KS.2014.359.330
KS.2014.449.879
KS.2014.451.139
§ 157
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om speltävling med Karlskrona i centrum, av Filip
Issal.
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Medborgarförslag om att Stakholmen i Borgmästarfjärden ska bli
byggnadsminne, av Roland Thörnquist.
Forts

§ 157 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att bygga en motorcrossbana i Jämjöområdet,
av Rasmus Svensson.
Medborgarförslag om en centrumklocka centralt belägen i Rödeby,
av Jörgen Anehäll.
Medborgarförslag om kulturell-örlogsmiljöresa, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att ta bort den asfalterade vägen genom
Amiralitetsparken vid Klockstapeln, av Kenneth Johansson.
Medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan delen för gående
och delen för cyklande på gc-vägen längs Torhamnsvägen i Jämjö,
av Simon Svedklint.
Medborgarförslag om att sätta upp en belysning i Dalen nedanför
Hammarbyvägen i Jämjö, av Viktor Arvidsson.
Medborgarförslag om att bygga en cykelbana längs Torhamnsvägen
mot Byfallet och Hallarums gammelgård, samt markera en
cykelöverfart mellan nuvarande gc-vägen och den nya cykelbanan,
av Christoffer Berntsson.
Medborgarförslag om att om att utföra fukt- och mögelkontroll i alla
kommunala byggnader, av Bea Alexandersson.
Medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i närheten av
centralstationen i Karlskrona, av Elin Johansson.
Medborgarförslag om att om att utöka skolskjutsarna från och till
Kyrkskolan och Jändelskolan, till att köra på sträckan mellan
Klakebäck och Törnåkravägen, av Linnea Söderberg.
Medborgarförslag om att bygga ett äventyrsbad i Jämjö, av Julia
Karlsson.
Medborgarförslag om att Carlskrona kommun tar beslut om att bli
bättre på att marknadsföra inhemska Karlskrona produkter, av
Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen vid
övergången vid busshållplatsen i Öljersjö, av Julia Williamsson.
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Medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i Jämjö
centrum, av Alice Johansson. Forts
§ 157 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser invid
Villavägen i Jämjö, av Sabina Nordahl.
Medborgarförslag om att utöka kampanjen ”inga löjliga bilresor”, av
Roland Thörnquist.
Motion om utslussningsboende för kvinnor av Ingrid Hermansson
(C).
Medborgarförslag om att byta ut papperskorgarna i stadens utemiljö,
av Roland Thörnquist.
Motion om utslussningsboende för kvinnor av Ingrid Hermansson
(C).
Motion om att inrätta affärsnätverket ”solenergins Karlskrona” av
Börje Dovstad (FP).
Medborgarförslag om mindre mobila enheter, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om en opartisk utredning hur Karlskrona förvaltat
och utvecklat Världsarvet, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att göra
en belysningsplan för vårt världsarv, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna på Trossö, av
Ida Colvin.
Medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna kanal med text:
ni lämnar fastlandet- Välkommen till skärgårdsstaden och
världsarvsstaden Karlskrona, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att använda fler objekt inom Karlskrona
världsarvsmiljö för t ex olika musik evenemang, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på gymnasiet att
få sommarjobb, av Clara Johnsen m fl.
Medborgarförslag om att underlätta för ungdomar att delta i
Karlskronas kulturliv genom en kommunägd anläggning, av Shirin
Zolfeghari m fl.
Medborgarförslag om att få slippa läxor, av Julia Wikgren- Erheim

m fl.
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forts

§ 157 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om fler papperskorgar, speciellt vid
busshållplatser, av Emina Gluhsc.
Medborgarförslag om att starta en kampanj som ställer frågan om
hur Karlskrona kommuns invånare tycker att kv. Muddret och KV.
Hattholmen ska utvecklas och förändras för framtiden, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om ubåtarna Näcken och Najad, av Pernilla
Olander och Mats Olander.
Medborgarförslag om kikare på Tyska bryggareberget, av David
Erak.
Medborgarförslag om att göra tunnel/schakt-systemet under del av
Kungsgatan till gång- och cykelled, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att bilda Karlskrona skönhetsråd, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om en ny lekpark i Nättraby, av Daniel Johansson.
Motion om att fakturor, påminnelser och krav ska hanteras lika
oberoende vilken förvaltning som skickar ut fakturan, av Ingrid
Hermansson (C).
Motion om Svensk närodlad mat i våra kommunala skolor, av Jörgen
Johansson (C).
Medborgarförslag om att sätta upp skräpkorgar och fler bänkar i
Dalen, längs gc-vägen nedanför Hammarbygården i Jämjö, av
Sabina Nordahl.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att verka
för att kunna få H.M.S Carlskrona att stanna i staun, av av Roland
Thörnquist.
Motion om att införa mentorsprogrammet i Karlskrona, av Anna
Ekström (FP) och Emina Cejvan (M).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.

18 september 2014 36
___

Landstinget Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2006.366.106

§ 158
Förslag till fortsatta avtal mellan Landstinget Blekinge om
patientnämndsverksamhet
Enligt lagen om patientnämndsverksamhet ska det i varje kommun
finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa
patienter inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen
eller enligt avtal med kommunen och den allmänna omvårdnad enligt
socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och
sjukvård. En kommun som ingår i ett landsting får överlåta
uppgifterna till landstinget, om kommunen och landstinget har
kommit överens om detta.
Landstinget Blekinge har avtal med länets kommuner om
patientnämndsverksamhet sedan åtskilliga år. Avtalen har löpt på
fyra år motsvarande den politiska mandatperioden. Nu gällande avtal
löper ut 2014-12-31. Landstinget Blekinge har tillskrivit länets
kommuner och erbjudit en förnyelse av avtalet fr om 2015. Avtalet
föreslås gälla tillsvidare. Några förslag till förtydliganden och tillägg i
avsikt att förbättra och utveckla samverkan inom området har tillförts
jämfört med tidigare lydelse. En del av dessa sker med stöd i de
förändringar i lagen om patientnämndsverksamhet som har införts
under senare år, bl a utökad informationsskyldighet.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 18 juni, § 125
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
187, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överlåta uppgifterna enligt 1 § lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet till Landstinget Blekinge,
förtroendenämnden, samt
2. att godkänna bifogad överenskommelse med Landstinget
Blekinge om överlåtelse av uppgift som patientnämnd
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Samtliga nämnder/styrelser
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2011.588.400

§ 159
Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och energi- och
klimatprogram.
Härmed överlämnas Miljöbokslut /uppföljning av Miljöprogrammet
samt Energi- och Klimatprogrammet för Karlskrona kommun.
Den upprättade uppföljningen redovisar bland annat de mål som
finns i programmen, samt nyckeltal och indikatorer.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 18 juni, § 133
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
195, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna uppföljningen av miljöprogram och energi- och
klimatprogrammet för Karlskrona kommun, samt
2. att denna uppföljning utgör miljöbokslut för år 2013.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Äldrenämnden
AB Karlskrona Moderbolag
AB Karlskronahem
Budgetberedningen
Ekonomienheten
Akten
§ 160
Återremiss hyresavtal Hammarbygården.

KS.2014.99.736

Vid det särskilda boendet Hammarbygården i Jämjö föreligger
ett stort behov av renovering och ombyggnad. AB
Karlskronahem har tidigare arbetat med utgångspunkt i att
byggnaden kan genomgå omfattande renoverings- och
ombyggnadsåtgärder. Dessa åtgärder kalkylerades till en total
utgift om 45 mnkr, varav 15 mnkr skulle finansieras via AB
Karlskronahems egna medel för underhåll. För den resterande
delen av utgiften, 30 mnkr, beviljade kommunfullmäktige (§ 71,
2014-04-24) finansiering genom utökat investeringsutrymme och
utökat låneutrymme för AB Karlskronahem. Den ökade
hyreskostnaden för äldrenämnden beräknades då uppgå till ca
1,4 mnkr, en kostnadsökning som nämnden då bedömde skulle
rymmas inom nämndens gällande ekonomiska ramar.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 förelåg förslag att
ge Tekniska nämnden i uppdrag att teckna ett högst femtonårigt
hyresavtal med AB Karlskronahem rörande ett ombyggt och
renoverat Hammarbygården.
Under maj månad 2014 gör Karlskrona hem en fördjupad analys av
ombyggnadsalternativet och gör då bedömningen att en
nybyggnation av de tre lågdelarna blir ca 9 mnkr dyrare än en
ombyggnation/renovering men att en nybyggnation också ger fler och
bättre möjligheter både ur ett arbetsmiljö- som ur ett
omvårdnadsperspektiv.
Kort tid före fullmäktiges sammanträde 2014-06-18 konstaterade
således AB Karlskronahem att det var mer fördelaktigt att riva de
befintliga lågbyggnadsdelarna vid Hammarbygården och ersätta dem
med nybyggnation. De ekonomiska förutsättningarna för projektet
förändrades därmed i grunden. Den totala utgiften ökar från 45 till ny
bedömd nivå om 54 mnkr. Eftersom byggnaderna rivs och ersätts
med nya kvarstår inte förutsättningen att finansiera delar av den
totala utgiften med underhållsmedel. Det innebär att
investeringsutgiften ökar från 30 mnkr till 54 mnkr.
I och med att investeringsutgiften ökar så ökar också äldrenämndens
bedömda hyreskostnader med 0,9 mnkr, från 1,4 till 2,3 mnkr. Forts
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§ 160 forts
Återremiss hyresavtal Hammarbygården.
Mot bakgrund av de nya fakta som tillkom i ärendet beslutade
kommunfullmäktige vid sammanträdet 18 juni att återremittera
ärendet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att de tre berörda
parterna, AB Karlskronahem, Tekniska nämnden och Äldrenämnden,
synes vara överens om att ett nybyggnadsalternativ är att föredra
framför renovering och ombyggnation av befintliga byggnader. Ett
nybyggnadsalternativ får dock mer omfattande ekonomiska följder än
renovering och ombyggnation.
De bedömningar som i dag görs landar på en investering om 54
mnkr. Det måste noteras att det inte förligger vare sig någon
projektering eller upphandling till grund för den bedömda utgiftsnivån.
En nybyggnation kommer således att ta i anspråk ytterligare 24 mnkr
av kommunens (och kommunkoncernens) likviditet jämfört med
ombyggnadsalternativet – baserat på en total utgift om 54 mnkr.
Eftersom det saknas medel för egenfinansiering av investeringar
innebär det att en nybyggnation kräver ytterligare nyupplåning med
motsvarande belopp.
Antalet bostäder i en nybyggnation kommer att bli fler än i dag.
Äldrenämnden ser att det mot slutet av detta decennium kommer att
finnas ett behov av fler bostäder i särskilt boende kommunen.
Alternativet med nybyggnationen skulle således kunna motiveras
som ett ”förtida uttag” av kommande förväntad volymökning. Det i sig
motiverar också att nämnden ges en ramökning med 0,9 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen är väl insatt i såväl behovet av
åtgärder vid Hammarbygården, liksom att det i framtiden med stor
säkerhet kommer att behövas fler bostäder i särskilt boende jämfört
med idag. Kommunledningsförvaltningen måste dock samtidigt
framhålla de ekonomiska konsekvenserna av en förändrad inriktning
i projektet, och ställa dessa i relation till främst det finansiella läget för
kommunkoncernen.
Sedan kommunfullmäktige i november 2013 fastställde
investeringsbudgeten för 2014 och framåt har den beslutade
utgiftsnivån i kommunen ökat med 48 mnkr för 2014 till följd av såväl
nya objekt som fördyrningar av befintliga. Därtill ska läggas redan nu
uppdagade behov/önskemål som ska adderas till beslutade nivåer.
Forts
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§ 160 forts
Återremiss hyresavtal Hammarbygården.
Eftersom budget- och planprocessen inte påbörjats ännu saknas
bearbetning av identifierade behov, men de nivåer som det för den
innevarande femårsperioden handlar om uppgår för närvarande till i
runda tal 250 mnkr.
Med de resultatbilder som för närvarande föreligger innebär varje
utökad investering ett motsvarande utökat behov av nyupplåning. Det
är därför angeläget att framhålla nödvändigheten av att i det
kommande budgetarbetet nogsamt överväga varje enskild framtida
planerad investering.
Kommunledningsförvaltningen framför inte detta som ett motiv till att
inte genomföra en nybyggnation vid Hammarbygården, men det är
trots allt väsentligt att placera in varje tillkommande investering och
dess ekonomi i ett faktiskt finansiellt förhållande.
Ett utökat låneutrymme för AB Karlskronahem bedömer
Kommunledningsförvaltningen kunna rymmas inom den redan
beslutade låneramen för år 2014 om 4 882 mnkr för
kommunkoncernen. AB Karlskronhems låneram föreslås uppgå till
1 570 mnkr. Utökningen av Karlskronahems låneram finansieras
genom att minska Region Blekinges låneram med 20 mnkr samt
Karlskrona kommuns låneram med 4 mnkr. Region Blekinge har
beslutat att lämna kommunens koncernkontosystem varför tidigare
beslutad checkräkningskredit om 20 mnkr ej längre är aktuell.
Aktuella ramar för upplåning m.m. framgår av bilaga.
I ett läge där kommunfullmäktige skulle välja att avstå från
nybyggnadsalternativet till förmån för det tidigare planerade
ombyggnadsalternativet är det viktigt att fullmäktige i så fall fattar
beslut enligt det ursprungliga förslag som framgår av underlaget till
det återremitterade ärendet. För tydligheten skull ska då framhållas
att det återremitterade ärendet endast avsåg uppdraget att teckna
hyresavtal med AB Karlskronahem, samt att ökade hyreskostnader
ska rymmas inom äldrenämndens gällande ram. Övriga beslut för att
sätta igång ett sådant projekt är redan fattade av fullmäktige 24 april.
Kommunledningsförvaltningens beredning av återremissen har skett
parallellt med att ärendet har behandlats inom Äldrenämnden
respektive Tekniska nämnden. Dialog har under hand hållits med
berörda tjänstemän inom de två förvaltningarna liksom med AB
Karlskronahem.
Forts
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§ 160 forts
Återremiss hyresavtal Hammarbygården.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 220, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka AB Karlskronahems investeringsutrymme för
nybyggnation av delar av det särskilda boendet Hammarbygården
från 30 mnkr till 54 mnkr,
2. att utöka AB Karlskronahems lånetutrymme för nybyggnation av
delar av det särskilda boendet Hammarbygården från 30 mnkr till 54
mnkr,
3. att fastställa bilaga KF ramar för upplåning, utlåning och
borgensteckning år 2014,
4. att ge tekniska nämnden tillstånd att teckna ett nytt högst
femtonårigt hyresavtal med AB Karlskronahem avseende ett delvis
nybyggt och ombyggt Hammarbygården, samt
5. att hänskjuta till budgetberedning för budget och plan 2015-2017
att beakta äldrenämndens behov av utökad driftbudgetram med
anledning av nybyggnation vid det särskilda boendet
Hammarbygården.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Socialnämnden
Akten

KS.2014.346.150

§ 161
Avtal om konsumentvägledning
Socialnämnden beslutade den 23 juni 2014 följande:
 att hos kommunfullmäktige begära att punkten ”att svara för
konsumentvägledning” ej längre ska ingå i socialnämndens
reglemente,
 att under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om
ändring av socialnämndens reglemente beträffande ansvaret för
konsumentvägledning meddela Konsument Södra Småland att
Karlskrona kommun säger upp avtalet om samverkan beträffande
konsumentvägledning,
 att om kommunfullmäktige ej medger ändring av reglementet
beträffande socialnämndens ansvar för konsumentvägledning ge
socialnämndens ordförande i uppdrag att göra avtal med konsument
Södra Småland om samverkan i konsumentvägning 2015 till en
kostnad av högst 260 000 kronor.
Bakgrunden till beslutet beskrivs i ärendet till socialnämnden. I
korthet anges att Karlskrona kommun sedan år 2009 haft ett
samarbete med 13 andra kommuner kring gemensam
konsumentvägledning, där Ljungby kommun fungerar som
värdkommun. Konsumentvägledning är ingen obligatorisk
verksamhet men aktuell statistik visar att 272 av landets 290
kommuner erbjuder denna tjänst i någon form. Socialförvaltningen
skriver vidare att de har uppfattningen att det är god kvalitet på den
tjänst som genomförs.
Socialförvaltningen ser dock att i den rådande ekonomiska
situationen att det är nödvändigt att minska kostnaderna där det är
möjligt. Förvaltningen bedömer att för närvarande bör resurserna
satsas på utredningar av och insatser för barn som far illa samt
förebyggande arbete för barn. Mot bakgrund av detta föreslås att
nämnden inte tecknar ett nytt avtal med Konsument Södra Småland
då det nuvarande avtalet går ut vid årsskiftet. Beslutet föreslås gälla
under förutsättningen att kommunfullmäktige ändrar i reglementet.
Forts
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§ 161 Forts
Avtal om konsumentvägledning
I ärendet beskrivs också kort att det finns nationellt förslag att inrätta
en nationell upplysningstjänst inom aktuellt område.
Kommunledningsförvaltningen gör följande kommentarer kring
ärendet.
Vi är väl medvetna den ekonomiska situationen som socialnämnden
har och det faktum att konsumentvägledningen inte är en
obligatorisk verksamhet. Men, nämnden som har ansvar för
verksamheten har också tilldelats ekonomiska medel för att
genomföra den.
Om kommunfullmäktige anser att Karlskrona kommun inte längre
ska erbjuda denna tjänst så ska reglementet förändras men också
den ekonomiska ram som tilldelats. Om kommunfullmäktige beslutar
att medlen ska finnas kvar inom nämnden i syfte att kunna
användas för andra ändamål sker det i praktiken ett tillskott av
medel.
I flera kommuner ligger konsumentvägledningen på
medborgarkontor eller servicekontor eller motsvarande.
Konsumentverket har fått i uppdrag att ta fram den nya nationella
konsumentupplysningen som bland annat kommer att bestå av ny
webbplats och en vägledningstjänst dit konsumenter kan ringa eller
mejla.
Samtidigt pågår diskussion kring ny organisation i Karlskrona
kommun. Vi anser att det är lämpligt att också
konsumentvägledningens framtida ansvar bör omfattas av denna.
Då det finns flera faktorer som i framtiden kan påverka denna
verksamhet och det faktum att det är inte lämpligt att avvakta beslut
i denna fråga, gör vi följande bedömning.
Det finns inte skäl att avsluta ett väl fungerande samarbete och
därmed ta bort denna tjänst för kommunens medborgare.
Socialnämnden förlänger samarbetsavtalet för 2015 med
Konsument Södra Småland och utvärderar effekten av införandet av
den nationella upplysningstjänsten. Detta för att nytt
ställningstagande ska kunna göras inför framtiden under hösten
2015.
Konsumentvägledningens framtida organisatoriska placering bör
hanteras i en kommande organisationsförändring. Forts
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§ 161 Forts
Avtal om konsumentvägledning
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 221, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för närvarande inte ändra socialnämndens reglemente
avseende ansvaret för konsumentvägledningen,
2. att socialnämnden förlänger samarbetsavtalet för 2015 med
Konsument Södra Småland
3. att undersöka möjligheterna att få konsumentvägledning tillbaka till
Karlskrona kommun alternativt tillsammans med Ronneby kommun
Ulf Hansson (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Utbildningsnämnden
Akten

KS.2014.271.609

§ 162
Digitala skolan
I rådet för ungdomsfrågor har förslag ställts om att i kommunen
skapa en kompletterande fritidsaktivitet, utöver det befintliga
utbudet inom kultur och idrott, med inriktning mot digitalt
skapande.
Utbildningsförvaltningen har de resurser och den kompetens
som krävs för att anordna den föreslagna nya fritidsaktiviteten
riktad till ungdomar fr o m åk 6 i grundskolan t o m åk 3 på
gymnasiet, Digitala skolan. Rådet för ungdomsfrågor har därför
vänt sig till utbildningsförvaltningen som utförare av aktiviteten
under en prövoperiod höstterminen 2014.
Utbildningsnämnden har den 22 maj 2014, § 27, har för egen
del beslutat att godkänna förslaget att inom
utbildningsförvaltningen anordna fritidsaktiviteten Digitala
skolan. Utbildningsnämnden har vidare anhållit att
kommunfullmäktige ska fastställa deltagaravgift, 300 kr för
hösten 2014 och därefter 600 kr per termin. Nämnden anger i
sitt beslut följande:
Varför/bakgrund:
 Det finns en lucka i nuvarande utbud där det digitala området inte
alls finns med i ett för övrigt stort utbud av idrotts- och
kulturaktiviteter
 Det finns ett behov att ta tillvara det engagemang och den
kunskap som många unga har inom det digitala området. En del av
dessa unga riskerar bli isolerade i sin datoranvändning för spel etc.
 För personlig utveckling för unga människor
 För att motivera behovet av teoretisk grund i skolan, t ex
matematik och programmering, som är grunden för att kunna skapa
digitalt.
 Att inom detta – digitala – område locka både flickor och pojkar till
aktivt skapande/lärande.

Forts
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§ 162 forts
Digitala skolan
Genomförande:
 På Törnströmska gymnasiet där lokaler, utrustning och lärare
finns tillgängliga
 Start hösten 2014 med en försökstermin
 Två grupper à 12 deltagare; en för grundskolans åk 6-8 och
en för grundskolans åk 9 – åk 3 på gymnasiet. Båda
grupperna ska vara mixade flickor-pojkar.
 Varje grupp får två timmars undervisning/handledning under
tolv veckor under hösten.
 Upptagningsområde: Hela kommunen
 Avgift för deltagarna: 300 kr för höstterminen. Vid fortsatt
verksamhet dubbleras avgiften för att komma i nivå med
Kulturskolans nuvarande avgifter.
Budget/finansiering:
Kostnad föreligger enbart för lärare/handledare och viss
marknadsföring = maximalt 32000 kr för hösten 2014.
Finansiering via deltagaravgifter (ca 7000 kr) samt resten fördelat på
5 förvaltningar; UF, BUF, Soc, IFF och KF (ca 5000-6000 kr per
förvaltning).
Alternativ finansiering undersöks via framför allt lokalt verksamma
företag inom branschen.
Yrkanden
Ulf Hansson (V) yrkar avslag på att-sats 2 samt yrkar att fastställa
deltagaravgiften till 300 kronor för höstterminen 2014 och framåt.
Börje Dovstad (FP), Emma Swahn-Nilsson (M) samt Sofia Bothorp
(MP) yrkar bifall till Allmänna utskottets förslag
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag
mot Ulf Hanssons ändringsyrkande på att-sats 2 och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 222, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge utbildningsnämnden i uppdrag att anordna ovan beskrivna
fritidsaktivitet, Digitala skolan, inledningsvis som en försökstermin
hösten 2014 för att därefter utvärderas, samt
2. att fastställa deltagaravgift till 300 kr för höstterminen 2014 och
därefter till 600 kr per termin.
Forts
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§ 162 forts
Digitala skolan
Yrkande
Emma Swahn- Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulf Hansson (V) yrkar avslag på att-sats 2 samt yrkar att fastställa
deltagaravgiften till 300 kronor för höstterminen 2014 och framåt,
samt yrkar att utreda möjligheterna till sänkning av avgifterna av
avgifterna till kulturskolan inför budgetberedningen 2015.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar avslag på Ulf Hanssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på
attsats 2 mot Ulfs Hansson avslagsyrkande på attsats 2 och finner
att kommunfullmäktiges beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ge utbildningsnämnden i uppdrag att anordna ovan beskrivna
fritidsaktivitet, Digitala skolan, inledningsvis som en försökstermin
hösten 2014 för att därefter utvärderas, samt
2. att fastställa deltagaravgift till 300 kr för höstterminen 2014 och
därefter till 600 kr per termin.
Reservation
Ulf Hansson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
___
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Politiska partier i kommunfullmäktige
Förhandlingschef
Kommunjurist
Löneenheten Serviceförvaltningen
Akten

KS.2014.409.104

§ 163
Regler för partistöd
Ärendet föredras av kommunjurist Maria Thuresson.
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är
representerade i fullmäktige.
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft 1
februari 2014. De nya reglerna tillämpas på partistöd fr om 15
oktober 2014, då den nya mandatperioden för ledamöter och
ersättare i fullmäktige inleds.


Ändringarna i kommunallagen innebär i huvudsak att
fullmäktige årligen ska besluta om utbetalningen av partistöd
till respektive parti
 partiet ska till fullmäktige lämna in en redovisning som visar att
föregående års partistöd använts för sitt ändamål. Partiet ska
också utse en särskild granskare som ska granska
redovisningen och avlämna en rapport som ska bifogas
redovisningen. Redovisningen och granskningsrapporten ska
lämnas senast 30 juni avseende föregående års stöd.
 fullmäktige genom en lokal regel kan begränsa partistödet i
förhållande till partier som under mandatperioden får ”tomma
stolar ”, d v s mandat för vilket länsstyrelsen inte kunnat
fastställa en vald ledamot enligt 14 kap vallagen
 fullmäktige genom en lokal regel får besluta att partistöd inte
ska betalas ut om ett parti inte lämnat redovisning för
föregående år
Lagändringarna innebär att fullmäktige måste anta vissa lokala regler
för partistödet.
Bifogat förslag innebär ingen ändring i nivåerna på partistödets grund
– och mandatstöd och det bygger också på samma årliga
uppräkningsprincip som idag tillämpas. Det föreslås att utbetalningen
sker kvartalsvis i förskott. Förslaget innebär vidare att rätten till
partistöd för ett mandat upphör tre månader efter det att en ”tom stol”
uppstått i fullmäktige. Forts
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§ 163 Forts
Regler för partistöd
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 223, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa regler för partistöd i Karlskrona kommun enligt bifogat
förslag.
Yrkanden
Mats Lindbom (C) och Ola Svensson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2014.292.299

§ 164
Utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och
avlopp Mölletorp-Kättilsmåla
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 maj 2014 beslutat
föreslå Kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige att
utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlott
Mölletorp-Kättilsmåla.
I samband med att Kättilsmåla avloppsreningsverk och vattenverk
läggs ner, och det byggs överföringsledningar mellan Kättilsmåla och
Mölletorp, kan ca 50 enskilda avlopp saneras. För att Lagen om
allmänna vattentjänster (LAV) skall gälla juridiskt för dessa
fastigheter måste de läggas in i kommunens verksamhetsområde för
vatten och avlopp. För alla fastigheter som ligger innanför
verksamhetsområdet gäller kommunens VA-taxor och kommunen är
skyldig att dra fram en VA-servis till tomtgränsen eller tomtens
omedelbara närhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 224, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp
enligt upprättade kartor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2014.293.340

§ 165
Extra anslag för VA- utbyggnad Svarta Byn, Gullberna Park
Tekniska nämnden har fattat beslut, 27 maj 2014, § 62, om att
föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära utökad
investeringsram för Va-verksamheten om 2,4 mnkr.
Investeringsanslaget skall användas till VA-serviser till en del av
detaljplaneområdet Svarta byn på fastigheten Gullbernahult, 86. Det
aktuella området består av 30 tomter och har förvärvats av
Trivselhus AB. Trivselhus har begärt VA-serviser till tomterna vilket
kommunen är skyldig att tillhanda då fastigheten ligger inom
kommunens verksamhetsområde. Planerad byggstart är september
månad 2014. Tomterna är inte avstyckade så anläggningsavgifterna
uppskattas till 4 mnkr.
Kommunledningsförvaltningens beredning
I den nu gällande investeringsplanen för VA och
Renhållningsverksamhet finns 87 mnkr avsatta avseende åren 2014
– 2018. I denna klumpsumma har då speciellt avsatts 2 mnkr årligen,
d.v.s. totalt 10 mnkr under planperioden, för investeringar i nya
serviser.
Hittills under året har inga investeringar i VA-serviser gjorts. Samtliga
investeringsmedel om 2 mnkr avsedda för va-serviser har i stället fått
tas i anspråk för att hantera oförutsedda investeringsutgifter i bl.a.
Johannishusprojektet.
Med de resultatbilder som för närvarande föreligger innebär varje
utökad investering ett motsvarande utökat behov av nyupplåning. Då
gällande investeringsplan för kommunen i år har utökats med 48
mnkr till följd av fördyringar och tillkommande projekt anser
kommunledningsförvaltningen att samtliga nu tillkommande
äskanden om utökad investeringsram ska hänskjutas till kommande
budgetberedning för åren 2015 – 2019. Detta så att en ny samtidig
och övergripande prövning och prioritering kan göras.
Kommunledningsförvaltningen gör inte någon annan bedömning än
att Va-serviser till tomterna på Gullbernahult är nödvändiga och skall
utföras.
Forts
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§ 165 forts
Extra anslag för VA- utbyggnad Svarta Byn, Gullberna Park
Kommunledningsförvaltningen menar dock att tekniska nämnden ska
göra nödvändiga omprioriteringar i sin investeringsbudget för år 2014
så att ovan nämnda investering inryms inom den av
kommunfullmäktige fattade investeringsbudgeten år 2014 om 32 801
mnkr för Va-verksamheten. I kommande budgetberedning kommer
sedan en översyn av VA:s investeringsbudget för åren 2015-2019
att göras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 225, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för VAutbyggnad på fastigheten Gullbernahult, 86.
2. att investeringsutgiften om 2,4 miljoner kronor ska inrymmas inom
2014 års tillgängliga investeringsram för VA-verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS. 2013.288.030

§ 166
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni
2013, § 82, av Patrik Hansson (S) Förslaget är att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta upp ett projekt likande
Vägvisaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 15 januari 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Vägvisaren var
en verksamhet inom dåvarande arbetsmarknadsenheten mellan
1997-2008. Verksamheten var helt självfinansierande. Projektet hade
primärt till syfte att arbeta med personlig coachning, uppföljning samt
vägledning till arbetslösa ungdomar. Januari 2008 beslutade
regeringen enligt förordning (2007:1364) att Arbetsförmedlingen skall
upphandla insatser från privata aktörer för deltagare i jobbgarantin
för ungdomar och inom Jobb- och utvecklingsgarantin och att
samverkan med kommuner skall avslutas, undantaget om
arbetsförmedlingen inte hittar någon privat aktör som kan åta sig
uppdraget.
Vägvisaren avvecklades för att sedan övergå till ett ESF projekt kallat
Perrongen som arbetade på liknande sätt som Vägvisaren fast med
målgruppen för ekonomisk bistånd. Projektet upphörde 2011.
Arbetssättet som varit framgångsrikt under såväl Vägvisare som
Perrongen följde med in i den permanenta verksamheten AMECA
som arbetar med vägledning och coachning riktat till alla som har en
anvisad plats inom Arbetsmarknadsavdelningen. Inga ungdomar har
under tiden anvisats till kommunen via arbetsförmedlingen utan de
har använt sig av de privata aktörerna som finns på marknaden.
Under våren 2013 lades ett varsel på Telenor i Karlskrona vilket
berörde många unga invånare i Karlskrona. I samband med det
startade arbetsmarknadsavdelningen upp en verksamhet på prov,
kallad ungdomslots, som placerades i Komvux lokaler och som på
drop-in basis skulle kunna ta emot ungdomar. Behovet visade sig
vara stort vilket gjorde att arbetet växlades upp genom projekt
Ungsam som drivs genom Region Blekinge.
Under hösten 2013 har en KLF genomfört en förstudie med inriktning
att starta upp ett Navigatorcentrum i Karlskrona. Forts
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§ 166 forts
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Förstudien är i samma anda som föreslagits i motionen.
Namnet navigatorcentrum är ett känt begrepp i Sverige som bygger
på ett koncept framtaget av en rad kommuner i samverkan med
ungdomsstyrelsen, arbetsförmedlingen och andra aktörer. Mer
information finns på http://www.navigatorcentrum.se. En del
kommuner har använt namnet Navigatorcentrum andra har valt att
kalla det vid annat men fokus är ungdomar och en väg in – flera
vägar ut.
Navigatorcentrums ska byggas kring ungdomen och dess behov,
organisationen ska hela tiden vidareutvecklas och vara flexibel i sin
uppbyggnad. Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att
etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att
det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer
arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall
fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för
det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att
motverka ungdomars utanförskap på såväl arbetsmarknaden som
samhället i stort.
I förstudien framgår att Navigatorcentrum skall inkludera
arbetsmarknadsavdelningens arbete med personlig vägledning och
coachning, ungdomslotsen samt annat stöd som kan behövas för de
ungas väg till arbetet eller studier.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att arbetet skall fortgå
med målet att Karlskronas Navigatorcentrum startar under
halvårskiftet 2014.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2014 § 56
och den 24 april 2014 § 78, den 22 maj 2014 § 98, 18 juni 2014 135
beslutat att bordlägga motionen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

KS.2014.31.023

§ 167
Svar på motion om tjänst som marinbiolog.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 januari 2014,
§ 9, av Bruno Carlsson (SD) Förslaget är att inrätta en permanent
tjänst som kommunal marinbiolog.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 mars 2014, § 59, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ökad kompetens
inom myndigheten är alltid välkommen men problemen i samband
med nedsmutsning av skärgården löses enligt
Samhällsbyggnadsförvaltningen i första hand inte av en marinbiolog
då orsakerna till de problem förslagsställaren påvisar är knutna till
luft- och vattenutsläpp från landbaserad verksamhet. Vad som krävs
är att minska på utsläppen från de verksamheter som är ansvariga
för situationen i
skärgårdsmiljön såsom tillverkningsindustri, trafik,
avloppsreningsverk, enskilda avlopp och lantbruk samt allmänhetens
användande av produkter som påverkar miljön.
I de fall en marinbiologisk expertis kan krävas är det billigare för
kommunen att anlita en för ändamålet specialiserad konsult. För de
allmänna marinbiologiska frågorna finns egen ekologisk kompetens
och dessutom flera marinbiologer på Länsstyrelsen som kan
tillfrågas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att behovet av en marinbiolog
för tillfället är begränsat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 maj 2014 § 95 och
den 18 juni 2014 § 136 beslutat att bordlägga motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
157, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Serviceförvaltningen
Akten

KS.2011.279.460

§ 168
Svar på motion om att kommunen tar ansvar för vad som
serveras i kommunens kök
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011, §
72, av Christopher Larsson (SD) Förslaget är att utreda hur vi ska
kunna öka mängden svenskt kött i kommunen, att utreda varifrån
maten vi köper in verkligen kommer ifrån, att tillse så köken runt om i
kommunen köper in kött som är ursprungsmärkt, samt att ta bort kött
som inte är slaktat enligt djurskyddsförordningen.
Serviceförvaltningen har den 4 april 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun,
upphandlingsenheten i samarbete med serviceförvaltningens
kostenhet, arbetar fram kravspecifikationer vid upphandling av
livsmedel.
I nuläget utgår kraven på upphandlade livsmedel från
Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling.
Karlskronakommun har genom att ställa tydliga krav på våra
leverantörer genom Miljöstyrningsrådets kriterier ökat andelen
svenskt kött i kommunen.
I varje upphandling styrs också krav på slakt enligt
djurskyddsförordningen samt att de livsmedel som köps in i
Karlskrona kommun ska vara ursprungsmärkta. Exempel på
skallkrav är Information om ursprung, samt slaktmetod
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 juni 2014 § 137
beslutat att bordlägga motionen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
196, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses vara besvarad.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. Forts
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§ 168 forts
Svar på motion om att kommunen tar ansvar för vad som
serveras i kommunens kök
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons bifalls yrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill biträda
Christopher Larssons förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 68 ja-röster mot 8 nej-röster och 1
avstår och 5 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses vara besvarad.
___
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Äldrenämnden
Akten

KS.2013.495.739

§ 169
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 12 december
2013, § 157, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att
Karlskrona kommun tillsätter en äldreombudsman med uppgiften att
lyssna till äldres frågor, önskemål och synpunkter, samt att
äldreombudsmannen har närvaro- och yttranderätt vid
äldrenämndens sammanträden.
Äldrenämnden har den 23 april 2014, § 35 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att i äldreförvaltningen pågår ett
systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa den äldres möjlighet
att påverka, bli hörd och vara delaktig. Nedan beskrivs vägar för den
enskilde att förmedla önskemål, framföra synpunkter och vara
delaktiga.
Synpunkter och klagomål
Övergripande i kommunen finns ett system för att lämna positiva eller
negativa synpunkter, klagomål och förslag som rör verksamhet. Alla
inkommande synpunkter diarieföras och kontakt med enskild tas.
Ibland sker svaren skriftligt, ibland bjuds den enskilde in till samtal.
Synpunkterna sammanställs och används som en del av arbetet med
att förbättra äldreomsorgens kvalitet. Synpunkter redovisas i
äldreförvaltningens ledningsgrupp och äldrenämnd. Information om
hur synpunkter kan lämnas till äldreförvaltningen ges till alla som
första gången erhåller tjänster från omsorgen. Information finns även
på kommunens hemsida.
Äldreinformatör
Äldreförvaltningens äldreinformatör arbetar med uppsökande och
förebyggande hembesök (hälsovård), ger information och förmedlar
kontakter.
Äldreinformatör kan ge råd och vägledning i olika frågor som rör
äldre och närstående.
Det kan gälla frågeställningar som till exempel:
• Vilken hjälp kan jag få?
• Vilka aktiviteter finns?
• Svårt att nå fram till rätt person/verksamhet
• Åsikter
Forts

18 september 2014 59

§ 169 forts
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Det går också att kontakta äldreinformatör i frågor som rör
äldreomsorg för äldre med utländsk bakgrund, tillgänglighet i
samhället, frågor som är speciella för äldre personer,
pensionärsföreningar, äldrenämndens föreningsbidrag och
kommunala pensionärsrådet. Information om äldreinformatörs
funktion finns på kommunens hemsida.
Socialt ansvarig samordnare
I äldreförvaltningen finns sedan 2009-06-01 en socialt ansvarig
samordnare som har uppgift att ha en övergripande roll i
äldreomsorgens kvalitetsarbete, inkluderande ledningssystem och
värdegrundsarbete. Socialt ansvarig samordnare har också uppdrag
att vara ett stöd för chefer och medarbetare för att utveckla kvaliteten
i verksamheten. Vara involverad i och ta till vara på synpunkter,
klagomål samt utreda lex Sarah rapporter. Övergripande ansvar för
metodutveckling avseende social dokumentation och
genomförandeplaner. Planera utbildningsinsatser och fortbildning i
området. Den socialt ansvariga samordnaren ska vara lyhörd och
företräda den enskilde samtidigt vara en länk till utförande
verksamhet. Socialt ansvarig samordnare är representerad i
äldreförvaltningens ledningsgrupp deltar i alla nämndssammanträden
och redovisar sitt kvalitetsarbete kontinuerligt till äldrenämnden.
Anhörigstödjare
I juni 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen vilket
innebär att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för
personer som vårdar eller stöder en närstående som är långvarigt
sjuk eller stöder en närstående som har funktionshinder.
Anhörigstöd är olika insatser som ska underlätta den fysiska,
psykiska och även den sociala situationen för den anhörige.
Karlskrona kommun underlättar för anhöriga genom att tillhandahålla
en anhörigstödjare som ger råd och stöd till anhöriga.
Anhörigstödjaren:
• Visar på anhörigas situation och deras behov av stöd.
• Uppmuntrar och stödjer bildandet av anhöriggrupper och
mötesplatser.
• Arbeta för att finna frivilliga stödpersoner.
• Informerar om olika föreningar och organisationer, initiativtagare till
utbildningar och föreläsningar.
Brukardialog
Äldreförvaltningen har påbörjat en utökad systematisk dialogmetod
januari 2014.
Forts
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§ 169 forts
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Dialogen och kvalitetsuppföljningen genomförs inom första månaden
efter hemtjänst startat eller den enskilde flyttat till ett
omvårdnadsboende.
Områdeschefen är ansvarig för dialogen i det dagliga arbetet, om
behov finns ska förbättringar ske skyndsamt för att den enskilde ska
få god omvårdnad och känna sig nöjd med utförandet.
Två dialoggrupper har startat med brukare som har insatser från
kommunalt utförd hemtjänst och anhöriga som har närstående
boende på omvårdnadsboende. Dessa träffar planeras av respektive
verksamhetschef samt äldreförvaltningens anhörigstödjare. De
synpunkter och förslag som kommer fram på dessa träffar tas
omhand av respektive verksamhetschef som förbereder åtgärder för
att öka kvaliteten.
Dialog har startat med brukare som deltagit i en vårdplanering på
sjukhuset, korttidsplats eller i hemmet. Detta är ett sätt att
kvalitetssäkra och förbättra myndighetskontorets arbete.
Biståndshandläggarna får uppgifter på hur brukaren upplevt
vårdplaneringssituationen, hur de upplevt dialogen, möjligheten av
att påverka och om någon information saknats. Sammanställningar
och statistik över uppgifterna sammanställs och redovisas på
myndighetskontoret, i ledningsgrupp och äldrenämnd.
Brukarundersökningar
Äldreförvaltningen är delaktig i en nationell brukarundersökning som
genomförs en gång per år (Vad tycker äldre om äldreomsorgen).
Resultaten redovisas på kommunens hemsida via en länk till
socialstyrelsens hemsida. Utifrån resultaten arbetar respektive
verksamhet med förbättringsåtgärder.
KPR
I Kommunala pensionärsrådet finns företrädare från de olika
pensionärsorganisationerna. KPR är ett organ för samråd och
ömsesidig information mellan kommunen och organisationer som
företräder pensionärer. Rådet ska
• Vara ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan pensionärernas organisationer åt ena sidan och åt
kommunen
• Verka för att för pensionärer viktiga frågor beaktas i alla
förekommande nämnder, förvaltningar, samt kommunägda bolag och
att pensionärernas sakkunskap förmedlas i dessa nämnder,
förvaltningar, samt kommunägda företag,
Forts
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§ 169 forts
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
• Verka för att synpunkter från rådet inhämtas vid ett så tidigt skede
att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning
i aktuell nämnd eller styrelse
• Vara remissorgan för kommunen vid handläggning av för
pensionärernas viktiga ärenden.
• Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
Förvaltningen har många funktioner som systematiskt följer kvalitén
och bevakar den enskildes önskemål och behov. Ovan nämnda
funktioner är exempel på funktioner som bevakar kvaliteten.
Alla som är anställda inom äldreomsorgen har till uppgift att bevaka
den äldres behov och omsorg samt att larma om någonting i
verksamheten sviktar. Äldreförvaltningen får in många synpunkter
genom olika kanaler, dessa tillvaratas vilket är en grundläggande
faktor för god kvalitet.
Att tillvarata brukares och närståendes synpunkter kan kontinuerligt
utvecklas och bli ännu bättre. Målet och önskan är att alla som tar
emot äldreomsorgens insatser ska vara nöjda med de insatser som
äldreomsorgens personal utför.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 juni 2014 § 138
beslutat att bordlägga motionen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
197, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Jan-Åke Nordin (M), Kent Lewén (FP) och Peter Johansson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

KS.2011.126.610

§ 170
Svar på motion om betygssättning av lärare
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 mars 2011,
§ 21, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att berörd nämnd
ska ta fram en mall för bedömning av lärare, så att underlaget blir till
nytta för både läraren och eleven och att de kommunala skolorna
inför betygssättning av lärare genom elever.
Utbildningsnämnden har den 12 juni 2014, § 37, lämnat yttrande och
förslag till beslut. Nämnden skriver att i kommunerna har vi centrala
kollektivavtal som sluts mellan Sveriges Kommuner och Landsting
och berörda fackliga organisationer. I detta fall ärdet Lärarförbundets
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd som sluter avtal. När det
gäller löner och allmänna anställningsvillkor (HÖK) så träffas nytt
avtal inför varje ny avtalsperiod.
Grundläggande principer är att lönebildning och lönesättning ska
bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen skall
vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och
resultat. Detta förutsätter att samtal förs mellan chef och
medarbetare om uppställda mål, resultat och koppling till lön. Det är
viktigt att arbetsgivaren tydliggör krav, förväntningar, uppsatta mål
och dessutom följer upp resultatet för varje medarbetare.
Verksamhetsmålen skall vara väl kända bland medarbetarna.
Resultatsamtalet, där ny lön meddelas, skall kopplas till
lönesamtalets innehåll inklusive lönekriterierna.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 augusti
2011 § 90, lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver
att diskussion om skolans måluppfyllelse och resultat pågår ständigt.
Detta är bra för verksamhetsutvecklingen. Läraren är den enskilt
viktigaste faktorn för att eleven skall lyckas så bra som möjligt i
skolan. På senare tid har betygsättning av lärare diskuterats i en del
kommuner, främst i Malmö och Sollentuna, som ett sätt att försöka
förbättra skolans resultat. Några kommuner har också prövat ett
system av betygsättning, där eleverna får lämna omdömen om sina
lärare. Forts
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§ 170 Forts
Svar på motion om betygssättning av lärare
Med anledning av att verksamheten redan har ett flertal verksamma
instrument för utvärdering av lärares insatser och faran av att
införandet av ett system med elevers betygsättning av lärare, skulle
vara kontraproduktivt och motverka sitt syfte att nå ett förmodat
resultat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 227, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Yrkande
Christopher Larsson (SD) och Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP), Inga Lill Siggelsten Blum (KD), Linda Ekström
(S), Gunilla Ekelöf (FP), Emma Stjernlöf (M) och Sophia Ahlin (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2011.546.014

§ 171
Svar på motion om citybussen som trafikerar Trossö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
november2011, § 166, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att
Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna och kostnaderna för att
göra citybussen avgiftsfri för pensionärer.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 4 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
motionären konstaterar i motionen att den handikappanpassade
buss, Citybussen, som trafikerar centrala delarna av staden ofta är
tom. När vintern kommer och det blir kallt och halt så är det många
av våra pensionärer som får svårt att gå och riskerar att halka med
svåra skador som följd. Därför är det flera som stannar inomhus i
ensamhet då alldeles för många av våra pensionärer lever under
pressade ekonomiska förhållanden.
Motionären föreslår vidare att bussen ska göras avgiftsfri för
pensionärer och utöka sträckan som den trafikerar. Den kostar
pengar redan idag och den snurrar runt i vår vackra stad, borde vi
då inte kunna de som varit med och skapat vår stad möjlighet att
åka gratis.
Citybussen är idag avvecklad. Linjen trafikerades sedan starten, i
december 2010, som en ringlinje i centrala Karlskrona på vardagar
kl. 09.00-17.00 och lördagar kl. 10.00-14.00. Fordonet som
trafikerade linjen var en minibuss och resenärerna som använde
sig av linjen var i huvudsak äldre. Linjen fick dock inte det antal
resande som Blekingetrafiken räknade med inför trafikstarten i
december 2010. Resandet var i snitt 1,3 resande per tur.
Bruttokostnaden för Citybussen var ca 710 tkr per år. Intäkterna
uppgick endast till 58 tkr per år. Detta gav en kostnadstäckning på
ca 8 % och en nettokostnad på ca 652 tkr per år. Utöver detta
satsade man under 2010 och 2011 ca 250 tkr på marknadsföring
och information.
Forts
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§ 171 Forts
Svar på motion om citybussen som trafikerar Trossö
Karlskrona kommun erbjöds att ta över trafiken som tilläggstrafik,
vilket innebar att Karlskrona kommun skulle ta över hela
kostnadsansvaret, dvs. att landstinget inte tar något
kostnadsansvar.
De 6 mars 2012 beslutade kommunstyrelsen att man inte var villig
att ta över hela kostnadsansvaret för Citybussen, vilket resulterade
i att trafiken lades ner den 17 juni 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 228, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed anses besvarad
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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§ 172
Ordförandes tackhälsning.
Ordförande Magnus Larsson (C) tackar presidiet, ledamöter,
tjänstemän för alla åren i kommunfullmäktige.
_______

23 oktober 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23
oktober 2014.
§ 173 Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
§ 174 Anmälningsärende.
§ 175 Avsägelser.
§ 176 Val av revisiorer.
§ 177 Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.
§ 178 Val av valberedning.
§ 179 Beslut om mandattid för kommunstyrelsen.
§ 180 Val av kommunstyrelse.
§ 181 Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2.e vice ordförande.
§ 182 Val av kommunalråd.
§ 183 Avgående ordförandes tacktal.
§ 184 Muntlig frågestund
§ 185 Svar på medborgarförslag om parkeringsområde vid gamla ishallen.
§ 186 Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen dagtid ska kunna
åka gratis i kommunen.
§ 187 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 188 Balansförteckning på obesvarade motioner och medborgarförslag per den 1
september 2014.
§ 189 Delårsrapport för Karlskrona kommuns samlade verksamheter per den 31
augusti 2014.
§ 190 Finansrapport augusti 2014 Internbanken.
§ 191 Svar på motion om att återanvända Östersjöhallen.
___
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23 oktober 2014
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 23 oktober 2014 kl 13.00-16.45

Beslutande

Ordförande
Ordförande
2:e vice ordf.

Ledamöter

Patrik Hansson (S) §§ 171-177
Rikard Jönsson (S) §§ 178-191
Peter Glimvall (M) §§ 178-191
Patrik Hansson (S) §§ 178-191
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Hind Abdul- Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-16.40 §§ 173-189
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Rikard Jönsson (S) §§ 171-177
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Mohammadi (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Jan Lennartsson (M)
Peter Glimvall (M) §§ 171-177
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.00-16.35 §§ 173-del av
§§189
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-16.40 §§173-189
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ola Svensson (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
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Björn Tenland (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Ulf Lundh (C)
Oscar Kask- Ogenblad (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Caroline Skoglöw (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Britt-Marie Havby (C)
Håkan Eriksson (S)
Åke Håkansson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S) kl 13.00-16.45 §§ 173189
Tajma Sisic (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Anders Ovander (M)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M) kl 13.00-16.40 §§173-189
Ove Uppgren (SD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Yvonne Sandberg Fries (MP) kl 13.00-14.35 §§ 173182
Tommy Olsson (KD) kl 13.00-15.55 §§ 173-186
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) kl 15.55-16.45 §§ 187191
Tommy Andersson (MP) kl 15.00-16.45 183-191
Daniel Håkansson (S) kl 16.40-16.45 §§ 190-191
Pia Eklund (S) kl 16.40-16.45 §§ 190-191
Bengt Fröberg (M) kl 16.40-16.45 §§ 190-191
Marianne Nordin (M) KL 16.40-16.45 §§ 190-191
Charlotta Sahlin (M) kl 16.35-16.45 §§190-191

Närvarande ersättare

Stefan Andersson (S)
Göran Eklund (SD)
Pia Eklund (S) kl 13.00-16.45 §§ 173-189
Ulf Hansson (V)
Ida Henriksson (S)
Daniel Håkansson (S) kl 13.00-16.45 §§ 173-189
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Tove Håkansson (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Jonas Klang (SD)
Liten Löfgren (S)
Marianne Nordin (M) kl 13.00-16.40 §§173-189
Anders Persson (S)
Pernilla Persson (C)
Charlotta Sahlin (M) kl 13.00-16.35 §§173-189
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 13.00-15.55 §§ 173186
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-16.35 §§173-189
Tommy Andersson (MP) kl 13.00-14.35 §§ 173-182
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Linda Ekström (S) och Patrik Stjernlöf (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Måndagen den 3 november 2014, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 173-190
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Patrik Hansson §§ 171-177

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson §§ 178-191

Justeringsledamot …………………………………………………….
Linda Ekström (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Patrik Stjernlöf (M)

23 oktober 2014

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 november 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 173
Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
Sammanträdet öppnas av ålderspresident Patrik Hansson.
Det är en stor ära för mig att få hälsa valda ledamöter och ersättare
välkomna till en ny mandatperiod för Karlskrona kommunfullmäktige.
Några av oss har varit ledamöter tidigare, andra är här för första
gången. Ni ska alla känna er hedrade av att vara
fullmäktigeledamöter. Ni är alla direktvalda av Karlskronaborna i ett
öppet fritt och demokratiskt val. Det är ett fint och viktigt uppdrag att
vara kommunfullmäktigeledamot.
Själv har jag tillhört fullmäktige sedan efter valet 1985. Jag var 21 år
och ungdomskandidat för socialdemokraterna. I detta sammanhang
skulle jag vilja vända mig till nyvalda ledamoten Shahram, också
socialdemokrat, som går andra året på gymnasiet. Idag är det
Shahram som är ungdomskandidaten och jag den gråhåriga
åldermannen. Jag hoppas att såväl du Shahram som alla andra
nyvalda och återvalda ledamöter och ersättare i fullmäktige får stort
utbyte av ert uppdrag som ni fått av Karlskronaborna.
Alla ska naturligtvis känna sig välkomna och det är min förhoppning
att vi ska få ett bra klimat i kommunfullmäktige under de närmaste
fyra åren. Debatten ska vara livlig, bitvis tuff, men saklig och
respektfull. Glöm aldrig att visa respekt för dina politiska
motståndare. I kaffepausen eller efter sammanträdet ska ni kunna se
varandra i ögonen och fortfarande ha respekt för varandra. Jag tror
mig veta att Karlskronaborna förväntar sig ett värdigt uppträdande av
oss alla. Glöm inte heller att fullmäktigesammanträden numera sänds
direkt på webben!
Jag vill betona att det vilar ett tungt ansvar på oss alla i denna
församling. Vi kommer att fatta beslut som kommer att få stor
betydelse för Karlskronaborna både på kort som lång sikt. Vi
bestämmer skattesats, beslutar om budgetar och översiktsplan. Vi
säljer och köper kommunal egendom. Vi svarar på motioner och
medborgarförslag.
Vårt ansvar handlar om att såväl förvalta som att utveckla våra fina
kommun och se till att Karlskronaborna får mesta möjliga valuta för
sina skattepengar.
Forts
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§ 173 forts
Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
Vårt uppdrag är att överlämna en utvecklad och tolerant kommun till
nästa generation Karlskronabor och de ledamöter som ska ta plats
här så småningom.
Jag vill på hela kommunfullmäktiges vägnar rikta ett stort tack till
avgående ordföranden i kommunfullmäktige Peter Glimvall. Du har
gjort ett strålande jobb. Du har alltid företrätt vår kommun på bästa
sätt. Din uppgift har varit att vara hela fullmäktiges ordförande – och
det är precis det du varit!
Jag vill än en gång hälsa er alla varmt välkomna till
kommunfullmäktiges första sammanträde i den nya mandatperioden
och förklarar härmed formellt kommunfullmäktigesammanträdet för
öppnat.
___
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Akterna
KS.2014.1.102
KS.2014.349.700
KS.2014.209.293
KS.2014.76.041

§ 174
Anmälningsärende
1. Länsstyrelsens protokoll om slutlig röstsammanräkning för
kommunfullmäktigesval.
2.Rapportering enligt 16 kap. 6 F § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
enligt Socialtjänsten 4 kap. 1§ äldrenämnden.
3. Förvaltningsrätten dom 2014-09-24, mål nr 2409-14 avseende
laglighetsprövning enligt kommunallagen om ansökan om
projekteringstillstånd för ny gruppbostad i Mölletorp.
4. Handikappnämnden 14-09-11, § 36 handikappnämndens
budgetuppföljning per den 31 juli 2014.
____

23 oktober 2014

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneenheten Serviceförvaltningen
Akten

9

KS.2014.1.102

§ 175
Avsägelser av kommunala uppdrag
Anne-Sophie Emilsson (KD) har i en skrivelse daterad 18 september
2014 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Peter Bäckström (M) har i en skrivelse daterad 6 oktober 2014 avsagt
sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Richard Jomshof (SD) har i en skrivelse daterad 13 oktober 2014
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Björn Olsson (S) har i en skrivelse daterad 17 oktober 2014 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Bo Svensson (S) har i en skrivelse daterad 20 oktober 2014 avsagt
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

23 oktober 2014

Kommunala uppdrag
Revisionen
Löneenheten Serviceförvaltningen
De valda
Akten
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KS.2014.1.102

§ 176
Val av revisorer (samt ordförande och vice ordförande) (9 st)
Patrik Hansson (S) yrkar dels att Mats Nilsson (S) utses till vice
ordförande, dels att Lesly Appelgren (S), Bernt Runesson (C) och Bo
Löfgren (FP) utses till ledamöter.
Christopher Larsson (SD) yrkar att Lars-Erik Johansson (SD) utses till
ledamot.
Lars-Göran Forss (M) yrkar dels att Sven Otto Ullnér (M) utses till
ordförande, dels att Camilla Lindvall (M) och Pål Wetterling (M) utses
till ledamöter.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______

23 oktober 2014

Kommunala uppdrag
De valda
Akten

11

KS.2014.1.102

§ 177
Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice
ordförande
Patrik Hansson (S) yrkar att Rikard Jönsson (S) utses till ordförande
och Maria Persson (C) till 1:e vice ordförande.
Lars-Göran Forss (M) yrkar att Peter Glimvall (M) utses till 2:e vice
ordförande.
Christopher Larsson (SD) yrkar att Camilla Karlman (SD) utses till 2:e
vice ordförande.
Proposition
Ålderpresidenten ställer proposition på sitt eget yrkande mot
Christopher Larssons yrkande till vem som ska utses till 2:e vice
ordförande.
och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Peter Glimvall (M)
utses till 2:e vice ordförande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att Rikard Jönsson (S) utses till ordförande och Maria Persson (C)
till 1:e vice ordförande, samt
2. att Peter Glimvall (M) utses till 2:e vice ordförande.
_______
Det antecknas till protokollet att Patrik Hansson önskar ordförande
Rikard Jönsson lycka till och fullmäktiges ordförandeklubba
överlämnas.
Det antecknas vidare till protokollet att Rikard Jönsson tackar – på
presidiets vägnar – fullmäktige för förtroendet.
_______

23 oktober 2014

Kommunala uppdrag
De valda
Akten
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KS.2014.1.102

§ 178
Val av valberedning (samt ordförande och vice ordförande)
(7+5 st)
Patrik Hansson (S) yrkar att Jörgen Johansson (C) utses till
ordförande, Eva-Lotta Altvall (S), Helene Gustafsson (S), Mikael
Augustsson (FP) utses till ledamöter och att Lotta Holgersson (S),
Anders Persson (S) och Hind Abdul -Wahab (S) utses till ersättare.
Camilla Brunsberg (M) yrkar dels att Lars-Göran Forss (M) utses till
vice ordförande, dels att Bengt Fröberg (M) utses till ledamöter och att
Tommy Olsson (KD) utses till ersättare.
Ola Svensson (SD) yrkar att Camilla Karlman (SD) utses till ledamot
och att Pernilla Cederholm (SD) utses till ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______

23 oktober 2014

Kommunala uppdrag
De valda
Akten
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KS.2014.1.102

§ 179
Beslut om mandattid för kommunstyrelsen
Patrik Hansson (S), som föreslagits till kommunstyrelsens ordförande
för mandatperioden 2014-2018, hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
att kommunstyrelsens mandattid skall räknas från
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2014 tills val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång, dock längst till och med den 31
december 2018.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______

23 oktober 2014

Kommunala uppdrag
Löneenheten Serviceförvaltningen
De valda
Akten

14

KS.2014.1.102

§ 180
Val av kommunstyrelse
Patrik Hansson (S) föreslår att fullmäktige beslutar utse följande till
kommunstyrelsen, dels ledamöter Patrik Hansson (S), Chatarina
Holmberg (S), Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard
Jönsson (S), Linda Ekström, Börje Dovstad (FP) och Magnus Larsson
(C), dels ersättare Lisbeth Bengtsson (S), Håkan Ericsson (S), Maja
Heller (S), Markus Degerskär (S), Eva-Marie Malmgren (S), Liten
Löfgren (S), Maria Persson (C) och Anna Ekström (FP).
Valberedningens vice ordförande Lars-Göran Forss (M) föreslår att
fullmäktige beslutar utse följande till kommunstyrelsen, dels ledamöter
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Emma SwahnNilsson (M) och Tommy Olsson (KD) och dels ersättare Peter Glimvall
(M), Sophia Ahlin (M), Anna Ottosson (M) och Billy Åkerström (KD)
Ola Svensson (SD) föreslår att fullmäktige utser Christopher Larsson
(SD) och Charlotta Antman (SD) som ledamöter och dels Björn
Nurhani (SD) och Camilla Karlman (SD) som ersättare.
Björn Gustavsson (MP) föreslår att fullmäktige utser Sofia Bothorp
(MP) som ledamot.
Johan Eriksson (V) föreslår att fullmäktige utser Åsa Gyberg Karlsson
(V) som ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse kommunstyrelsens ledamöter och ersättare i enlighet med
ovanstående förslag.
_______

23 oktober 2014

Kommunala uppdrag
De valda
Akten

KS.2014.102

§ 181
Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice
ordförande
Chatarina Holmberg (S) yrkar att Patrik Hansson (S) utses till
kommunstyrelsen ordförande och att Magnus Larsson (C) utses till
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Valberedningens vice ordförande Lars-Göran Forss (M) yrkar att
Camilla Brunsberg (M) utses till 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

16

KS.2014.1.102

§ 182
Val av kommunalråd
Chatarina Holmberg föreslår att Patrik Hansson (S), Magnus Larsson
(C) och Börje Dovstad (FP) utses till kommunalråd.
Valberedningens vice ordförande Lars-Göran Forss (M) föreslår att
Camilla Brunsberg (M) utses till oppositionsråd.
Patrik Hansson (S) föreslår kommunfullmäktige om följande
ansvarsfördelning:
1. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
Ekonomi och finans, näringslivsutveckling, infrastruktur,
internationella kontakter, integration och besöksnäring. Följer även
arbetsmarknadsnämnden och drift- och servicenämnden.
2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Magnus Larsson (C)
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, landsbygdsfrågor,
skärgårdsfrågor, räddningstjänsten, energiska Karlskrona och
Biosfär. Följer även socialnämnden och handikappnämnden.
3. Börje Dovstad (FP)
Ordförande i AB Karlskronahem. Ansvarig för personalpolitiken,
ordförande i personaldelegationen. Särskilt ansvar för rehab och
företagshälsan. Särskilt ansvar för kollektivtrafiken. Folkhälsofrågor
och mångfaldsfrågor. Blekinge Health Arena. Följer även kultur- och
fritidsnämnden och äldrenämnden.
Yrkanden
Christopher Larsson (SD) yrkar att ett 1/2 av oppositionsråd tilldelas
Sverigedemokraterna.
Patrik Hansson (S) yrkar avslag på Christopher Larssons yrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons yrkande om
att Sverigedemokraterna ska få ett 1/2 oppositionsråd mot Patrik
Hanssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
att hela oppositionsrådsplatsen ska tilldelas Moderaterna.
Forts

23 oktober 2014

17

§ 182 forts
Val av kommunalråd
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda Patrik
Hanssons förslag röstar ja och de som vill biträda Christopher
Larssons förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 64 ja-röster mot 11nej-röster enligt
Patriks Hanssons förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att utse Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C) och Börje
Dovstad (FP) till kommunalråd med föreslagen ansvarsfördelning
enligt ovan, samt
2. att utse Camilla Brunsberg (M) till oppositionsråd.
___
Det antecknas vidare till protokollet att Patrik Hansson tackar
fullmäktige för förtroendet.
___
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
_______

23 oktober 2014
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§ 183
Avgående ordförandes tacktal.
Avgående ordförandes Peter Glimvalls (M) tacktal.
I november – 2010 – var det dags för mig att leda mitt första
sammanträde med fullmäktige här i Karlskrona.
Jag kom i spänd förväntan, med fjärilar i magen, och högst osäker på
hur det här skulle utveckla sig. Kände mig som Bambi på hal is och
undrade om jag skulle hålla mig på benen under hela
mandatperioden eller bums trilla omkull på det hala underlaget. Men
spänningen gick sakta över i en känsla av högtid och positiv
förväntan efterhand som övriga ledamöter anlände hit till Wämö
center. Inte minst då några av våra unga och nya medlemmar kom
högtidsklädda, och framförallt minns jag Elina Gustafsson som kom
hit i en vacker folkdräkt från vårt Blekinge. Då kändes det att vi
tillsammans precis skulle påbörja ett viktigt arbete – att med
Karlskronaväljarnas förtroende och fullmakt göra allt som stod i vår
makt för att under mandatperioden säkra en bättre framtid för alla
som bor här i Örlogsstaden och kommunen.
För så är det mina vänner. Vi sitter inte här för vår egen skull, inte
heller för våra partiers skull. Nej vi sitter här för att väljarna i vår
kommun har överlämnat en fullmakt till oss, var och en, för att de har
förtroende för oss och för att vi tillsammans skall vidta åtgärder i stort
och smått som gör morgondagen till en ännu bättre dag för dem och
deras barn.
Min erfarenhet från dessa år i min roll som ordförande, är att jag har
börjat lyssna på ett nytt sätt. Tidigare, när jag satt ute i salen,
lyssnade jag på ”mina egna” och hoppades att de från talarstolen
skulle ”platta till” motståndarnas argument så att de mest påminde
om en tunnpannkaka. Och när företrädare från andra sidan
blockgränsen äntrade talarstolen så letade jag efter motsägelser i
deras framställning så att anförandet skulle uppvisa fler hål än den
tunnaste Schweizerost. Men här framifrån har jag försökt lyssna på
alla ledamöter så neutralt som möjligt och noga tagit till mig alla
argument, och då har jag upptäckt så mycket klokskap och så många
goda, friska och aptitliga förslag från er alla att fullmäktige mest
påmint om ett dignande julbord.
Forts
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§ 183 forts
Avgående ordförandes tacktal.
Men idag är det dags att summera mandatperioden. Min, och övriga
presidiets, önskan har varit att öppna upp fullmäktige, göra våra
möten mer tillgängliga för allmänheten, debatten mer spänstig och
intressant och inte minst, tonen mellan oss alla mer respektfull och
tolerant. Vi har i vår nya arbetsordning infört flera nya former för
detta. Vi har infört allmänhetens frågestund två gånger om året. Varje
sammanträde inleds med ledamöternas spontana frågestund. Vi har
påbörjat en ordning när nämnder och förvaltningar kommer hit och
kortfattat redogör för sin verksamhet och hur de lever upp till de mål
vi har satt för dem. Vi har infört en möjlighet för medborgare att
komma hit till oss och föredra sitt förslag innan beslut tas. En frivillig
tidsbegränsning av inlägg och repliker har genomförts för att få
debatten mer livlig, och alla debatter sänds dessutom direkt i lokalTV
och kan numera också ses i efterhand. Och för att markera
fullmäktiges centrala roll som den viktigaste demokratiska arenan i
kommunen, kan dessutom, visserligen endast som en symbolisk
åtgärd, fullmäktiges ordförande tituleras Borgmästare.
Förutom vårt arbete här i fullmäktige är det också en hel del andra
uppgifter som ankommer på en ordförande. Några av de händelser
jag kommer att minnas från denna period är alla de besök som
genomförts här. Några exempel är H M Konungens besök i samband
med 40-års jubileet som statschef, besök av delegationer och
skolelever från Kina, Sydafrika och Polen, mottagning av Lettland,
Litauen och Indiens ambassadörer, örlogsbesök från Ryssland,
Tyskland, Frankrike och USA och ett flertal konferenser, kongresser
och möten som valt vår vackra stad för sina evenemang. Men det
allra största intrycket på mig under denna period var nog ändå när
jag ingick i en delegation från kommunen som besökte provinsen
Yunnan – den eviga vårens provins – i folkrepubliken Kina december
2012. Ett omtumlande besök, långt borta i en fjärran kultur, men
ändå så mycket värme, vänskap och närhet i de dagliga kontakterna
med makthavare, lärare och elever. Och visst är det kontroversiellt, vi
vet alla att Kina är en kommunistisk enpartistat och att landets
medborgare saknar många av de demokratiska friheter som vi tar för
givet. Det avgående fullmäktige har klart och tydligt deklarerat för de
fortsatta utbytet med Kina måste beakta detta och att vår uppgift
alltid måste vara att i alla sammanhang, i ord och gärningar, visa att
demokrati är ett överlägset sammahällssystem och enligt vår
uppfattning det enda rätta för framtiden.
Som ett minne av detta vårt besök i Kina, vill jag till kommunen
överräcka en fotobok som i ord och bild ger en exposé över vår
vecka i mittens rike.
forts
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§ 183 forts
Avgående ordförandes tacktal.
Tiden går fort. När jag förberedde mig för denna dag så tänkte jag på
när dagens ålderspresident tackade för sig när han avgick som
fullmäktiges ordförande. Och jag blev nästan lite skrämd när jag kom
på att det var inte vid förra skiftet, nej det var för åtta år sedan –
Hualigen!
Mina vänner, jag vänder mig nu till det nya fullmäktige och vill önska
er – oss – lycka till i det kommande arbetet. Och glöm aldrig det jag
sa inledningsvis: Vi sitter inte här för för vår egen skull. Vi sitter här
för att våra medborgare i kommunen sätter sin tillit och förhoppning
till att det är vi som skall arbeta och verka för att de skall få en bättre,
tryggare, framgångsrikare och mer blomstrande kommun att bo och
leva i för dem och deras barn!
Och till er från det gamla fullmäktige – det har varit en ära och en
heder att få vara er ordförande. Det har gett mig minnen och
erfarenheter för livet – och jag glömmer det aldrig – tack för mig!
___
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§ 184
Muntlig frågestund
Sofia Bothorp (MP) ställer en fråga till Patrik Hansson (S) om de
kommunövergripande målen som finns med i budgeten i dag
kommer att finnas med nästa mandatperiod.
Patrik Hansson (S) svarar.
____
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till Patrik Hansson (S) om
stödet till Moderaterna.
Patrik Hansson (S) svarar.
____
Emina Cejvan (M) ställer en fråga till Patrik Hansson (S) om
Socialdemokraterna kommer att satsa på en saluhall i Kungsmarken.
Patrik Hansson (S) svarar.
____
Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till Patrik Hansson (S) om
att det finns en övervikt av män.
Patrik Hansson (S) svarar.
____
Johan Eriksson (V) ställer en fråga om tecknade av kollektivavtal.
Patrik Hansson (S) svarar.
____

Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till Camilla Brunsberg (M)
om hon ska företräda hela oppositionen som opptionsråd.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
____
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KS.2014.171.315

§ 185
Svar på medborgarförslag om parkeringsområde vid gamla
ishallen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
mars 2014, § 32,av Ulf Sejlert. Förslaget är att skapa
parkeringsmöjligheter vid Bergåsa resecentrum.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 14 augusti
2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
medborgarförslaget är tidigare berett av Tekniska nämnden som
efter samråd med Blekingetrafiken föreslagit Kommunstyrelsen
hemställa hos Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Medborgarförslaget återremitterades till Kommunstyrelsens allmänna
utskott genom beslut av Kommunstyrelsen den 28 januari 2014, §
54.
I medborgarförslaget föreslås att iordningställa grusplanen vid den
gamla ishallen samt planen söder om Gamla Infartsvägen som
parkering. Vidare föreslås att Landstingets/kommunens buss, som
redan nu trafikerar lasarettsområdet, utökar sin väg till detta nya
parkeringsområde så blir parkeringen tillgänglig för
lasarettsbesökare, pendlare med tåg, besökare till Bergåsa
handelscentrum m.fl.
Som motivering anges att redan idag finns parkeringsproblem kring
Bergåsa centrum i samband med större möten vid
Landstinget/Region Blekinge samt Pingstkyrkans öppethållande och
problemen blir inte mindre efter utbyggnaden av Bergåsa tågstation.
Förslaget om att bygga parkering på parkmarken söder om
Pingstkyrkans secondhandbutik anser förslagsställaren var felaktigt
då grönområdet av barn och ungdomar för bollspel och lekar mm.
Redan idag finns ett antal parkeringsplatser som upplåts till
allmänheten på Klinteberga (f.d. tennisbanorna) och dessa bedöms i
nuläget täcka behovet för olika kategorier av besökare till Bergåsa
station, Sjukhuset och Wämöparken.
Nackdelen med dessa parkeringsplatser för resande med tåg från
Bergåsa station är avståndet.
Forts
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§ 185 forts
Svar på medborgarförslag om parkeringsområde vid gamla
ishallen
Kommunledningsförvaltningen har med Region Blekinge/Blekingetrafiken
diskuterat möjligheten att förlänga linje 9 (Bergåsa-Sjukhusets huvudentré)
till att trafikera även Klinteberga. Från Region Blekinge ser man inte detta
som ett bra alternativ, eftersom man då skulle få 10- minuterstrafik på linjen i
stället för so nu 5- minuterstrafik. Detta gäller också om man skulle
iordningställa parkeringsplatser på grusplanen vid gamla ishallen.
Kommunledningsförvaltningen ser som det mest realistiska alternativet att
anordna pendlarparkering i anslutning till bebyggelsen i den norra delen av
Monsunparken och med ett så minimalt intrång i parken som möjligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
261, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgaförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2012.377.530

§ 186
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen
dagtid ska kunna åka gratis buss i Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 oktober
2012, § 141,av Pernilla Öhlin m.fl. Förslaget är att skolklasser i kommunen
under dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i kommunen
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 14 augusti
2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
förslagsställare säger ”att skolklasser i kommunen under dagtid ska
kunna åka gratis med bussarna i kommunen”. Man säger vidare att
”Idag har skolorna inte råd att lösa transporter vis utflykter. Det kan
var allt från att kunna besöka ologiska typer av natur, besöka
kulturevenemang och göra studiebesök på företag. Idag löses det
ibland av välvilliga föräldrar som ställer upp och skjutsar men buss är
ett miljövänligare och säkrare alternativ. Ibland avstår skolorna också
från utflykten pga. att transporten inte går att lösa. Dagtid är det
mycket lediga platserna i bussarna och det skulle kosta marginellt
mer om dessa platser utnyttjades av skolklasser.”
Blekingetrafiken är en del av Region Blekinge och det är
regionstyrelsen som drar upp riktlinjerna för taxesättningen och det
är Region Blekinges trafiknämnd som beslutar om taxorna i detalj.
Taxesättningen ska också vara lika i hela länet.
För att tillgodose det behov som förslagsställarna efterfrågar ger man
50 % rabatt till skolklasser enligt följande:
Skolkortet ger alla skolor möjlighet att mellan klockan 9 och 15 resa
till halva barn/ungdomspriset med buss och tåg inom Blekinge.
Skolkortet gäller samtliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i
Blekinge. Skolkortet kan även användas på helger och lov, så
länge det finns en koppling till skolverksamheten, vilket exempelvis
kan vara idrottsevenemang eller studiebesök.
Hur fungerar skolkortet? Skolkortet laddas med en valfri summa
pengar, förslagsvis efter skolans eller klassens uppskattade
resebehov. Minsta belopp att ladda Skolkortet med per gång är 1 000
kronor och högsta belopp är 10 000 kronor. Skolkortet är ett så kallat
"kontaktlöst" kort, vilket innebär att kortet har ett inbyggt chip, som
kortläsaren på bussen eller i biljettautomaten kan läsa av. Forts
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§ 186 forts
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen
dagtid ska kunna åka gratis buss i Karlskrona
Resor med Skolkortet på buss får göras av grupper på 4-32 personer
per resa. Som mest får tio personer i gruppen vara vuxna. På tåget
kan upp till 64 personer resa med skolkortet samtidigt.
Priset för elev och lärare/handledare är samma och baseras på
Blekingetrafikens gällande barn/ungdomspris (kontantresa), men ger
50 procent rabatt.
Kommunledningsförvaltningen anser att med de möjligheter
Skolkortet ger, så finns möjligheter att till ekonomiskt rimliga
kostnader använda kollektivtrafiken för skolklasser vid kultur- och
idrottsevenemang etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
261, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att delge Region Blekinge ovanstående synpunkter på
medborgarförslaget gällande ”att skolklasser i kommunen under
dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i kommunen”, samt
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att be Region
Blekinge ta fram en kostnadskalkyl för ”gratis” skolresor enligt
medborgarförslaget, dels för kostnad för hela länet och dels vad det
skulle innebära ekonomiskt för Karlskrona.
Christopher Larsson (SD) och Johan Eriksson (V) yttrar sig.
Anna Ekström (FP) och Chatarina Holmberg (S) yrkar avslag på
Sofia Bothorps återremissyrkande, samt yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
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§ 186 forts
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen
dagtid ska kunna åka gratis buss i Karlskrona
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda att
ärendet ska avgöras i dag röstar ja och de som vill biträda att ärendet
återremitteras röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 67 ja-röster mot 4 nej-röster, 3 avstår
och 1 frånvarande att ärendet ska avgöras i dag.
Därefter så ställer ordförande proposition på Kommunstyrelsens
förslag mot Åsa Gybergs Karlssons (V) bifallsyrkande till
medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill biträda Åsa
Gyberg Karlssons förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 66 ja-röster mot 7 nej-röster, 1 avstår
och 1 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att delge Region Blekinge ovanstående synpunkter på
medborgarförslaget gällande ”att skolklasser i kommunen under
dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i kommunen”, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
___
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KS.2014.454.103
KS.2014.464.252
KS.2014.476.219
KS.2014.477.531
KS.2014.478.312
KS.2014.493.249
KS.2014.501.512
KS.2014.505.843
§ 187
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att marknadsföra staun, kommunen och
Blekinge med en ny tidning, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att förvärva fastigheter i kv Bonde, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om att revidera/uppdatera boken med karta
”Karlskrona- en bebyggelseinventering” från 1970, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om att minst en av tvåans bussar varje timme tar
vägen över Trummenäs-Säby- Ramdala, av Inger Nilsson.
Medborgarförslag om att anlägga en gångh- och cykelbana mellan
Trummenäs och Ramdala, av Inger Nilsson.
Medborgarförslag om att göra en kommunövergripande kartering
över lämpliga byggnader och planer för solenergi, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om att skapa en Världsarvsstadsfestival, av
Roland Thörnquist.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
___
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KS.2014.139.004

§ 188
Balansförteckning på obesvarade motioner och
medborgarförslag per den 1 september 1014.
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 7 oktober 2014, §
257, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.173.041
KS.2014.504.007

§ 189
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
Mats Nilsson (S) yttrar sig angående revisionens rapport om
uppföljningen för hela Karlskrona kommuns verksamhet.
Thomas Almqvist från EY går igenom uppföljningen och
kommenterar den.
Den fastställda budgeten innehåller mål som kommunens
verksamheter och de kommunala bolagen har att förhålla sig till.
Fullmäktiges samlade beslut om budget innehöll ett uppdrag till
kommunstyrelsen att fastställa ansvars- och uppgiftsfördelning
avseende det fortsatta arbetet med de fastställda målen för
Karlskrona kommun och dess samlade verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade i mars hur nämnder och bolagsstyrelser
har att förhålla sig till varje enskilt mål. Det faktum att styrelsen
fattade beslutet i mars innebar att nämnder/styrelser redan hade
fastställt sina internbudgetar för 2014. Normalt sett bör en logisk
kedja innebära att fullmäktiges beslutar om mål, kommunstyrelsen
ger ut förtydligande och/eller kompletterande anvisningar till nämnder
och bolag varefter dessa hanterar mål m.m. i sina årsbudgetar. På
grund av att beslutet om budget flyttades till november blev det inte
möjligt att den här gången följa en sådan logik.
Inför delårsrapporten har förvaltningar/nämnder och bolag fått
instruktionen att rapportera aktiviteter som bidrar till att mål nås,
alternativ förverkligas. Samtliga nämnder och bolag har i olika
omfattning redovisat vilka aktiviteter som är genomförda, pågående
eller som kommer att genomföras.
Den uppföljning som nu sker syftar inte till att mäta, eller rapportera,
grad av måluppfyllelse. Strukturen i måldokumentet medger inte
någon sådan analys eller periodisk avstämning för vare sig
kommunen som helhet eller för enskild nämnd/bolag. Det kan bara
ske i samband med årsbokslutet eftersom flertalet av de indikatorer
som ligger till grund för en sådan analys endast mäts en gång per år.
I bilaga till delårsrapporten redovisas för varje mål de aktiviteter som
nämnd/bolag rapporterat in.
Forts
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§ 189
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
Det är ett omfattande material, men såväl omfattningen som
innehållet återspeglar tillsammans det faktum att nämnder/bolag med
full intensitet medverkar i målarbetet.
Ekonomiskt utfall
Prognosen för den kommunala verksamheten pekar mot ett negativt
resultat om 9,6 mnkr. För den samlade verksamheten är resultatet
också negativt, - 26,5 mnkr. Nivåmässigt är det i paritet med
prognosen efter februari månad.
Återbetalning av de s.k. AFA-pengarna
Kommunens budget upptar en förväntad intäkt kopplat till
återbetalningen av de s.k. AFA-pengarna. Återbetalningen avser
inbetalda avgifter under 2004. Budgeten uppgår till 24 mnkr. Enligt
tillgänglig information kommer AFA Försäkrings styrelse att fatta
beslut i oktober 2014 huruvida återbetalning av 2014 års avgifter ska
ske. Om ett sådant beslut tas kommer utbetalningen inte att kunna
ske förrän under 2015, men den resultatmässiga effekten gottskrivs
2014 års redovisning.
I avvaktan på besked förutsätter den nu prognostiserade resultatet
för kommunen att det blir ett beslut om återbetalning.
Socialnämnden
Socialnämndens prognos utvisar en negativ avvikelse mot budget
med drygt 24 mnkr. Socialnämnden beslutade vid sammanträde xxx
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens prognos utvisar en negativ avvikelse
mot budget med 6 mnkr, vilket är på samman nivå som utvisades i
delårsrapporten efter april månad.
Nämnden har inte redovisat vilka åtgärder som inom förvaltningen
vidtas och som syftar till att nedbringa det beräknade underskottet.
Däremot framgår att åtgärder vidtas inom förvaltningen, men
samtidigt att åtgärderna sannolikt inte är tillräckliga för att balansera
det beräknade underskottet.
Nämnden har genom beslut i kommunstyrelsen erhållit en utökning
av sin ram med 4 mnkr. Medlen ska enligt kommunstyrelsens beslut
användas till förstärkta insatser för elever med behov av särskilt stöd.
I nämndens prognos har vare sig tillskottet i budget eller en eventuell
förbrukning av de tillförda medlen beaktats.
Handikappnämnden
Handikappnämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot budget
med 7,3 mnkr vilket är en ökning med 3,8 mnkr jämfört med
delårsrapporten efter april månad.
Forts
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§ 189 forts
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
Handikappnämnden har vid sammanträde 11 september, § 36,
beslutat tillskriva kommunfullmäktige om det befarade underskottet.
Äldrenämnden
Äldrenämndens prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med
9,9 mnkr vilket ska jämföras med 4,3 mnkr i negativ avvikelse i
samband med delårsrapporten efter april månad.
Äldrenämnden behandlade 2014-09-24, § 82, sin delårsrapport efter
augusti månad. Nämnden kunde då konstatera att överskridandet i
allt väsentligt är att hänföra till ökade volymer inom hemtjänst. Om
kostnaden för volymökningen exkluderas anser nämnden att
verksamheten ryms inom anvisad ram.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse
mot budget med 0,8 mnkr. Den negativa avvikelsen förorsakas av
återtagna fakturerade miljöavgifter under 2013.
I fullmäktiges behandling av delårsrapporten efter april månad gavs
nämnden i uppdrag att senast i samband med rapporten efter andra
tertialet 2014 redovisa åtgärder som motverkar negativ avvikelse mot
budget. De åtgärder som nämnden vidtagit är av xxxxx, och
motsvarar ca x,x, mnkr. Det har således inte varit möjligt för
nämnden, så här långt, att helt balansera effekterna av de återtagna
miljöavgifterna.
Resultatbudget
Prognosen över kommunens resultat pekar mot ett negativt sådant
med 9,9 mnkr. Det negativa resultatet ökar således jämfört med
tidigare prognos med 4,2 mnkr.
Inom den finansiella sidan, inklusive skatter och statsbidrag,
förväntas en positiv avvikelse mot budget uppkomma med knappt 32
mnkr. Det balanserar med knappt tre fjärdedelar den negativa
avvikelsen om 44 mnkr inom verksamheten.
Den positiva avvikelsen mot budget inom den finansiella sidan
bygger på att pris- och lönereserven ger en positiv avvikelse om
minst 5 mnkr. Kommunstyrelsens tidigare beslut att inom reserverna
för välfärd ”frysa” 5 mnkr har genom ett nytt beslut upphävts. Mot den
bakgrunden redovisas i den här prognosen inget överskott inom
denna budgetpost.
Prognosen förutsätter vidare att utdelningar från kommunala bolag
sker enligt budgeterade nivåer.
Forts
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§ 189 forts
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
För att i kommande bokslut kunna beakta en förväntad utdelning från
AB Karlskronahem om 5 mnkr avseende bostadssociala ändamål, vill
förvaltningen framhålla att det är lämpligt att kommunfullmäktige
fattar ett beslut under innevarande år om hur en sådan utdelning ska
användas inom den kommunala verksamheten.
Prognosen baseras därtill på att hela återbetalningen från
Kommuninvest resultatförs. Återbetalningen uppgår till 14 mnkr vilket
är 4 mnkr mer än vad som budgeterats. Den redovisningsmässiga
hanteringen av återbetalningen från Kommuninvest är i linje med hur
återbetalningarna för både 2012 och 2013 har hanterats.
Det negativa resultat som nu redovisas i prognosen baserat på åtta
månaders verksamhet kan betraktas ur två synvinklar. Sett på
kommuntotal nivå borde en negativ avvikelse om 0,3 procent av
skatte- och statsbidragsintäkterna i grunden inte vara att betrakta
som ohanterlig.
Problembilden relaterat till resultatnivån ska snarare, enligt
förvaltningens uppfattning, anses vara ett svagt budgeterat resultat.
Ett budgeterat resultat om 2 mnkr utgör inte en tillräcklig nivå för att
kunna parera någon som helst ”svajighet” i utvecklingen, vare sig i
verksamheten eller i dess finansiering. En förändring av
nettokostnaden under året om enbart 0,5 procent jämfört med
budgeten har en spännvidd mellan plus 15 till minus 15 mnkr, d.v.s.
30 mnkr. Ett sådant mått av osäkerhet i bedömning av intäkts- och
kostnadsutveckling kan inte anses onormalt stort, även om det
naturligtvis inte är önskvärt.
Den negativa avvikelsen inom verksamheten är emellertid
sammantaget betydande, eller drygt 1,4 procent av vad som
budgeterats. Årets ekonomiska utveckling i verksamheten, liksom
förra årets utveckling, gör att det finns anledning att över tid hysa ett
stort mått av ”ekonomisk oro”. En sådan oro begränsas inte bara till
socialnämndens verksamhetsområde utan inbegriper även
äldrenämnden och handikappnämnden.
Det finns ett flertal faktorer som pekar mot att dessa tre
verksamhetsområden kan komma att behöva tillföras ytterligare
medel till kommande år. Samtidigt måste påpekas att alla nämnder
alltid ska agera med utgångspunkt i att tilldelade ekonomiska ramar
ska hållas. Förstärkta ekonomiska ramar ställer om möjligt än högre
krav på följsamhet mot budget.
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§ 189
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
Barn- och ungdomsnämnden fick i uppgift arbeta bort sitt underskott.
Nämnden redovisar inga sådana åtgärder, varför det är rimligt att
uppdraget kvarstår. Kravet på barn- och ungdomsnämnden blir
därmed att verksamheten ska rymmas inom anvisade medel.
Vid behandlingen av prognosen efter april månad medgavs
handikappnämnden redovisa underskott om 2,5 mnkr. Det innebar
att nämnden vid den tidpunkten skulle genomföra
kostnadsminskande åtgärder med 1 mnkr. Nämnden redovisar nu ett
ökat underskott, men har inte beslutat om åtgärder som påverkar
underskottet. Det tidigare uppdraget om åtgärder motsvarande 1,0
mnkr bör därför kvarstå. Det innebär att
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ett underskott om 6,3 mnkr
bör medges. Handikappnämndens resursbehov kommer att särskilt
hanteras i det pågående budgetarbetet.
Äldrenämndens negativa avvikelse ökar. Nämnden har i sin analys
av kostnadsutvecklingen konstaterat att underskottet kan hänföras till
ökad volym inom hemtjänstverksamheten. Äldrenämnden föreslås få
ett medgivande att överskrida de ekonomiska ramarna med den nu
prognostiserade nivån, d.v.s. 9,9 mnkr. Äldrenämndens resursbehov
kommer att särskilt hanteras i det pågående budgetarbetet.
Socialnämnden har i särskild ordning behandlat utredning om
förutsättningarna för nämndens verksamhet. Innehållet i den
utredningen indikerar ett behov av påtagligt utökade resurser.
Socialnämndens resursbehov kommer att särskilt hanteras i det
pågående budgetarbetet. Socialnämnden föreslås få medgivande att
redovisa underskott om 24,4 mnkr.
Miljö- och byggnadsnämnden gavs tidigare i uppdrag att redovisa
åtgärder som helt eller delvist undanröjer konsekvenserna av de
återtagna fakturerade miljöavgifterna. Nämnden har genomfört vissa
åtgärder men använder samtidigt sin reserv för att balansera
underskottet. Den sammantagna effekten beräknas endast uppgå till
0,3 mnkr. Kommunledningsförvaltningen anser dock att nämnden bör
ställas inför ett fortsatt krav på att balansera även resterande del av
underskottet.
Kommunens ökning av skatter och statsbidrag bedöms ligga på 4,5
% mellan 2013 och 2014. Den prognostiserade
nettokostnadsökningen uppgår till 6,6 %. En sådan skillnad i
utvecklingen mellan dessa två faktorer över tid måste betraktas som
en osund utveckling och inte i linje med god ekonomisk hushållning.
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§ 189
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
Ökningen av nettokostnaden har till del sin förklaring i att
verksamheten totalt sett överskrider budget, men det förhållandet
behöver inte nödvändigtvis utgöra hela förklaringen.
Kommunledningsförvaltningen avser därför att inför såväl
oktoberrapporten som i det pågående budgetarbetet närmare
analysera nettokostnadsutvecklingen.
Oaktat att barn- och ungdomsnämnden, handikappnämnden samt
miljö- och byggnadsnämnden ges fortsatta uppdrag är det i övrigt
troligt att kommunen kommer att redovisa ett negativt resultat vid
årets slut. Eftersom nivån trots allt måste bedömas som osäker finns
enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning inte skäl att föreslå
några andra särskilda åtgärder under resten av innevarande år.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning grundas dessutom på att
stora delar av underskottet inom verksamheten i grunden inte verkar
vara av sådan karaktär att det genom enskilda nämnders beslut fullt
ut kan elimineras.
I det läget att ett balansavstämt negativt resultat uppkommer i
bokslutet så måste det enligt kommunallagen återställas inom tre år.
För att motverka en tidsmässigt sen inverkan på
budgetförutsättningarna för kommande år anser
kommunledningsförvaltningen att det nu prognostiserade negativa
resultatet om 9,6 mnkr ska vägas in i det pågående budgetarbetet för
2015-2017.
Mot bakgrund av de förslag till beslut som redovisas nedan anser
kommunledningsförvaltningen att inkomna protokoll och skrivelser
från Handikappnämnden, Socialnämnden samt Äldrenämnden
avseende befarande underskott 2014, behov av utökade ramar m.m.
därmed ska anses vara besvarade. Förteckning över nämndernas
beslutsparagrafer i detta avseende redovisas nedan.
Investeringsbudget
Den totala investeringsbudgeten för kommunen uppgår till 303 mnkr
för 2014. Budgeten inkluderar de medel som överförts från 2013.
Prognosen pekar mot en utgiftsnivå om 216 mnkr. Differens mellan
budget och prognos hänger samman med tidsmässiga förskjutningar,
där bl.a. den beräknade utgiften i år för Östersjöhallen inte uppstår.
Kommunens självfinansieringsgrad stannar vid 54 procent, vilket i
princip innebär att lite knappt hälften av den förväntade utgiftsnivån i
år måste finansieras via upplånade medel. Forts
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§ 189 forts
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
Den nu bedömda utgiftsnivån påverkar inte den långsiktiga
investeringsnivån. Till den delen behövs aktiva
prioriteringsdiskussioner.
Medel som inte blir utnyttjade i år kommer i samband med bokslutet
att föras över till ny räkning 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
257, beslutat för egen del
att godkänna och överlämna delårsrapport per 31augusti till
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
258, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att vidta åtgärder som
undanröjer nu prognostiserad negativ avvikelse mot budget med 6
mnkr,
2. att godkänna en prognostiserad negativ avvikelse mot budget
2014 för socialnämnden med totalt 24,4 mnkr,
3. att uppdra till handikappnämnden att vidta åtgärder som
nedbringar nu prognostiserat nettokostnadsnivå med 1,0 mnkr,
4. att godkänna en prognostiserad negativ avvikelse mot budget
2014 för handikappnämnden med totalt 6,3 mnkr,
5. att godkänna en prognostiserad negativ avvikelse mot budget
2014 för äldrenämnden med totalt 9,9 mnkr,
6. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att vidta ytterligare
åtgärder som motverkar negativ avvikelse mot budget,
7. att notera i bilaga 5 redovisade aktiviteter kopplade till mål i
budget 2014,
8. att i övrigt godkänna uppföljningsrapporten per den 31 augusti
2014,
9. att inkomna skrivelser från Handikappnämnden, Socialnämnden
samt Äldrenämnden avseende befarade underskott 2014, begäran
om utökade ramar m.m. härmed ska anses besvarade, samt
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§ 189
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
10. att uppdra till kommunstyrelsen att i dess förslag till budget 20152017 beakta återställandet av en negativ förändring av eget kapital
2014 uppgående till 9,6 mnkr.
Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M) och Sofia Bothorp (MP)
yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2011.127.045

§ 190
Finansrapport augusti 2014
I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn framgår att
kommunstyrelsen tre gånger om året till kommunfullmäktige ska
lämna en rapport med en beskrivning av finansverksamheten och
riskhanteringen i den samlade verksamheten.
I kommunkoncernen ska all extern kapitalanskaffning,
derivattransaktioner, likviditetshantering och finansiella placeringar
samordnas. Samordning sker genom, den inom
kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken.
Målsättningar för finansverksamheten inom den samlade
verksamheten är att;
• Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital
• Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto
• Inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster
Bifogad finansiell rapport syftar dels till att utgöra underlag för
planering och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över
hur väl finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
264, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansrapport augusti 2014.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.124.820

§ 191
Svar på motion om att återanvända Östersjöhallen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 mars 2014,
§51 , av Börje Dovstad (FP) , Anna Ekström (FP) och Stefan Lundin
(FP). Förslaget är att man ska återanvända Östersjöhallen i stället för
att riva den.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 26 maj 2014 § 39, lämnat
yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i kommunens
investeringsplan finns fastlagt att Östersjöhallen och Idrottshallen i
Karlskrona ska byggas om. Motionärerna värnar om barns och
ungdomars möjlighet att idrotts utvecklas i både bredd och spets.
För det krävs fler möjligheter än idag att umgås och utöva idrott.
Motionärerna vill ta tillvara en unik möjlighet och i ett hållbart
samhälle ta till vara på det vi har och hur det vi har kan få nya
användningsområden.
1. Motionärerna vill utvärdera möjligheten till att plocka ned
Östersjöhallens välvda tak och sätta upp takstolar med tak på en ny
plats. Den tänkta placeringen är på grusplanen mellan gräsplanerna
på Nättraby idrottsplats och tennisbanorna.
2. Motionärerna vill att denna nya hall blir en Nättraby blir en
inomhushall för fotboll med konstgräs med en sju mannaplan eller
två fem mannaplaner. I anslutning till den tänkta hallen finns redan
omklädningsrum med duschar på idrottsplatsen.
3. Motionärerna vill att möjligheten till ökad föreningsdrift av den
föreslagna hallen utreds.
4. Motionärerna vill att möjligheten till samverkan med berörda
föreningar utreds och projekteras, som en inomhushall med
konstgräs med mått för en sju mannaplan på Nättraby idrottsplats.
Förslagen besvaras i ovanstående ordning från 1 till 4.
1. Befintliga takstolar klarar ej gällande byggregler avseende
brandmotstånd. En komplettering av takstolarna krävs för att uppnå
gällande byggregler. Kostnaderna för att möjliggöra användning av
befintliga takstolar är ungefär den samma som för inköpa av nya
takstolar. Plåttaket är i dåligt skick och kan, enligt tekniska
förvaltningen, inte återanvändas.
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§ 191 forts
Svar på motion om att återanvända Östersjöhallen
En omfattande betongplatta krävs för att kunna nyttja takstolarnas
utformning.
2. Grusplanens mått är på föreslagen plats 34 x 65 meter.
Östersjöhallens mått är 40 x 60 meter. För att få plats på tänkt plats
krävs att ytan breddas till 48 meter för att även få ytor för passage på
ömse sidor av hallen. Terrängen utanför grusplanen är kraftigt
stigande och består till stora delar av berg. Kostnaden för att spränga
bedöms till 3,2 miljoner kronor. Priset inkluderar stödmur och staket
mot anslutande terräng, som ligger 2 – 3 meter över bollytan.
Kostnad för grundläggning av hallen tillkommer.
Att komma till området/hallen med nödvändig maskinpark blir svårt
på grund av att anlagda vägar saknas fram till platsen.
Kraven på ventilation av anläggningen blir enligt erfarenheter från
näraliggande kommuner p.g.a. miljöhänsyn hög.
Kalkyl på totalkostnad för anläggningen är p.g.a. kort remisstid svår
att få fram.
3. Upphandling av driften följer Lagen om offentlig upphandling.
4. Om/då projektering av hall inleds kommer det att ske i samverkan
med berörda föreningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
259, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 20
november 2014.
§ 192 Avtackning.
§ 193 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inrättar ett stipendier.
§ 194 Svar på medborgarförslag om ett nytt kallbadhus.
§ 195 Svar på medborgarförslag om att förbättra och utveckla möjligheterna för ökad
och säkrare cykeltrafik.
§ 196 Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhet i Spandelstorp.
§ 197 Svar på medborgarförslag om övergångsställe utanför friskolan
Piggelinen.
§ 198 Avsägelser.
§ 199 Karlskrona kommuns organisation 2015.
§ 200 Kommunala val.
§ 201 Anmälningsärenden
§ 202 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 203 Inkomna interpellationer.
§ 204 Regler för ersättare.
§ 205 Beslut om Karlskrona Kommuns skattesats för år 2015.
§ 206 Arbetsgång och rutiner för skyddat boende.
§ 207 Hantering av handlingsplan till ungdomspolitiskt program.
§ 208 Länsgemensam folkhälsopolicy.
§ 209 FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinge s kommuner 2015-2019.
§ 210 Fäjö 1:110 Säljö udde, yttrande till Länsstyrelsen Blekinge Län angående beslut
om prövning av detaljplan.
§ 211 Förslag till taxor för tekniska nämnden verksamheter 2015.
§ 212 Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente avseende ansvar för
kommunens tomtkö.
§ 213 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen- ansvar för
kommunens tomtkö.
§ 214 Gemensam organisation och gemensamt system för E-arkiv.
§ 215 Sammanträdesplan 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de
allmänna utskotten.
§ 216 Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto.
__
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 20 november 2014 kl 13.00-18.05
Sammanträdet ajourneras kl 17.15-17.25

Beslutande

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

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S) kl 13.00-17.50 §§ 192-204
Eva Strömqvist (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åse Nygren (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Mohammadi (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 13.00-17.45 §§ 192-205
Anna Ekström (FP) kl 13.00-17.45 §§ 192-205
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Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) kl 13.00-16.40 §§ 192-203
Ulf Lundh (C)
Oscar Kask- Ogenblad (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V) kl 13.00-17.50 §§ 192-204
Caroline Skoglöw (V) kl 13.00-16.35 §§ 199-202
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V) kl 13.00-17.45 §§ 192-205
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Jeanette Håkansson (C)
Sattar Zaid (S)
Anders Persson (S) kl 13.00-17.45 §§ 192-205
Pia Eklund (S)
Tajma Sisic (S)
Åke Håkansson (S)
Lotta Holgersson (S)
Daniel Håkansson (S)
Mattias Liedholm (M) kl 13.00-16.35, 17.45-18.05 §§
199-202, 206-216
Birgitta Gamelius (M)
Anders Ovander (M)
Morgan Kullberg (M)
Ove Uppgren (SD)
Tove Håkansson (SD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Yvonne Sandberg Fries (MP) kl 13.00-14.50 §§ 192del av § 199
Tommy Olsson (KD) kl 15.20-18.05 §§ 200-216
Ulf Hansson (V) kl 16.35-18.05 §§ 203-216
Marianne Nordin (M) kl 16.35-18.05 §§ 203-216
Britt-Marie Havby (C) kl16.40-18.05 §§ 204-216
Ida Svensson (S) kl16.40-18.05 §§ 205-216

Närvarande ersättare

Ida Henriksson (S) kl13.00-17.50 §§ 192-204
Anders Persson (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Charlotta Sahlin (M)
Marianne Nordin (M) kl13.00-16.35 §§ 199-202
Susanne Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Britt-Marie Havby (C) kl13.00-16.40 §§ 199-203
Pernilla Persson (C)
Ulf Hansson (V)
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Fredrik Karlsson (C)
Ulf Hansson (V) kl 13.00-16.35 §§ 199-202
Tommy Andersson (KD) kl 13.00-14.50 §§ 192-199
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Peter Johansson (S) och Jan-Åke Nordin (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
torsdagen den 27 november 2014, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 192-216
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Peter Johansson (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Jan-Åke Nordin (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 27 november 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 192
Sammanträdet inleds med avtackningar
Kommunfullmäktiges ordförande Rikard Jönsson framför fullmäktiges
tack och överlämnar gåvor till under förra mandatperioden avgående
ledamöter och ersättare.
Nusreta Nilsson, Sandra Bizzozero, Ingrid Trossmark, Eva-Britt
Dahlström, Stefan Lundin, Jan Hagberg, Göran Roos, Ali Abuiseifan,
Göte Henriksson, Eva Öman, Per Henriksson, Ronny Nilsson,
Magnus Johansson, Alf Ståhlborg, José Espinoza och Mats
Mårtensson avtackas först.
Därefter avtackar ordförande de som suttit i kommunfullmäktige mer
än 20 år Mats Lindbom och Birgitta Möller.
Mats Lindbom framför sitt tack till fullmäktige.
Sist avtackas kommunfullmäktiges avgående ordförande Peter
Glimvall.
Peter Glimvall framför sitt tack till fullmäktige.
____

20 november 2014

Kommunledningsförvaltningen
Akten

7

KS.2011.95.046

§ 193
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inrättar
ett stipendium.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 mars
2011, § 21,av Hans Assarsson. Förslaget är att inrätta ett stipendium till
personer i kommunen som gör betydande frivilliga insatser inom
socialnämndens, äldrenämndens och vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 7 oktober 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att socialnämnden
ansvarar för fördelning av föreningsbidrag till föreningar som verkar inom den
sociala sektorn i kommunen och därigenom lämnar kommunen ett viktigt stöd
till det frivilliga sociala arbetet.
Kommunen inrättade 2001 ett demokratipris för att uppmärksamma personer
eller föreningar som arbetar för att värna demokratins och humanismens
värden i kommunen.
Kommunen uppmärksammar på flera olika sätt det stora engagemang som
finns från frivilligorganisationer och enskilda kommunmedborgare inom
omsorgsområdena. Att införa gemensamma stipendier över nämnd- och
förvaltningsgränser utöver det befintliga demokratipriset skulle kunna
medföra svåra avvägningar. Ett alternativ är att införa stipendier inom
respektive ansvarsområde. I den av äldrenämnden tillsatta utredningen om
utveckling av volontärverksamheten finns förslag om någon form av
stipendier med.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 290 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Idrotts-och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2014.203.822

§ 194
Svar på medborgarförslag om ett nytt kallbadhus.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2012,
§ 85, av Roland Thörnquist. Förslaget är att bygga ett nytt kallbadhus i
Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 15 oktober 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
medborgarförslaget är tidigare berett av Idrotts- och fritidsnämnden som
föreslagit Kommunstyrelsen hemställa hos Kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Värdet och behovet av ett kallbadhus i kommunen bör inte
prövas som ett enskilt ärende i ett lösryckt sammanhang utan i
stället beaktas och bedömas vid en övergripande prioritering
mellan alla önskvärda och aktuella satsningar i kommunen
under åren framöver. Förslaget bör därför överlämnas till den nu
pågående budgetberedningen för åren 2015 – 2017 (2019) för
en sådan övergripande och jämförande helhetsprövning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 291 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att hänskjuta idrotts- och fritidsnämndens förslag, utifrån ett
inlämnat medborgarförslag om att anlägga ett kallbadhus i
kommunen, till den pågående budgetberedningen för åren 2015
– 2017.
Björn Gustafsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 november 2014

Tekniska nämnden
Akten
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KS. 2014.164.312

§ 195
Svar på medborgarförslag om att förbättra och utveckla
möjligheterna för ökad och säkrare cykeltrafik.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 24 april 2014, § 68, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun ska fortsätta att förbättra och utveckla
möjligheterna för ökad och säkrare cykeltrafik med hjälp av
cykelbarometrar, grön våg för cyklister, cykelprioritering i
trafiksignaler och varningssystem för cyklar.
Tekniska nämnden har den 23 september 2014, § 97, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i Karlskrona
kommuns cykelstrategi, som nyligen antagits av kommunfullmäktige,
återfinns flera åtgärder som syftar till att få fler att välja cykeln som
transportmedel i Karlskrona. I cykelstrategin nämns bland annat
åtgärder som cykelbarometrar. I samband med ombyggnad eller
nybyggnad av kommunens fåtal trafiksignalanläggningar, kan det
också bli aktuellt att genomföra någon av de åtgärder som återfinns i
Roland Thörnqvists förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 293 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 november 2014

Tekniska nämnden
Akten

10

KS.2014.38.512

§ 196
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhet i Spandelstorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 13 februari 2014, § 37, av Michael Johnsson.
Förslaget är att hastigheten på Konstnärsvägen i Spandelstorp
sänks till 30 km/h.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2014, § 89, lämnat yttrande
och beslutsförslag . Nämnden skriver att förslagsställaren menar att
många förare håller en hög hastighet genom området, samtidigt som
Konstnärsvägen korsas av många oskyddade trafikanter som
mopedister, cyklister och gående. Förslagsställaren önskar
att hastigheten sänks till 30 km/h genom området och att farthinder
anläggs.
Tekniska förvaltningen har genomfört en hastighetsmätning på
Konstnärs- vägen. Mätningen är genomförd i april 2014 och visar att
vägen trafikeras av drygt 550 fordon/årsmedeldygn.
Medelhastigheten var vid mättillfället 35 km/h och 85 % av fordonen
körde som högst i en hastighet av 44 km/h.
Under den senaste tioårsperioden har fem trafikolyckor registrerats
utmed Konstnärsvägen. Fyra av dessa har varit singel- eller
fallolyckor där gående eller cyklister skadats, som mest lindrigt. En
kollisionsolycka har inträffat där en cyklist i samband med lek kört in i
sidan på en buss och skadats lindrigt.
För tre år sedan genomförde Karlskrona kommun en
hastighetsöversyn av samtliga vägar inom Karlskrona tätort.
Hastighetsöversynen syftade till att föreslå en lämplig hastighet på
samtliga gatulänkar utifrån miljöhänsyn och trafiksäkerhet. På
Konstnärsvägen föreslogs att den högsta tillåtna hastigheten ska
vara 30 km/h. Hastighetsöversynen har skickats ut till
berörda remissinstanser, däribland Polisen samt Blekingetrafiken.
Hastighetsöversynen har ännu inte beslutats politiskt, men kan när
den väl gjort det, komma att ligga till grund för hastighetssättningen i
Karlskrona tätort framöver.
Forts

20 november 2014
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§ 196 forts
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten i Spandelstorp
Innan hastighetsöversynen behandlas politiskt ska inkomna
remissynpunkter eventuellt bearbetas in i förslaget till
hastighetsöversyn.
Farthinder kan vara aktuellt på vissa platser, framförallt där gående
och cyklande korsar en starkt trafikerad väg, och där olycksrisken
bedöms som hög. Sådana åtgärder måste vägas mot andra
trafiksäkerhetsåtgärder i kommunen, och detta kommer att göras i ett
kommande arbete med en trafiksäkerhetsstrategi som Tekniska
förvaltningen avser ta fram. Det krävs också budgetmedel för att
kunna anlägga trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Innan en eventuell sänkning av högsta tillåtna hastighet kan
genomföras i enlighet med den genomförda hastighetsöversynen
krävs politiska beslut. Detsamma gäller frågan om eventuella
trafiksäkerhetshöjande åtgärder med därtill hörande budgetmedel.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 294 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget som besvarat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 november 2014

Tekniska nämnden
Akten
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KS 2013.413.512

§ 197
Svar på medborgarförslag om övergångsställe utanför
friskolan Piggelinen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 24 oktober 2013, § 124, av Hjalmar Berup.
Förslaget är att ett övergångsdställe anläggs i anslutning till
friskolan Piggelinen på Arenavägen i Rosenholm
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2014, § 87, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att tekniska förvaltningen har
genomfört trafikstudier på Arenavägen med anledning av
medborgarförslaget. Under en vardag i december har antalet
passerande fotgängare över Arenavägen räknats samtidigt som
förekomst av möjliga tidsluckor mellan fordonen kontrollerats.
Tidsluckor mellan fordon är den tid då ett valt gatuavsnittet inte har
någon trafik av fordon, och där fotgängare kan korsa gatan.
Antalet passerande fotgängare var under tiden 7:30 – 8:15 totalt 54
stycken. Huvuddelen av dessa korsade Arenavägen i en diagonal
mellan buss- hållplatsen och skolan, medan tio fotgängare korsade
Arenavägen mitt för skolan. Tidsluckor mellan passerande fordon
förekom relativt ofta, och var vid mättillfället i genomsnitt 17
sekunder, vilket med god marginal medger säker passage över
vägen för en fotgängare.
Fordonstrafiken på Arenavägen har uppmätts, och det passerar i
genomsnitt 3100 fordon per årsmedeldygn. Genomsnittshastigheten
är 33 km/h och 85 % av fordonen kör i 39 km/h eller lägre. Högsta
tillåtna hastighet på Arenavägen är begränsad till 30 km/h hela
dygnet, året om.
På Arenavägen har det inträffat totalt sex trafikolyckor med
personskada de senaste tio åren. Fem av dessa olyckor har varit
singelolyckor där gående eller cyklande skadats utan inblandning av
en motpart. Endast en trafikolycka har varit en kollisionsolycka där
två motorfordon kolliderade, vilken resulterade i fyra lindrigt skadade.
Generellt har övergångsställen ingen trafiksäkerhetshöjande effekt.
Forts

20 november 2014
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§ 197 forts
Svar på medborgarförslag om övergångsställe utanför friskolan
Piggelinen
Studier har istället visat att övergångsställen kan innebära att risken
för en korsande fotgängare att skadas i en trafikolycka kan öka med
upp till det dubbla. Detta har också visat sig gälla barn och äldre.
Övergångsställen ska därför inte anläggas av trafiksäkerhetsskäl.
Övergångsställen kan dock vara motiverade på gator eller vägar med
mycket trafik där dessa kan innebära att väntetiden för korsande
fotgängare kan minska. Tidigare riktlinjer har angett att vid en
fordonstrafikmängd över 2000 fordon/dygn eller en gångtrafikmängd
över 25 fotgängare i den mest trafikerade timmen kan
övergångsställen vara motiverade.
På Arenavägen passerar huvuddelen av de barn och ungdomar som
är på väg till friskolan Piggelinen diagonalt mellan busshållplatsen
och skolentrén. I dessa fall går eleverna på den gräsmatta som ligger
på privat tomtmark. Denna gräsyta saknar gångbana. Ett fåtal av
eleverna väljer att passera mitt för skolans infart. Det är alltid svårt att
styra fotgängare till särskilda platser där de ska korsa gatan om
trafikmängden på gatan inte hindrar en självvald passage. På
Arenavägen är trafikmängd samt hastigheter sådana att fotgängare
bedömer att det är möjligt att korsa gatan vid den plats de finner
det bäst, och de kan enkelt välja en korsningspunkt som ger en gen
väg till deras målpunkt.
Tekniska förvaltningen anser inte att det är möjligt att styra
fotgängare som har målpunkt till friskolan Piggelinen till att korsa
gatan mitt för skolans infart, vilket vore den naturliga platsen för ett
eventuellt övergångsställe. Eleverna kommer ändå att välja den
korsningspunkt som ger en för dem genast väg. Förvaltningen anser
det inte heller motiverat att anlägga ett övergångsställe
som slutar i en gräsyta, utan ett övergångsställe bör ligga placerat så
att det fungerar för alla gångtrafikanter, även exempelvis de med
rörelsehinder. En gångbana som knyter ihop skolan med
övergångsstället måste i detta fall placeras på tomtmark varför en
utbyggnad av denna är ett ansvar för den aktuella fastighetsägaren.
Utan en gångbana anser inte Tekniska förvaltningen att det är
motiverat att anlägga ett övergångsställe.
Av ovanstående skäl föreslår därför Tekniska förvaltningen att
inget övergångsställe anläggs på Arenavägen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 295 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget vara besvarat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

20 november 2014

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneenheten Serviceförvaltningen
Akten

KS.2014.1.102

§ 198
Avsägelser av kommunala uppdrag
Oscar Dyberg (S) har i en skrivelse daterad 23 oktober 2014 avsagt
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten
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KS.2014.554.023

§ 199
Karlskrona kommuns organisation 2015.
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av den kommande
styrande majoriteten att skriva fram ett förslag till organisation för
mandatperioden 2015-2018
Med samarbete skapar vi en framtid som håller!
Vi vill tillsammans skapa en modern organisationsstruktur för
Karlskrona kommun och dess bolag som på ett bättre sätt än i
nuläget speglar kommuninvånarnas och företagens behov av
kvalitativ service och tjänster.
Vi vill få till en ökad tydlighet inom varje ansvarsområde för de
uppdrag man har. Med den nya organisationen sätter vi ett ännu
tydligare fokus på arbetsmarknad, kunskap och näringslivsfrågor.
Enligt tidigare års budgetar har en översyn av nuvarande nämndsoch förvaltningsorganisation aktualiserats. En parlamentarisk
utredning lämnade en rapport 2009 med ett förslag på en struktur för
den politiska- och förvaltningsorganisationen. Denna utredning har
tillsammans med trendbevakning mot vår omvärld och våra egna
utmaningar legat till grund för arbetet.
I september 2013 träffades representanter för samtliga politiska
partier (förstärkta budgetberedningen) i en work-shop för
framtagandet av olika tankar idéer för styrning och ledning av
kommunen från 2015. Med detta som underlag har respektive
partigrupp kommit fram till sina modeller och vid ett antal tillfällen
mötts för att hitta en bred parlamentarisk enighet om hur de politiska
uppdragen ska kunna utföras på ett från medborgarna bästa sett.
Den tilltänkta styrande majoriteten har kommit fram till följande
förslag på organisering och ansvar för den kommande
mandatperioden 2015-2018:R
Reglementen till ovanstående nämnder och styrelsen, samt
ägardirektiv och bolagsordningar, kommer att revideras och beslutas
under december månad 2014 av kommunfullmäktige.
Forts

20 november 2014
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§ 199 forts
Karlskrona kommuns organisation 2015.
Utredningsuppdrag
Två enheter inom den kommande Drift- och servicenämndens
ansvarsområde skall utredas vidare. Dels VA-verksamhetens
placering under förvaltnings- eller bolagsform, dels förutsättningarna
för hamnverksamhetens bolagisering.
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i
nämnder och styrelse med 13 eller 15 ordinarie ledamöter.
Arbetsfördelning kommunalråd
Kommunalråd 1 – kommunstyrelsens ordförande
Ekonomi och finans, näringslivsutveckling, infrastruktur,
internationella kontakter, integration och besöksnäring. Följer även
arbetsmarknadsnämnden och drift- och servicenämnden.
Kommunalråd 2 – kommunstyrelsens förste vice ordförande
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, landsbygdsfrågor,
skärgårdsfrågor, räddningstjänsten, miljöfrågor och Biosfär. Följer
även socialnämnden och handikappnämnden.
Kommunalråd 3 – Ordförande i AB Karlskronahem. Ansvarig för
personalpolitiken, ordförande i personaldelegationen. Särskilt
ansvar för rehab och företagshälsan. Särskilt ansvar för
kollektivtrafiken. Folkhälsofrågor och mångfaldsfrågor. Blekinge
Health Arena. Följer även kultur- och fritidsnämnden och
äldrenämnden.
AU-ledamot – Tillika Ordförande i kunskapsnämnden. Följer även
överförmyndarnämnden.
Förvaltningsorganisation
Varje nämnd ska ha en förvaltning och en förvaltningschef under sig.
Kommundirektören får i uppdrag att genomföra de organisatoriska
förändringar som detta beslut medför för förvaltningsorganisationen.
Tillsättande av förvaltningschefer hanteras parallellt som eget ärende.
Ramjusteringar och de ekonomiska konsekvenserna av dessa förändringar
av organisationen ska hanteras av kommunstyrelsen.
Ny förvaltningsorganisation ska vara genomförd senast den 1 april 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 295 för egen del beslutat
att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen
de effektiviseringar som åstadkommits i samband med
organisationsförändringarna/nämnds‐ och
förvaltningssammanslagningarna vid första tertialbokslutet 2015.

20 november 2014
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§ 199 forts
Karlskrona kommuns organisation 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 283 föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med beslutade förändringar (att Kommunhälsan läggs under
kommunstyrelsen, att projektering läggs under drift‐och
servicenämnden, att ansvaret för Konsumentvägledningen läggs
under Drift‐och Servicenämnden, att Handikappnämnden ändrar
namn till ”Funktionstödsnämnden” fastställa den beskrivna styrelsenämnds och bolagsorganisation med giltighet från den 1 januari 2015
2. att fastställa antalet ledamöter enligt ovanstående beskrivning i
styrelser, nämnder och bolag,
3. att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda VA- verksamhetens
framtida placering i förvaltnings- eller bolagsform,
4. att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
bolagisering av kommunens hamnverksamhet,
5. att nämndernas verksamheter ska organiseras i en förvaltning
med en förvaltningschef,
6. att ramjusteringar och de ekonomiska konsekvenserna hanteras
av Kommunstyrelsen, samt
7. att förvaltningsorganisationen ska vara genomförd senast den 1
april 2015.
Yrkanden
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på första att- satsen till förmån
för följande ändringsyrkande och i övrigt bifalla förslaget, samt yrkar
att barn- och ungdomsnämnden kvarstår som i nuvarande
organisation, att utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan
och att Komvux flyttas till arbetsmarknadsnämnden , att
renhållningen flyttas till drift- och servicenämnden med krav på att
nämnden ska upphandla renhållningen, att Kommunhälsan flyttas till
drift- och servicenämnden.
Emma Swahn Nilsson (M), Emma Stjernlöf (M), Patrik Stjernlöf (M)
yrkar bifall till Camilla Brunsbergs ändringsyrkande.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ann-Louise Trulsson (KD), Jan Lennartsson (M), Björn Fries (V),
Linda Ekström (S), Johan Eriksson (V) yttrar sig.
Forts
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§ 199 forts
Karlskrona kommuns organisation 2015.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar bifall på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar att Barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden kvarstår som egna nämnder.
Chatarina Holmberg (S), Gunilla Ekelöf (FP), Börje Dovstad (FP) och
Inger Hermansson (C), Magnus Larsson (C), Björn Gustavsson (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsberg förslag mot
Åsa Gyberg Karlssons och finner att kommunfullmäktiges beslutar
enligt Camilla Brunsbergs förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda Camilla
Brunsbergs förslag röstar ja och de som vill biträda Åsa Gybergs
Karlssons (V) förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 18 ja-röster mot 4 nej-röster, 51 avstår
och 2 frånvarande och finner att Camilla Brunsbergs förslag är
motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Därefter så ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Camilla Brunsbergs förslag att barn- och
ungdomsnämnden ska vara kvar och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill biträda Camilla
Brunsbergs förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 52 ja-röster mot 19 nej-röster, 2 avstår
och 2 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot Camilla
Brunsbergs förslag att Kommunhälsan ska ligga under drift- och
servicenämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Forts

20 november 2014
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§ 199 forts
Karlskrona kommuns organisation 2015.
Därefter så ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Camilla Brunsbergs förslag att renhållningen flyttas till
drift- och servicenämnden med krav på att nämnden ska upphandla
renhållningen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill biträda Camilla
Brunsbergs förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 56 ja-röster mot 16 nej-röster, 1 avstår
och 2 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att med beslutade förändringar (att Kommunhälsan läggs under
kommunstyrelsen, att projektering läggs under drift‐och
servicenämnden, att ansvaret för Konsumentvägledningen läggs
under Drift‐och Servicenämnden, att Handikappnämnden ändrar
namn till (”Funktionstödsnämnden”) fastställa den beskrivna styrelsenämnds och bolagsorganisation med giltighet från den 1 januari
2015,
2. att fastställa antalet ledamöter enligt ovanstående beskrivning i
styrelser, nämnder och bolag,
3. att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda VA- verksamhetens
framtida placering i förvaltnings- eller bolagsform,
4. att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
bolagisering av kommunens hamnverksamhet,
5. att nämndernas verksamheter ska organiseras i en förvaltning
med en förvaltningschef,
6. att ramjusteringar och de ekonomiska konsekvenserna hanteras
av Kommunstyrelsen, samt
7. att förvaltningsorganisationen ska vara genomförd senast den 1
april 2015.

20 november 2014
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§ 199 forts
Karlskrona kommuns organisation 2015.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M),
Lars-Göran Forss (M), Yjves Mujaj (M), Emina Cejvan (M), Emma
Stjernlöf (M), Matias Liedholm (M), Birgitta Gamelius (M), Emma
Swahn Nilsson (M), Anders Ovander (M), Morgan Kullberg (M),
Sophia Ahlin, Johan Eriksson (V), Caroline Skoglöw (V), Björn Fries
(V), Åsa Gyberg Karlsson (V) till förmån för eget yrkande.
_____

20 november 2014

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneenheten Serviceförvaltningen
De valda
Akten

KS.2014.1.102

§ 200
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Kommunens revisorer
Ledamot
Fredrik Andrén (V)
Affärsverken Karlskrona AB
Revisorer
Bo Löfgren (FP)
Camilla Lindwall (M)
Revisor ers

Bernt Runesson (C)
Pål Wetterling (M)

Affärsverken Energi AB
Revisorer
Bo Löfgren (FP)
Camilla Lindwall
Revisor ers

Bernt Runesson (C)
Pål Wetterling (M)

Affärsverken Elnät AB
Revisor
Bo Löfgren (FP)
Revisor ers

Camilla Lindwall (M)

Utveckling i Karlskrona AB
Revisorer
Sven-Otto Ullnér (M)
Bernt Runesson (C)
Revisor ers

Bo Löfgren (FP)
Camilla Lindwall (M)

Karlskrona Fryshus AB
Revisor
Mats Nilsson (S)
Karlskronahem AB
Revisorer
Sven-Otto Ullnèr (M)
Mats Nilsson (S)
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Kommunala val
Revisor ers

Pål Wetterling (M)
Lesley Appelgren (S)

Kruthusen Företagsfastigheter AB
Revisorer
Bernt Runesson (C)
Lesley Appelgren (S)
Revisor ers

Sven-Otto Ullnér (M)
Bo Löfgren (FP)

Karlskrona Moderbolag AB
Revisorer
Sven-Otto Ullnér (M)
Mats Nilsson (S)
Revisor ers

Bernt Runesson (C)
Camilla Lindwall (m)

Aukt revisor

Thomas Almqvist

Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Revisor
Pål Wetterling (M)
Revisor ers
Lesley Appelgren (S)
Sydost Energi AB
Revisor
Bo Löfgren (FP)
Revisor ers
Camilla Lindvall (M)
Finsam
Revisor

Pål Wetterling (M)

Kommunstyrelsens arvodesberedning
Ordförande
Magnus Johansson (S)
Ledamöter
Karl-Gösta Svenson (M)
Mats Lindbom (C)
Arbetsmarknadsnämnden
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (S)
1:e vice ordf
Karin Månsson (FP)
2:e vice ordf
Patrik Stjernlöf (M)
Ledamöter
Angela Sandström (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Iren Bahtijaragic (S)
Gustav Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Martin Henriksson (SD)
Fredrik Karlsson (C)
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Kommunala val

Ersättare

Johan Eriksson (V)
Bengt Jönsson (KD)
Helene Gustafsson (S)
Birger Wernersson (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Amat Jeng (S)
Emina Cejvan (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Lindy Olofsson (M)
Susanne Cederholm (SD)
Cecilia Runesson (C)
Rolf Svensson (FP)
Ingmarie Söderblom (MP)

Drift- och servicenämnden
Ordförande
Peter Johansson (S)
1:e vice ordf
Gunilla Ekelöf (FP)
2:e vice ordf
Anna Ottosson (M)
Ledamöter
Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Andersson (S)
Bengt Andersson (M)
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Henrik Ljungquist (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)
Ersättare
Cecilia Neuendorff (S)
Göran Karlsson (S)
Susanne Sjöström (S)
Jens Sjösten (S)
Birgitta Gamelius (M)
Mats Lövdahl (M)
Helén Olsson (SD)
Johan Genestig (C )
Per Wimmerman (FP)
Desiree Hoberg (V)
Jan Nylander (KD)
Funktionsstödsnämnden
Ordförande
Anna Ekström (FP)
1:e vice ordf
Tomas Karlsson (S)
2:e vice ordf
Emma Stjernlöf (M)
Ledamöter
Cecilia Abrahamsson (S)
Fredrik Wallin (S)
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Kommunala val

Ersättare

Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Camilla Karlman (SD)
Jonas Klang (SD)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)
Jenny Bard (S)
Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Sahlin (M)
Oliver Brissmalm Mellquist (M)
Tove Håkansson (SD)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP)
Nils Lundgren (MP)

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande
Jonas Sandström (S)
1:e vice ordf
Ulf Lundh (C)
2:e vice ordf
Billy Åkerström (KD)
Ledamöter
Jonna Lengstedt (S)
Daniel Risberg (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S)
Peter Glimvall (M)
Velia Ekström (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Tomas Pärlklo (FP)
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Ersättare
Ann Aldinge (S)
Anders Persson (S)
Ida Henriksson (S)
Tommy Eriksson (S)
Torsten Palmgren (M)
Bengt Saltö (M)
Göran Eklund (SD)
Eva Runesson (C)
Marianne Grundblad (FP)
Ulf Hansson (V)
Frans Sri Wong (KD)
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Kommunala val
Kunskapsnämnden
Ordförande
Chatarina Holmberg (S)
1:e vice ordf
Pernilla Persson (C)
2:e vice ordf
Emma Swahn Nilsson (M)
Ledamöter
Roland Andréasson (S)
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Ulrika Svensson (S)
Anna Strömqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Charlotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Ersättare
Louise Sabel (S)
Christer Holmberg (S)
Inga-Britt Karlsson (S)
Denis Babacic (S)
Susanne Öhrn (S)
Ola Palmgren (M)
Heini Ståhlberg (M)
Sarah Petersson (SD)
Johan Pettersson (SD)
Lise-Lott Eljefjärd Nilsson (C)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Gun Hånberg (KD)
Rifad Rahman (MP)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande
Magnus Larsson (C)
1:e vice ordf
Susanne Johansson (S)
2:e vice ordf
Carl-Göran Svensson (M)
Ledamöter
Erik Dahlqvist (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Malin Klintin (M)
Thomas Nilsson (M)
Björn Nurhadi (SD)
Robert Andersson (SD)
Stefan Lundin (FP)
Björn Gustavsson (MP)
Ersättare
Peter Bergquist (S)
Jeanette Pettersson (S)
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Mats Ekberg (S)
Eva Öman (S)
Åsa Malmén (M)
Anna Stridsjö (M)
Mats Mattiasson (SD)
Sven Borén (C)
Eva Röder (FP)
Tonnie Philipsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Socialnämnden
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Ersättare

Valnämnden
Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Ersättare

Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Morgan Kullberg (M)
Sattar Zad (S)
Selma Björk Matthiasdottir (S)
Björn Olsson (S)
Walla Carlsson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sophia Ahlin (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (FP)
Björn Fries (V)
Lars Brissmalm (S)
Maja Sandberg (S)
Kamal Ossman (S)
Malin Tingelholm (S)
Sven Wallfors (M)
Katarina Nordin (M)
Robert Andersson (SD)
Sture Nilsson (C)
Marie Klang (FP)
Marianne Andersson (MP)
Pelle Nordensson (KD)

Katarina Johansson (C)
Birgitta Gamelius (M)
Per Löfvander (S)
Ewy Svensson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Evy Pettersson (M)
Susanne Cederholm (SD)
Maja Heller (S)
Mats Mårtensson (M)
Martin Henriksson (SD)
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Kommunala val
Nils Jedhammar (C)
Jan-Ingemar Berthilson (FP)
Äldrenämnden
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Ersättare

Eva-Marie Malmgren (S)
Kent Lewén (FP)
Jan-Åke Nordin (M)
Alf Öien (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Christer Göstasson (S)
Marianne Abrahamsson (S)
Marcus Gadd (S)
Sigrid Johansson (M)
Marianne Nordin (M)
Åsa Larsson (SD)
Bo Hugmark (SD)
Sven-Åke Falkstrand (C)
Emma Hilborn (V)
Elin Håkansson (KD)
Ingalill Niklasson (S)
Ulf Härstedt (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Jan-Erik Strand (S)
Malin Follin (S)
Björn Liljekrantz (M)
Camilla Hansson (M)
Gustav Sundberg (SD)
Ingrid Andersson (SD)
Julia Johansson (C)
Agnetha Möller (FP)
Jan-Olof Andersson (MP)
Britt-Marie Strömqvist (KD)

Överförmyndarnämnden
Ordförande
Birgitta Möller (S)
Vice ordf
Emina Cejvan (M)
Ledamöter
Conny Ärleskog (S)
Bo Hugmark (SD)
Carola Olander (FP)
Ersättare
Jeanette Håkansson (S)
Charlotte Hauffman (M)
Irma Strömberg (C)
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Kommunala val
Nämndemän
Cecilia Nyström (S)
Jonas Sandström (S)
Inga-Lena Åbom (S)
Kaj Jansson (S)
Irene Forsberg (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Ulf Härstedt (S)
Malin Tingelholm (S)
Christoffer Oxelborn (S)
Maja Sandberg (S)
Laila Johansson (S)
Birgitta Ståhl (M)
Britt-Marie Ammer Forss (M)
Johan Svensson (M)
Eva Ottosson (M)
Björn Liljekrantz (M)
Peter Glimvall (M)
Caroline Ohlsson (M)
Ann-Marie Lundmark (SD)
Ove Uppgren (SD)
Stefan Almén (SD)
Bente Eklund (SD)
Mona Svantesson (C)
Karl-Anders Holmkvist (C)
Karin Dovstad (FP)
Gun-Britt Danielsson (FP)
Margareta Rodin (FP)
Håkan Andrén (V)
Maiellen Stensmark (MP)
Luc Mancia (MP)
Carina Olsson (KD)
Affärsverken Karlskrona AB
Ordförande
Christer Sandström (S)
Vice ordf
Lars-Göran Forss (M)
Ledamöter
Catharina Rosenquist (S)
Michael Hess (SD)
Roger Arvidsson (C)
Ersättare
Cristoffer Oxelborn (S)
Charlotte André (M)
Britt-Marie Havby (C)
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Affärsverken Energi AB
Ordförande
Christer Sandström (S)
Vice ordf
Lars-Göran Forss (M)
Ledamot
Roger Arvidsson (C)
Ersättare
Catharina Rosenquist (S)
Cristoffer Oxelborn (S)
Charlotte André (M)
Affärsverken Elnät
Ordförande
Vice ordf
Ledamot
Ersättare

Christer Sandström (S)
Lars-Göran Forss (M)
Roger Arvidsson (C)
Catharina Rosenquist (S)
Cristoffer Oxelborn (S)

Karlskrona Baltic Port AB
Ordförande
Håkan Eriksson (S)
Ledamot
Camilla Brunsberg (M)
Ersättare
Linda Ekström (S)
Ägarsamråd
Carl-Göran Svensson (M)
Jan-Anders Lindfors (S)
Karlskronahem AB
Ordförande
Börje Dovstad (FP)
Vice ordf
Hanna Ekblad (M)
Ledamöter
Laila Karlsson (S)
Mats Fagerlund (S)
Karin Brunsberg (M)
Robert Andersson (SD)
Berit Pagels (C)
Ersättare
Elizabeth Thörngren (S)
Yjvesa Mujaj (M)
Mats Mattiasson (SD)
Håkan Petersson (C)
Vakant (FP)
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Ordförande
Mikael Augustsson (FP)
2:e vice ordf
Vakant (M)
Ledamöter
Lisbeth Bengtsson (S)
Daniel Håkansson (S)
Ersättare
Lotta Holgersson (S)
Vakant (S)
Maria Persson (C)
VAKANT (KD)
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Kommunala val
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ordförande
Mats Andersson (C)
Vice ordf
Jan Lennartsson (M)
Ledamöter
Rikard Jönsson (S)
Camilla Persson (S)
Noomi Aronsson (SD)
Ersättare
Jörgen Karlsson (S)
Mattias Liedholm (M)
Vakant (S)
AB Karlskrona Moderbolag
Ordförande
Magnus Larsson (C)
Vice ordf
Camilla Brunsberg (M)
Ledamöter
Håkan Eriksson (S)
Laila Karlsson (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Christopher Larsson (SD)
Filip Issal (FP)
Ersättare
Rikard Jönsson (S)
Michael Thurbin (M)
Björn Nurhadi (SD)
Maria Persson (C)
Arne Söderbom (FP)
Utveckling i Karlskrona AB
Ordförande
Elina Gustafsson (S)
Vice ordf
Camilla Brunsberg (M)
Ledamöter
Christopher Larsson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)
Börje Dovstad (FP)
Ersättare
Markus Degerskär (S)
Birgitta Möller (S)
Jan Lennartsson (M)
Stipendiedelegation Högskolestuderande
Ledamöter
Rikard Jönsson (S)
Peter Glimvall (M)
____
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Akterna
KS.2014.77.041
KS.2014.77.041
KS.2014.76.041
KS.2014.491.042
KS.2014.77.041
KS.2014.427.810

§ 201
Anmälningsärende
1.Socialnämnden 2014-09-22, § 113 delårsbokslut augusti 2014 med
personalnyckeltal per den 31 juli 2014.
2. Socialnämnden 2014-09-22, § 118, socialnämndens
förutsättningar, utredning avseende resurser i förhållande till
lagstiftning och politsika mål för verksamheten.
3. Socialnämnden 2014-10-20, § 128, Budgetuppföljning per
september 2014.
4. Handikappnämnden 2014-10-09, § 49, delårsrapport per den 31
augusti 2014.
5. Idrotts- och fritidsnämnden 2014-09-01, utredning kring
aktivitetsytor för barn- och unga, samt placering av utegym i
Karlskrona.
6. Räddningstjänsten Östra Blekinge, tertialbokslut med
verksamhetsuppföljning augusti år 2014.
____
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Akterna
KS.2014.517.331
KS.2014.518.331
KS.2014.519.331
KS.2014.524.810
KS.2014.526.312
KS.2014.529.103
KS.2014.549.822
KS.2014.562.870
KS.2014.569.310
KS.2014.571.340
KS.2014.578.106
KS.2014.580.317
KS.2014.588.317
§ 202
Inkomna medborgarförslag.
Medborgarförslag om bättre skötsel av parkområdet vid
Vakyriavägen, Bergåsa, av Mattias Svensson.
Medborgarförslag om bättre skötsel av parkområdet Frejalunden
”Lillan” Bergåsa, av Mattias Svensson.
Medborgarförslag om att lek och bollplan Frejalunden ”Lillan”
Bergåsa rustas upp, av Mattias Svensson.
Medborgarförslag om ersättande av befintligt utegym Västra mark, av
Hans-Peter Ehrlow.
Medborgarförslag om att utforma mötet mellan gång- och cykelväg
och entrévägen till nya hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att utforma ett informationspaket till samtliga
hushåll i kommunen, om att tänka på vid krissituationer i samhället,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna en tillfällig lokalitet och lösning av den
verksamhet som sker inom Karlskrona varmbadhus, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Lyckå slottsruin ska belysas, av Agneta
Adholm Ödman.
Medborgarförslag om väderskyddade cykelparkeringar, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att eftersänka avgifter för kommunalt
släckningsvatten i samband med majbrasor, av Roland Thörnqvist.

20 november 2014

§ 202 forts
Inkomna medborgarförslag.
Medborgarförslag om en regional och lokal läsebok för Blekinges
skolbarn och ungdomar, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om belysning vid Blå Port, av Martin Byggeth.
Medborgarförslag om belysningsstolpar på Björkholmen, av Kerstin
Landerman.
____
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KS.2014.568.024

§ 203
Inkommen interpellation
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid
nästkommande sammanträde:
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) om
den tillfälliga löneökningen, av Sophia Ahlin (M).
________
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KS.2014.583.102

§ 204
Regler för ersättare.
Efter överläggningar med gruppledarna för de politiska partierna i
Karlskrona kommunfullmäktige har träffats följande
överenskommelse om ersättares tjänstgöring i nämnd och styrelse
under mandatperioden 2015-2018.
För ledamot tillhörande
S
C
FP
SD
M
KD
MP
V

inkallas ersättare i följande ordning
S
C
FP
C
S
FP
FP S
C
SD
M
KD
KD
M
MP V
V
MP

Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 7 november
2014 hemställt att kommunfullmäktige beslutar enligt redovisat
förslag till regler.
Yrkande
Emma Stjernlöf (M) yrkar att ärendet återremitteras för att man enligt
kommentarerna i kommunallagen utrycker att man inte bör tillåta
sammanträden med luckor och att därför bör partigruppsordningen
omfatta samtliga i kommunen förekommande partier.
Patrik Hansson (S) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till
förslaget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Kommunfullmäktige beslutar
att redovisat förslag till regler skall gälla under mandatperioden
2014-2018.
_______
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KS.2014.583.102

§ 205
Beslut om kommunens skattesats för år 2015.
Sammanträdet ajourneras kl 17.15-17.25
Särskilt beslut har tidigare fattats om att med hänvisning till valet i
september senarelägga årets budgetprocess till hösten. Detta
innebär att budgeten kommer att behandlas och fastställas först vid
kommunfullmäktiges möte i december 2014 (10-11 december).
Enligt gällande kommunallag måste dock kommunstyrelsen redan i
oktober månad behandla frågan om kommunens (preliminära)
skattesats/utdebitering för nästkommande år. Skattesatsen måste
sedan fastställas av kommunfullmäktige senast under november
månad. Lagen ger däremot möjlighet för kommunfullmäktige att
sedan ändra detta beslut under december månad. Nackdelen med
detta kan bli att Skatteverket inte hinner rätta i sina
preliminärskattetabeller för det aktuella budgetåret (inkomståret),
utan kommuninvånarna kommer att påföras skatteavdrag enligt den
nivå/skattesats som fastställs i november månad.
Till oktober månad kommer inte budgetprocessen ha framskridit så
långt, att det är klarlagt om skattesatsen kommer att behöva justeras
för nästkommande år. Kommunstyrelsens preliminära förslag i
oktober månad (och eventuellt också fullmäktiges beslut i november
månad) måste därför utgå från en oförändrad skattesats för år 2015
dvs. 21,51 %.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 oktober 2014,
§ 271, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa kommunens skattesats för år 2015 till oförändrat
21,51 %.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att skattesatsen höjs med 59 öre till 22,10
%.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för
konsekvensbeskrivning.
Forts
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§ 205 forts
Beslut om kommunens skattesats för år 2015.
Ann-Louise Trulsson (KD), Emma Stjernlöf (M), Christopher Larsson
(SD) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs återremissyrkande.
Björn Fries (V) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på Patriks Hanssons ändringsyrkande
och yrkar avslag på Camilla Brunsberg återremissyrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill att ärendet ska
avgöras i dag röstar ja och de som vill Camilla Brunsbergs
återremissyrkande röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 45 ja-röster mot 26 nej-röster, 3 avstår
och 1 frånvarande och finner att ärendet återremitteras
(minoritetsåterremiss).
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
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KS.2014.469.606

§ 206
Arbetsgång och rutiner för skyddat boende.
I kvinnojouren Frideborgs regi finns i Karlskrona ett skyddat boende
för tillfälligt och akut boende för kvinnor som utsatts för någon form
av våld – framför allt då i nära relationer. Även dessa kvinnors barn
vistas ofta i detta tillfälliga boende. Majoriteten av de boende i det
skyddade boendet kommer från andra kommuner än Karlskrona.
När det gäller barn/ungdomar från andra kommuner upprättas som
regel ett särskilt avtal med hemkommunen gällande bl.a.
ersättningen för dessa placeringar. Avtalen omfattar då de förskoleoch/eller skolplaceringar som blir aktuella under den tid barnen och
ungdomarna bor kvar i det skyddade boendet.
Barn- och ungdomsnämnden meddelar nu att den i nuläget inte får
full kostnadstäckning för dessa tillfälliga placeringar i förskola och
grundskola – varken för barn från Karlskrona kommun eller främst
barn/ungdomar från andra kommuner. Nämnden begär därför en
ramutökning för 2014 om 125 tkr motsvarande beräknade
merkostnader under andra halvåret.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen ifrågasätter inte barn- och
ungdomsnämndens bedömningar och beräkningar men anser att
uppkommande merkostnader måste kunna rymmas inom nämndens
redan tilldelade budgetram för år 2014. Nämndens totala budgetram
uppgår i nuläget till närmare 1,1 miljarder kronor, varför den
beräknade merkostnaden är ytterst marginell. I sammanhanget bör
då också beaktas att nämnden nyligen fått sin budgetram utökad
med 4,0 mnkr för en satsning på särskilda stödinsatser inom skolan
under just andra halvåret i år. Del av detta tillskott bör kunna
destineras till de nu angivna merkostnaderna för den aktuella
gruppen av barn/ungdomar. Härutöver vill förvaltningen också betona
vikten av att avtal träffas med andra placeringskommuner på ett
sådant sätt att Karlskrona kommun erhåller i princip full
kostnadstäckning för uppkommande merkostnader.
Forts
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§ 206 forts
Arbetsgång och rutiner för skyddat boende.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 278, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå barn- och ungdomsnämndens framställan om en för år
2014 utökad budgetram med 125 tkr för extra elev-/barnpeng vid
tillfälliga placeringar av barn/ungdomar som bor i skyddat boende.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
__
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40

KS.2011.291.100

§ 207
Hantering av handlingsplan till Ungdomspolitiska programmet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har sedan 2012 ett uppdrag att
samordna det vidare arbetet för ungdomsdemokrati i kommunen.
Syftet med det ungdomspolitiska programmet är att samordna och
vägleda arbetet för ungdomar och ungdomsdemokrati i kommunen.
Programmet ska revideras vart tredje år av Kommunfullmäktige.
Respektive nämnd upprättar årligen en handlingsplan kopplat till
programmet.
Uppföljning sker årligen i Ungdomsrådet och redovisning av
respektive nämnds arbete sker i respektive nämnds
verksamhetsberättelse.
En uppföljning av nämndernas handlingsplaner har visat att endast 6
av 14 nämnder har antagit en handlingsplan. Några förvaltningar har
genomfört uppdrag utan att ha någon upprättad plan
Kommunens ledningsgrupp har deltagit i framtagandet av ett förslag
till förändrad hantering av ärendet.
Förslaget innebär
- Ett Ungdomspolitiska programmet revideras vart tredje år av
Kommunfullmäktige
- Respektive nämnd upprättar en handlingsplan för varje
programperiod
- Uppföljning av programmets mål sker årligen i Ungdomsrådet
- Redovisning av varje nämnds arbete sker i respektive nämnds
Verksamhetsberättelse
- Rapport om genomförda uppdrag/mål sker årligen till kommunens
Ledningsgrupp
- Ungdomsrådet byter namn till Rådet för ungdomsfrågor
- Till rådet knyts de direkt berörda förvaltningarna. Samordning kan
ske mellan förvaltningarna avseende representation
Andra förvaltningar bjuds in vid hantering av speciella och
aktuella frågor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 278, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att korrigera tid för revidering av handlingsplan för respektive
bolag/förvaltning
2. att ändra rådets namn och bemanning enligt föreslagen förändring
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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KS.2014.223.440

§ 208
Länsgemensam folkhälsopolicy.
På initiativ av Landstingsrådet Kalle Sandström, och med
utgångspunkt från folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor, samlades
Landstinget, Länsstyrelsen, Region Blekinge och kommunerna i
Blekinge tillsammans med bland annat idrottsförbund och andra
intresserade för en föreläsningsserie under hösten 2013 med syfte
att därefter arbeta fram en länsgemensam folkhälsopolicy. Arbetet
har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från
organisationerna kompletterat med Blekinge Health Arena. Som
styrgrupp har organisationernas högsta chefer fungerat. En
populärutgåva kommer att tas fram för spridning.
En remissomgång genomfördes under senvåren och sommaren
2014 och därefter har ett gemensamt förslag till länsgemensam
folkhälsopolicy fastställts. Förutom Folkhälsopolicy för Blekinge län
finns även en faktabakgrund.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 282, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018, samt
2. att fastställa samverkansformer för folkhälsoarbetet i enlighet
med faktabakgrunden till Folkhälsopolicyn, samt
3. att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av
Blekinge Läns Landsting, Länsstyrelsen i Blekinge, Region
Blekinge, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborg
kommun och Olofströms kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
____
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KS.2014.323.106

§ 209
FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges
kommuner 2015-2019.
Sedan flera år tillbaka finns ett avtal mellan Landstinget Blekinge
och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut 31
december 2014.
Landstingsstyrelsen godkände i beslut den 2 juni 2014 förslag till
FoU-avtal för en ny period 2015-2019 och översände detta till
kommunerna.
Avtalet reglerar för parterna gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet. Inriktningen av FoU-verksamheten är att
utveckla forskning samt metoder och verksamheter inom
kommunernas och landstingets gemensamma ansvarsområden. Ett
FoU-råd finns för avtalsparterna. Nu gällande avtal som löper ut 31
december 2014 omfattar området vård och omsorg för äldre
personer och området funktionshinder. Förslaget på nytt avtal
innefattar även området individ- och familjeomsorg. Den årliga
kostnaden för Karlskrona kommun uppgår till 960 000 kr, vilket
innebär en kostnadsökning med 160 000 kr jämfört med nu gällande
avtal.
Ärendet har beretts av handikappnämnden ( 11 september 2014, §
40), äldrenämnden ( 27 augusti 2014, § 72) respektive
socialnämnden ( 25 augusti 2014, § 105) som föreslagit att
kommunen tecknar avtal om FoU-verksamhet 2015-2019 i enlighet
med det av landstinget översända förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 282 beslutat för egen del
att finansieringen av det nya avtalets tillkommande kostnader om
160 tkr hänskjuts för prövning till budgetberedningen för åren 20152017
Forts
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§ 209 forts
FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges
kommuner 2015-2019.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 284, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal mellan Landstinget Blekinge och kommunerna
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg för
perioden 1 januari 2015 - 31 december 2019.
_____
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KS. 2011.297.214

§ 210
Fäjö 1:110, Säljö udde. Yttrande till Länsstyrelsen Blekinge Län
angående beslut om prövning av detaljplan.
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun beslutade att anta
detaljplan för Fäjö 1:110 (Säljö udde) den 22 maj 2014 § 92.
Länsstyrelsen Blekinge län beslutade den 17 juni 2014 att pröva
kommunens beslut enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL).
Länsstyrelsens motivering är att det kommunala beslutet att anta
detaljplanen kan antas innebära att strandskyddet enligt 7 kap
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. Enligt
länsstyrelsens motivering gäller det specifikt det område där
uthyrningsstugor planeras vid småbåtshamnen och på Säljö udde.
Karlskrona kommun förutsätter att upphävandet av strandskyddet i
övriga delar av detaljplanen har godtagits. Yttrandet gäller därför
enbart ett förtydligande för Karlskrona kommuns bedömning att
beslutet om att anta detaljplanen för Fäjö 1:110 (Säljö udde) inte
strider mot bestämmelserna om strandskydd enligt 7 kap miljöbalken
för uthyrningsstugor vid småbåtshamnen och uthyrningsstugan på
udden.
Området är utpekat i Fördjupning av översiktsplan för skärgården
som en strategisk plats för utvecklingen av skärgården, (se bilaga 1 –
Utdrag ur Fördjupning av översiktsplan för skärgården sid 41) och
dess biosfärs-område, där Säljö udde ska fungera som en
servicepunkt för båtturism och besöksnäring. Detaljplanen för Fäjö
1:110 är ett led i att genomföra de intentioner som anges i
fördjupningen av översiktsplanen. Länsstyrelsen har inte haft några
invändningar mot en sådan inriktning i sina yttranden över
fördjupningen av översiktsplanen.
Genom att särskilt fokusera på strategiskt väl valda platser för
verksamheter för friluftsliv, turism- och besöksnäring, kan kommunen
styra skärgårdsutvecklingen i önskad riktning och på så sätt vara
mycket restriktiv mot exploatering i övriga områden i skärgården.
Forts
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§ 210 forts
Fäjö 1:110, Säljö udde. Yttrande till Länsstyrelsen Blekinge Län
angående beslut om prövning av detaljplan.
Säljö udde har ett strategiskt läge i innerskärgården längs med en av
de större farlederna och är dessutom påverkat av den tidigare
militära användningen.
Karlskrona kommun menar att ett genomförande av detaljplanen
bidrar till att förbättra och utveckla möjligheterna för friluftslivet
genom att öka tillgängligheten till skärgården och erbjuda service
som boende och andra faciliteter.
Turism- och besöksnäringen är en stark växande näring och en viktig
del i kommunens och regionens näringslivsutveckling. Sedan ett par
år tillbaka har Fäjö 1:110 omvandlats till en anläggning för friluftsliv
och turism och detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av
pågående verksamhet inom ett område som redan är ianspråktaget.
Utveckling föreslås ske vid befintlig småbåtshamn, kring befintliga
byggnader och vid rester av äldre anläggningar sedan
försvarsmaktens användning av fastigheten.
På Säljö udde finns en etablerad frilufts- och turismanläggning med
restaurang, övernattningsstugor, scen och en småbåtshamn med
service-byggnad. Den antagna detaljplanen medger en utveckling av
den befintliga verksamheten med uthyrningsstugor vid
småbåtshamnen. Karlskrona kommun anser att en utveckling av
verksamheten är positiv för friluftslivet med fler övernattningsstugor
och att det tillgängliggör tidigare svårtill-gängliga delar av fastigheten
genom trädäck som knyter ihop bryggor med naturmark och bildar en
fri passage mellan vattnet och uthyrningsstugorna. Karlskrona
kommun har gjort bedömningen att uthyrningsstugorna inte har
någon privatiserande effekt då de är för kortvarigt boende. Stugor
och bodar är en naturlig del av en småbåtshamn och
uthyrningsstugor ingår i en frilufts- och turismanläggning. Marken är
påverkad av Försvarsmaktens tidigare användning och uppförande
av uthyrningsstugor i småbåtshamnen har inte någon negativ
påverkan på växt- och djurlivet.
Fastigheten Fäjö 1:110 omfattas till hela sin yta av strandskydd och
en utvidgning av den pågående verksamheten kan inte genomföras
utanför området.
Uthyrningsstugan på udden på fastigheten upptar enbart den yta
som det befintliga fundamentet för det tidigare luftvärnet ha.
Karlskrona kommun anser att marken redan är påverkad av den
tidigare verksamheten och en övernattningsstuga på den aktuella
platsen medför därmed ingen skada på växt- och djurlivet. Forts
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§ 210 forts
Fäjö 1:110, Säljö udde. Yttrande till Länsstyrelsen Blekinge Län
angående beslut om prövning av detaljplan.
En uthyrningsstuga på udden kan inte anses ha en privatiserande
effekt men bidrar till en utveckling av friluftslivet genom en ökning av
tillgängligheten och en förlängd vistelse i området.
Med anledning av vad som anförs ovan åberopar Karlskrona
kommun att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den
saknar betydelse för strandskyddets syften (särskilt skäl nr 1, enligt
miljöbalken 7 kap
§ 18 c-d), att marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet
och att utvidgningen inte kan genomföras utanför området (särskilt
skäl nr 4, enligt miljöbalken 7 kap § 18 c-d) och att marken behöver
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området (särskilt skäl nr 5, enligt miljöbalken
7 kap § 18 c-d) för uthyrningsstugorna vid småbåtshamnen och
uthyrningsstugan på Säljö udde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 282, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna yttrandet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.471.041

§ 211
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015.
I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att
en avgiftshöjning för 2015 med 2,5 % är realistisk med anledning av
förväntad löne- och prisökning.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och 2015 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 kommenteras nedan.
Fartygsavgifter
Ny taxa för isverk, som ska täcka tillverkningskostnaden av is till fisket och
industrin.
Taxa för uppläggning/inlagring av gods,
Ny taxa för tillstånd på kommunalt vatten införs.
Båtplatsavgifter
Förslaget innebär en avgiftsmodell som relaterar till båtplatsens bredd,
tillägg för förtöjningsbommar, beroende av längd eller om någon annan typ
av akterförtöjning ingår, samt tillägg om service gällande el eller färskvatten
finns att tillgå.
Intäkter för breddmeterpris ska finansiera bryggans kapital- och
underhålls/driftkostnader och kostnader för service till fritidsbåtar som
allmänna/fria tilläggsplatser, pumpout och tömningsstationer,
allmänna mastkranar, lyftplatser för småbåtar, slipar/sjösättningsramper,
miljöavgifter mm.
Forts
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§ 211 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015.
Avgiftsmodellen för båtplatsavgifter baseras på att båtplats hyrs under
sommarsäsong (1 april - 30 nov) och
vintersäsong (1 jan - 30 mars + 1 dec - 31 dec).
Förslaget har varit på remiss till Båtrådet och Båtsam och har fått ett
positivt bemötande.
Parkeringsavgifter
Ingår inte i förslaget och kommer att redovisas till tekniska nämnden i
oktober.
Taxa för laboratorietjänster
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör 40 %,
varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %.
Vatten- och avloppstaxa
Både den fasta och den rörliga delen av brukningsavgiften föreslås höjas
med 5 %. Den rörliga delen höjs med 1,50 kr till 29,00 kr och den fasta
avgiften, för en normalvilla, höjs med 220 kr/år till 4 630 kr/år.
Från år 2015 kommer intäktsökningen på 6 mnkr att finansiera
avdelningens 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.
För en villaägare med normal årsförbrukning på 150 m3/år innebär taxehöjningen en höjd månadskostnad med 37 kr eller 444 kr/år.
Taxeförslaget innehåller en höjning av anläggningsavgifterna med 5 %.
För en normalvilla med tomt om 800 kvm innebär det en höjning med
8 550 kr. Anläggningsavgiften var 2014, 169 195 kr och blir för 2015,
177 655 kr.
Renhållningstaxa
Osorterat och latrin höjs med årliga 10 procentenheter.
Den rörliga avgiften för kärl, säck och containerhämtning höjs med 10 %.
Latrin till fastigheter i östra skärgården.
Den särskilda taxa som gällt i östra skärgården för hämtning av
hushållsavfall strider mot likställighetsprincipen. Latrin ingår idag i den
gällande taxan, vilket innebär ingen avgift för latrin.
Ett fåtal fastigheter i skärgården har fortfarande latrinhämtning och för att
styra över mot alternativa lösningar föreslår tekniska förvaltningen att
dessa ska betala den gällande taxan för latrinhämtning. Forts
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§ 211 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015.
Taxa för gemensamhetsanläggningar införs.
Den taxa som idag debiteras kunder med gemensamhetsanläggning för
hämtning av hushållsavfall, är en tolkning av taxan för flerbostadshus.
Den rörliga avgiften (hämtningskostnaden) fördelas jämt mellan de som
delar på hämtningen. Utöver den rörliga kostnaden debiteras fast avgift för
villa. Eftersom den fasta avgiften för en villabostad är något högre än för
lägenhet, föreslås en sänkning av hämtningskostnaden. Detta för att
ekonomiskt motivera att ha gemensam hämtning och bidra till en bättre
logistik, färre starter och stopp med renhållningsfordonen, samt en miljömässigt bättre hämtning.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i budgetuppföljningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 286, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2015 i enlighet med upprättat förslag
Yrkanden
Camilla Brunsberg (M) yrkar att anslutningsavgiften ska förbli
oförändrad för VA taxan, att avgifterna för VA ska höjas med 2,5
procent, att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar avslag på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande.
Tommy Olsson (KD) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunsbergs ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
Votering
De som biträder kommunstyrelsens förslag röstar JA och de som
biträder Camilla Brunsbergs förslag röstar Nej.
Kommunfullmäktige beslutar 45 ja-röster mot 25 nej-röster och 5
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 211 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M),
Lars-Göran Forss (M), Yjves Mujaj (M), Emina Cejvan (M), Emma
Stjernlöf (M), Marianne Nordin (M), Birgitta Gamelius (M), Mattias
Liedholm (M), Anders Ovander (M), Morgan Kullberg (M), Sophia
Ahlin (M) till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxor 2015 i enlighet med upprättat förslag
_____
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KS.2011.266.003

§ 212
Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente avseende
ansvar för tomtkö.
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar idag för kommunens tomtkö. I
ansvaret ingår administrering av fördelning och erbjudande av
kommunal tomt samt avgiftshantering.
Anmälan till kommunal tomtkö sker via en självservicetjänst på
karlskrona.se samt via en automatiserad köfunktion.
Administreringen av den kommunala tomtkön vinner på att samordnas
med försäljning av kommunal mark som hanteras av
Kommunledningsförvaltningen. Funktionen upptar en del av en tjänst på
Samhällsbyggnadsförvaltningen medan det blir en mer samordnad
process inom Kommunledningsförvaltningen. Miljö- och
byggnadsnämndens reglemente föreslås därför ändras genom att 3 §,
punkt 3 ”Ansvara för kommunens tomtkö” utgår.
Med ansvaret för den kommunala tomtkön följer intäkterna för tomtköavgiften och överförs i samband med överflytt från Miljö- och byggnadsnämnden till Kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 287, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att flytta ansvaret för kommunens tomtkö från miljö- och
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen samt att överlämna ärendet till
kommunfullmäktige för antagande
2. att godkänna ändringen av reglementet för miljö- och
byggnadsnämnden i samband med kommunfullmäktiges antagande.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2011.266.003

§ 213
Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen- ansvar för
kommunens tomtkö.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 11 september 2014 § 181,
beslutat att föreslå kommunfullmäktige
Att flytta över ansvaret för kommunens tomtkö från miljö- och
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen samt
Att godkänna ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
(punkten kring ansvar för tomtkön tas bort)
Nämnden skriver bl.a i sitt beslut att administreringen av den
kommunala tomtkön vinner på att samordnas med försäljning av
kommunal mark som hanteras av kommunledningsförvaltningen.
Mot denna bakgrund föreslås därför följande tillägg till § 7 i
reglementet, kommunstyrelsens övriga verksamhet: ”kommunens
tomtkö”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 288, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslagen ändring i reglementet för kommunstyrelsen i
Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2012.439.004

§ 214
Gemensam organisation och gemensamt system för e- arkiv.
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas ITsystem. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i
enlighet med gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv
uppstått. Att införa ett e-arkiv är resurskrävande och bör därför
genomföras i samarbete med andra kommuner.
Samarbetet i Kronoberg och Blekinge kring denna fråga startade
2013 med en gemensam förstudie inför införande av e-arkiv.
Förstudien följdes av en fördjupad förstudie med bland annat
översiktig systeminventering som underlag för systemvärdering och
prioritering.
I februari 2014 påbörjades arbetet med en konceptstudie som bland
annat syftar till att arbeta fram ett konkret förslag på gemensam
organisation för e-arkiv.
Information har inhämtats från deltagande organisationer om hur de
ser på att gemensamt bilda en organisation för e-arkiv. I juni
sammanställdes resultatet av avsiktsförklaringarna: 13 organisationer
har undertecknat avsiktsförklaringen.
Förbundsordning
Av avsiktsförklaringen framgår att då utgångspunkten är en
gemensam myndighetsfunktion innebär detta att den
samverkansform som är funktionell och laglig är
kommunalförbund.
Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet
och möjlighet att utöka förbundets arbetsuppgifter inom området
arkiv, utan att förbundsordningen behöver ändras. En del av de
paragraferna som finns i förbundsordningen är en direkt följd av
kommunallagens bestämmelser och arbetsgruppen har ansett det
tydligare att ta med ytterligare regleringar i förbundsordningen för
att undvika oklarheter
Ekonomi
En budget kommer att arbetas fram årligen av kommunalförbundet
efter samråd med förbundsmedlemmarna.
Forts

20 november 2014
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§ 214 forts
Gemensam organisation och gemensamt system för e- arkiv.
Konceptstudien har tagit fram kostnadskalkyl för året 2015 och en
ekonomisk plan för 2016-2017.
Respektive kommunfullmäktige ska godkänna sin del av
kostnaden 2015 vilket ersätter samrådet för förbundets första
budget. I kostnaden ingår kommunens samlade verksamhet i form
av nämnder och bolag som ägs till hälften eller mer av kommunen.
I kostnaden ingår även kommunalförbund som ägs av kommunen
till hälften eller mer.
Medlemsfullmäktiges beslut måste finansieras enligt
kommunallagen, varför förslag till beslutsmening är formulerad så
att varje medlemsfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för
2015 och ekonomisk plan 2016-2017.
Beslutsprocessen
För att vara med i den gemensamma organisationen från start
krävs ett likalydande beslut i fullmäktige före årsskiftet av alla
organisationer som önskar delta från starten. Den gemensamma
organisationen bildas från och med januari 2015.
Beslutet villkoras alltså av att ingående kommuner och regionförbund
fattar motsvarande beslut om bildande av kommunalförbundet
Sydarkivera. Enbart kommuner och regionförbund som beslutar
innan årsskiftet 2104- 2015 om inträde kommer att bilda
kommunalförbundet Sydarkivera.
Ändringar i bilagorna görs av förbundsfullmäktige efter samråd och
beslut hos förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter
nya medlemmar. Detta innebär att kostnadsfördelningsbilagan och
medlemsbilagan kan komma att förändras beroende på om det
kommer till nya förbundsmedlemmar eller om någon organisation
som undertecknat avsiktsförklaringen väljer att inte fatta beslut om
att anta förbundsordningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 289, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun inträder i Kommunalförbundet Sydarkivera
den 1januari 2015.
2. att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i
sin helhet inklusive bilagor.
3. att besluta att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till
förbundsfullmäktige.
Forts

20 november 2014
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§ 214 forts
Gemensam organisation och gemensamt system för e- arkiv.
4. att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2015 och ekonomiska planen för 2016-2017.
5. att finansiering av Karlskrona kommuns del av Sydarkivera:s
kostnader år 2015 sker genom att 873 492 kronor anslås genom
budget 2015.
6. att notera förslag till reglemente för förbundsstyrelsen
Sydarkivera.
7. att notera förslag till reglemente för revisorerna i
kommunalförbundet Sydarkivera.
8. att beslutet villkoras av att ingående kommuner och
regionförbund fattar motsvarande beslut om bildande av
kommunalförbundet Sydarkivera. Enbart kommuner och
regionförbund som beslutar innan årsskiftet 2104- 2015 om inträde
kommer att bilda kommunalförbundet Sydarkivera
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 november 2014

Samtliga nämnder/styrelser
Kanslichef
Akten

56

KS.2014.555.006

§ 215
Sammanträdesplan 2015 kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och de allmänna utskotten.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för år 2015 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen, allmänna utskottet, utvecklingsutskottet, ekonomi
och utvecklingsutskottet, samt tider för inlämning och beredning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 297, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta sammanträdesplan för år 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 november 2014

Tekniska nämnden
Akten

57

KS.2014.307.183

§ 216
Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot
Netto.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni 2014, §
110 , av Anna Ekström (FP). Förslaget är att tekniska förvaltningen
får uppdrag att trafiksäkra korsningen vid Järavägen för fotgängare
och cyklister.
Tekniska nämnden har den 23 september 2014 § 96, lämnat yttrande
och förslag till beslut. Nämnden skriver att motionärerna anger att
gång- och cykeltrafikanter som vill ta sig från Vedeby skola eller från
gång- och cykelvägen som passerar under Riks- vägen inte har
någon form av anvisning till hur Järavägen ska korsa. De
menar att de som har för avsikt att ta sig till det köpcentrum som
inrymmer zooaffär och matvaruaffär är hänvisade till att använda bil.
Motionären önskar därför en förbättrad koppling för gående och
cyklister över Järavägen.
Järavägen trafikeras av 6500 fordon/dygn vid den senaste mätningen
2007.
Det kan antas att trafiken sedan mätningen ökat.
Vid korsningen har det registrerats totalt sex trafikolyckor med totalt
tolv skadade personer. Av dessa var en cyklist, en fotgängare, tre
mopedister/motorcyklister samt sju personer i motorfordon. Samtliga
olyckor utom en, har inträffat vid passage över Järavägen i
anslutning till korsningen. En olycka har inträffat vid cykelöverfartens
korsning över infarten till Vedebyskolans parkering.
Vid Järavägen i anslutning till matvaruaffären finns en busshållplats
som trafikeras av bland annat linje ett.
Det finns skäl att förbättra möjligheten för fotgängare att ta sig över
vid infarten till Netto. Trafikmängden på drygt 6000 fordon/dygn
innebär en barriär som gör det svårt för många trafikantgrupper som
barn och äldre att på ett tryggt sätt korsa vägen.
Eftersom övergångsställen, i motsats till det önskade syftet, istället
kan öka risken för fotgängare att råka ut för en trafikolycka, föreslås
att korsningen vid busshållplatsen förses med en fotgängarrefug som
gör att passagen kan ske i två steg. Forts

20 november 2014

§ 216 forts
Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto
Bredden vid Järavägen är mellan 8,5 och 9 meter vid den plats där
en fotgängarrefug skulle kunna placeras.
Med en körfältsbredd på 3,5 meter per körfält skulle en refug på
minst 1,5 meter rymmas, vilket är minimi- måttet på en refug där
fotgängare ska vänta på passage.
En fotgängarrefug bedöms kosta omkring 30 000 kronor. Denna
kostnad finansieras av exploateringsprojekt ”Järavägen”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 292, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen
_____
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27 november 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27
november 2014.
§ 217 Beslut om kommunens skattesats för år 2015.
__

1

27 november 2014

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 27 november 2014 kl 18.00-18.45

Beslutande

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

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul- Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åse Nygren (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Annica Engblom (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
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27 november 2014
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Caroline Skoglöw (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Sattar Zaid (S)
Jeanette Håkansson (S)
Håkan Eriksson (S)
Tajma Sisic (S)
Åke Håkansson (S)
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Marianne Nordin (M)
Birgitta Gamelius (M)
Ove Uppgren (SD)
Tove Håkansson (SD)
Mikael Augustsson (FP)
Pernilla Persson (FP)
Tommy Andersson (MP)
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)

Närvarande ersättare

Anders Persson (S)
Liten Löfgren (S)
Stefan Andersson (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Susanne Cederholm (SD)
Jonas Klang (SD)
Göran Eklund (SD)
Fredrik Karlsson (C)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Helene Gustafsson (S) och Lars-Göran Forss (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
torsdagen den 4 december 2014, kl. 12.00

3

27 november 2014

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 217
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Helene Gustafsson (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Lars-Göran Forss (M)

4

27 november 2014

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 december 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

5

27 november 2014

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.597.041

§ 217
Beslut om kommunens skattesats för år 2015.
Beslut om skattesats för kommunen behandlades på
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2014.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för beredning och
framtagande av en konsekvensbeskrivning.
Ordföranden redogör för ärendet och redovisar konsekvenserna av
bibehållen skattesats samt vidhåller majoritetens förslag om att
skattesatsen höjs med 59 öre.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 321 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa kommunens skattesats för år 2015 till 22,10 kronor.
Yrkanden
Patrik Hansson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V), Magnus Larsson (C),
Börje Dovstad (FP), Elina Gustafsson (S) och Johan Eriksson (V)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att skattesatsen höjs till
22,10%.
Camilla Brunsberg (M), Christopher Larsson (SD), Emma Stjernlöf
(M) yrkar oförändrad skattesats.
Björn Gustavsson (MP), Tommy Andersson (MP), Ingmarie
Söderblom (MP) och Yvonne Sandberg-Fries (MP) deltar inte i
beslutet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunsbergs ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill biträda Camilla
Brunsbergs (M) förslag röstar nej.
Forts

6

27 november 2014

§ 217 forts
Beslut om kommunens skattesats för år 2015.
Kommunfullmäktige beslutar 42 ja-röster mot 27 nej-röster, 4 avstår
och 2 frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Reservationer
Kommunfullmäktige beslutar att Camilla Brunsberg reservation får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa kommunens skattesats för år 2015 till 22,10 %.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 1011 december 2014.
§ 218 Ändringar i bolagsordningar och ägardirektiv med anledning av förändring i
Karlskrona kommuns organisation.
§ 219 Utdelning av kulturpris.
§ 220 Svar på medborgarförslag om införande av trådburen internet- och
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Karlskrona kommun.
§ 221 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 222 Kommunala val.
§ 223 Anmälningsärenden.
§ 224 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 225 Svar på interpellation om den tillfälliga löneökningen.
§ 226 Arbetsgång och rutiner för skyddat boende.
§ 227 Hantering av handlingsplan till ungdomspolitiska programmet.
§ 228 Länsgemensam folkhälsopolicy.
§ 229 FOU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges kommuner 2015-2019.
§ 230 Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto.
§ 231 Nya bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Karlskrona kommun.
§ 232 Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension AKAP-KL.
§ 233 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda(OPF-KL).
§ 234 Utbetalning av partistöd för år 2015.
§ 235 Förslag till taxor om tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)
samt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
§ 236 Uppföljning per den 30 oktober 2014 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 237 Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
§ 238 Fastställelse av reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder med
anledning av ny nämndsorganisation 2015.
§ 239 Ordförandes julhälsning.

10-11 december 2014 2

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 10 december 2014 kl 08.30-16.45
Torsdagen den 11 december 2014 kl 08.30-19.25
Sammanträdet ajourneras 10 december 2014 kl 12.00-13.30
Sammanträdet ajourneras 11 december kl 11.50-13.30

Närvarande den 10 december 2014
Beslutande
Ordförande
Rikard Jönsson (S)
1:e vice ordf Maria Persson (C)
2:e vice ordf. Peter Glimvall (M)
Ledamöter

Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul– Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 09.00-16.45 från §§ 223
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Ola Svensson (SD)
Lotta Antman (SD)
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Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP) kl 09.15-16.45 från § 225
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Ulf Lundh (C)
Oscar Kask- Ogenblad (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Caroline Skoglöw (V) kl 08.30-15.45 §§ 219- del av §§
237
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Jeanette Håkansson (C)
Håkan Eriksson (S)
Ida Henriksson (S) kl 08.30-09.00 §§ 218-222
Pia Eklund (S)
Anders Persson (S)
Daniel Håkansson (S)
Marianne Nordin (M)
Morgan Kullberg (M)
Anders Ovander (M)
Birgitta Gamelius (M)
Tove Håkansson (SD)
Mikael Augustsson (FP)
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Ida Henriksson (S) kl 09.00-16.45
Lotta Holgersson (S) kl 14.00-16.45
Liten Löfgren (S)
Susanne Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Pernilla Persson (C)
Britt-marie Havby (C)
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 09.15-16.45
Ulf Hansson (V)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Elin Håkansson (KD)
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Närvarande den 11 december 2014
Beslutande

Ledamöter

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

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul– Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Lars Hildingsson (S) kl 08.30-15.00 del av §§ 237
arbetsmarknadsnämnden
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åse Nygren (S) kl 08.30-15.25 del av §§ 237
Roland Andreassson (S) kl 13.30-19.25 del av §§ 237,
238-239
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Jan Lennartsson (M) kl 16.00-19.25 §§ del av §§ 237,
238-239
Emma Swahn Nilsson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
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Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 08.30-15.25 del av §§ 237
Anna Ekström (FP) kl 08.30-18.35 del av §§ 237
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.30-17.30 del av §§ 237
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) kl 08.30-18.10 del av §§ 237
Ulf Lundh (C)
Oscar Kask- Ogenblad (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP) kl 08.30-17.30 del av §§ 237
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V) kl 08.30-16.10 del av §§ 237
Caroline Skoglöw (V) kl 08.30-17.30 del av §§ 237
Björn Fries (V) kl 08.30-18.10 del av §§ 237
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD) kl 08.30-15.25 del av §§
237
Tjänstgörande ersättare

Jeanette Håkansson (S)
Sattar Zad (S) kl 13.30-19.25 del av §§ 237, 238-239
Håkan Eriksson (S)
Anders Persson (S)
Daniel Håkansson (S)
Marianne Nordin (M)
Morgan Kullberg (M) kl 08.30-16.25 del av §§ 237
Anders Ovander (M)
Birgitta Gamelius (M)
Mikael Augustsson (FP) kl 08.30-13.30, 18.35-19.25
del av §§ 237, 238-239
Yvonne Sandberg Fries (MP) kl 08.30-13.30,17.3019.25 del av §§ 237, 238-239
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD) kl 13.30-19.25 del av §§ 237, 238239
Inga Lill Sigelsten Blum (KD) kl 13.30-19.25 del av §§
237, 238-239
Kerstin Ekberg Söderbom (S) 15.00-19.25 del av §§
237, 238-239
Charlotta Sahlin (M) kl 15.25-19.25 del av §§ 237,
238-239
Anna Strömqvist (S) kl 15.25-19.25 del av §§ 237,
238-239
Elin Håkansson (KD) kl 15.25-19.25 del av §§ 237,
238-239
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Susanne Cederholm (SD) kl 15.25-19.25 del av §§
237, 238-239
Ulf Hansson (V) kl 16.25-19.25 del av §§ 237, 238-239
Gunilla Ekelöf (FP) 17.30-19.25 del av §§ 237, 238239
Britt-Marie Havby (C) kl 18.10-19.25 del av §§ 237,
238-239
Närvarande ersättare

Ida Henriksson (S)
Lotta Holgersson (S) kl 14.30-19.25
Pia Eklund (S) kl
Liten Löfgren (S)
Stefan Andersson (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S) kl 08.30-15.00 §§ 218del av §§ 237
Anna Strömqvist (S) kl 08.30-15.25 del av §§ 237
Charlotta Sahlin (M) kl 08.30-15.25 del av §§ 237
Susanne Cederholm (SD) kl 08.30-15.25 del av §§
237
Göran Eklund (SD) kl 08.30-13.30 del av §§ 237
Pernilla Persson (C)
Britt-Marie Havby (C) kl 08.30-18.10 del av §§ 237
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 08.30-17.30 del av §§ 237
Ulf Hansson (V) kl 08.30-16.25 del av §§ 237
Yvonne Sandberg Fries (MP) kl 13.30-17.30 del av §§
237
Tommy Andersson (MP)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl
Elin Håkansson (KD) kl kl 08.30-15.25 del av §§ 237
Mikael Augustsson (FP) kl 13.30-18.35 del av §§ 237

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Hind Abdul Whab (S) och Emina Cejvan (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Tisdagen den 23 december 2014, kl. 12.00
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 218-239
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Hind Abdul Whab (S)

Justeringsledamot ………………………………………………
Emina Cejvan (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 10 december 2014 §§ 218 anslagits
på kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 23 december 2014 §§ 219-239
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Samtliga bolagsstyrelser
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.608.002

§ 218
Ändringar i bolagsordningar och ägardirektiv med anledning av
förändring i Karlskrona kommuns organisation.
Kommunfullmäktige har tagit ställning till all göra förändringar i
Karlskrona kommuns organisation. Della innebär all ändringar i
bolagsordningar och ägardirektiv behöver göras. Ändringar i målen
kommer all göras när Kommunfullmäktige fattat beslut om målen i
budgeten.
Ändringarna är antalet ledamöter, flyll av näringslivsverksamheten
från Utveckling i Karlskrona AB till kommunstyrelsen samt överföring
av ansvaret för renhållning från Tekniska nämnden till Affärsverken
Karlskrona AB.
Ändringar beroende på förändringar i verksamheterna
Näringslivsverksamheten flyttar från Utvecklingsbolaget och de
delarna som i ägardirektiv och bolagsordning som avser denna
verksamhet utgår. Utvecklingsbolaget skall fortsätta arbeta med
turismverksamhet och evenemang inom Karlskrona kommun. Syftet
är vara all stärka Karlskronas position som etableringsort för företag
och som destinationsort för besökare.
Ändringarna i Affärsverken Karlskronas ägardirektiv innebär at! det i
§ 3 framgår all bolaget har ansvaret för renhållning samt all i § 4
även självkostnadsprincipen gäller för affärsområdet.
Självkostnadsprincipen omfattar renhållningsverksamheten när
bolaget tar över ansvaret för verksamheten till skillnad mot när
bolaget var en av flera som lämnade anbud i konkurrens. Sedan
tidigare gäller även lokalisering och likställighetsprincipen för
renhållningen.
Ändringar i antalet ledamöter och suppleanter
I bolagsordningen står antalet ledamöter och suppleanter angivet
med lägsta och högsta antal. För at! en ledamot ska kunna lämna sill
uppdrag omgående föreslås at! lägsta antalet ledamöter och
suppleanter i bolagsordningen är en eller två färre än vad mam utser.
Forts
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§ 218 forts.
Ändringar i bolagsordningar och ägardirektiv med anledning av
förändring i Karlskrona kommuns organisation.
Om man t ex vill ha 5 ledamöter i styrelsen bör det i bolagsordningen
stå all antalet ledamöter ska uppgå till 4. 5 ledamöter.
Därför föreslås att antalet ledamöter ändras i bolagsordningarna
även för Kruthusen Företagsfastigheter AB, Affärsverken Karlskrona
AB, Affärsverken Energi AB och Affärsverken Elnät AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 318, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta de ändrade bolagsordningarna,
2. att anta ändrat ägardirektiv, samt
3. att denna paragraf föreslås förklaras omedelbart justerad.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att i dokumentet ägardirektiv för AB
Karlskrona Moderbolag och bolagen som ingår i bolagskoncerner
under rubriken Utveckling i Karlskrona AB och under stycket mål att
följande text tas bort; vi ska har fler företag i Karlskrona och vi ska
vara kända som en företagsvänlig kommun.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons (S)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Patriks Hanssons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta de ändrade bolagsordningarna,
2. att anta ändrat ägardirektiv,
3. att denna paragraf föreslås förklaras omedelbart justerad, samt
4. att i dokumentet ägardirektiv för AB Karlskrona Moderbolag och
bolagen som ingår i bolagskoncerner under rubriken Utveckling i
Karlskrona AB och under stycket mål att följande text tas; bort vi ska
har fler företag i Karlskrona och vi ska vara kända som en
företagsvänlig kommun.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2011.480.310

§ 219
Utdelning av kulturpris 2014.
Kulturpriset tilldelas år 2014 Anna Jarnestad med
följande motivering:
För ett konstnärskap som med stor formsäkerhet
förmedlar glädje, humor och vardagsberättelser i det
stora och lilla formatet. Annas utsmyckningsarbeten
finns representerade på många olika håll i kommunens
offentliga rum. Likväl är hon uppskattat och omfamnad
av oss Karlskronabor genom att finnas i våra hem och
hjärtan.
_____
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Barn- och utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utvecklingschef IT
Akten

KS.2014.240.005

§ 220
Svar på medborgarförslag om införande av trådburen internet
och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Karlskrona
kommun.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 maj 2014, § 85,av Kerstin Andersson.
Förslaget är att införa trådburen internet- och telefonuppkoppling i
skolor och förskolor i Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 8
september 2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen
skriver att modern teknik är idag en förutsättning för att utveckla
pedagogoken, göra undervisning mer stimulerande och anpassad
för att ge eleverna förväntad kunskap och färdighet. Över 85 % av
eleverna i åldrarna 11-12 år använder en smart telefon med
internetuppkoppling på fritiden och i högre åldrar är siffran nära
100 %. Användandet av smarta telefoner och läsplattor har ökat
markant de sista åren och den mobila trenden visar inga tecken till
avmattning i samhället i stort. Trådlös internetanslutning är en
grundförutsättning i den mobila utvecklingen och mobiloperatörerna
rustar sina nät för att möta det ökade behovet av snabb
uppkoppling. Skolan följer utvecklingen och erbjuder elever
läsplattor och bärbara datorer som också ställer krav på trådlös
uppkoppling för att fungera på ett tillfredsställande sätt varför
skolorna utrustar sina lokaler med trådlöst nät.
Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin hemsida att exponering
för radiovågor från trådlösa datornätverk inte innebär några
hälsorisker. Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringsnivån i
skolmiljö där trådlösa nätverk används. De mätningarna visar att
exponeringsnivåerna är mycket låga. Lägre än en hundradel av vad
som krävs för att kunna orsaka säkerställd hälsopåverkan.
Karlskrona kommun använder sig av trådlösnätverksteknik från en
ledande leverantör som följer gällande direktiv.
Forts
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§ 220 forts.
Svar på medborgarförslag om införande av tråd buren internet
och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Karlskrona
kommun.
Försiktighetsprincipen och säkerhetsaspekter ska alltid gälla i
verksamheterna och Karlskrona kommun kommer all följa
forskningsutvecklingen inom området samt
Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 319, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge barn- och ungdomsförvaltningen samt
utbildningsförvaltningen i uppdrag att kontinuerligt följa
forskningsläget av radiovågor från trådlösa datornätverk och vidta
lämpliga åtgärder utifrån det, samt
2. att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2014.1.102

§ 221
Avsägelser av kommunala uppdrag
Anna Basic (S) har i en skrivelse daterad 25 november 2014 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2014.1.102

§ 222
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
väljer
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
2:e vice ordförande Bengt Fröberg (M)
Karlskronahem AB
Ersättare Stefan Lundin (FP)
Revisor Finsam samordningsförbund
Lesly Appelgren (S)
Abrahamssons A och Gulins A stiftelse
Ordförande Filip Issal (FP)
Ledamöter Stefan Andersson (S)
Barnhem för flickor, Karlskrona
Ledamot Birgitta Möller (S)
Ersättare Elin Håkansson (KD)
Björkerydsstiftelsen
Ledamot Cecilia Fagerström (C)
Björkholmsstugor Karlskrona kommuns, Lions Club
Ordförande Liten Löfgren (S)
Ledamot Marianne Grundblad (FP)
Ersättare Jan Hagberg (M)
Blekinge Museum, Stiftelsen
Ledamöter Börje Dovstad (FP)
Anders Persson (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Ersättare Liten Löfgren (S)
Eva Runesson (C)
Christel Hammar Malmgren (M)
Forts
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§ 222 forts
Kommunala val
Finsam samordningsförbunds styrelse
Ledamot Ingrid Hermansson (C)
Ersättare Morgan Kullberg (M)
Gode män, Jord- och skogsbruk
God man Lars Carlsson (C)
Claes Gustafsson (C)
Birger Wernersson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Åke Ivarsson (M)
Anders Åkesson (M)
Kommunsamverkan CURA individutveckling Blekinge
Ledamot Eva Strömqvist (S)
Birgitta Ståhl (M)
Ingrid Hermansson (C)
Ersättare Tomas Karlsson (S)
Anders Ovander (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Larsson fond, Hildegard Agda
Ledamot Annika Nilsson (C)
Litorina folkhögskola, styrelsen
Repr
Börje Dovstad (FP)
Ersättare Lindy Olofsson (M)
Lundeska och Danielssonska kassorna
Ordförande Hans Söderström
Ledamöter Lars Johansson
Lars-Bertil Persson
Ulf Swärdh
Ersättare Kenneth Ericson
Sven-Erik Löfgren
Stig Bladh
Hans Åkesson
Militärhemmet, stiftelsen
Ledamöter Irma Strömberg (C)
Ersättare Jan Hagberg (M)
Ombud Affärsverken Energi AB
Ombud
Magnus Larsson (C)
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§ 222 forts
Kommunala val
Ombud Affärsverken Karlskrona
Ombud
Magnus Larsson (C)
Omb ers Carl-Göran Svensson (M)
Ombud Karlskrona Fryshus AB
Ombud
Magnus Larsson (C)
Ombud Karlskronahem AB
Ombud
Magnus Larsson (C)
Omb ers Peter Glimvall (M)
Ombud Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ombud
Magnus Larsson (C)
Omb ers Anna Ottosson (M)
Ombud Moderbolaget, AB Karlskrona
Ombud
Patrik Hansson (S)
Omb ers Emma Swahn Nilsson (M)
Ombud Sydostenergi AB
Ombud
Magnus Larsson (C)
Omb ers Carl-Göran Svensson (M)
Ombud Utveckling i Karlskrona AB
Ombud
Magnus Larsson (C)
Revisor Abrahamssons A och Gulins Stiftelse
Aukt revisorAnders Håkansson
Revisorer Björkerydsstiftelsen
Revisor
Britt-Marie Havby (C)
Revisor Blekinge museum
Revisor
Filip Issal (FP)
Revisorers Ulf Danielsson (M)
Revisor Halléns Stiftelse, Folke och Elise
Aukt revisor Anders Håkansson
Revisor Lundeska o Danielssonska kassorna
Aukt revisor Anders Håkansson
Samverkansnämnden i Blekinge (hjälpmedelsnämnd)
Ledamot Eva-Marie Malmgren (S)
Ersättare Jan-Åke Nordin (M)
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§ 222 forts
Kommunala val
Sparbanksstiftelsen kronan
Huvudman Patrik Hansson (S)
Sydarkivera
Ledamot Hans-Göran Håkansson (FP)
Ersättare Michael Helgesson (M)

Sydost Energi AB
Ordförande Christer Sandström (S)
Ledamöter Lars-Göran Forss (M)
Roger Arvidsson (C)
Ersättare Catharina Rosenquist (S)
Cristoffer Oxelborn (S)
Visit Blekinge
Ledamot Patrik Hansson (S)
Ersättare Camilla Brunsberg (M)
Region Blekinge Regionstyrelsen
Ledamöter Sofia Bothorp (MP)
Ingrid Hermansson (C)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Hansson (S)
Anna Ekström (FP)
Ersättare Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn- Nilsson (M)
Mikael Augustsson (FP)
Blekinge Health Arena
Ledamot Börje Dovstad (FP)
Ersättare Camilla Brunsberg (M)
_____
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Akterna

KS.2014.589.007
KS.2014.76.041

§ 223
Anmälningsärende.
a) Revisonen, granskning av upphandlingar
b) Protokollsutdrag Handikappnämnden 141106, § 61,
handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014.
_____
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Akterna

KS.2014.592.810
KS.2014.593.610
KS.2014.595.512
KS.2014.598.040
KS.2014.617.312
KS.2014.618.210
KS.2014.625.005
KS.2014.627.530

§ 224
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att göra övergångsstället mellan
Idrottshallen/östersjöhallen och kajen som ansluter till Fisktorget
säkrare, av Roland Thörnqvist.
Motion gällande höstlovet, av Christopher Larsson (SD).
Motion gällande lovskolor, av Christopher Larsson (SD).
Medborgarförslag om att sätta prislappar som redovisar kostnader i
faktiska pengar, vad olika samhällsföreningar kommer att kosta, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om hur det nya Hattholmen kan utvecklas, av
Magnus Eriksson.
Medborgarförslag om användning av sand som
halkbekämpningsmedel på gång- och cykelbanor och cykelvägar, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att förbättra den kommunala tjänsten
felanmälan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att använda det renoverade järnvägsspåret
mellan Karlskrona C och Verkö färjeterminal för persontransport, av
Roland Thörnqvist.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______
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Akten

KS.2014.568.024

§ 225
Svar på interpellation om den tillfälliga löneökningen.
Interpellation den 12 november 2014 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson från Sophia Ahlin (M).
Patrik Hansson (S) har den 2 december 2014 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Sophia Ahlin (M), Patrik Hansson (S), Börje Dovstad
(FP), Magnus Larsson (C) och Björn Fries (V).
____
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Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.469.606

§ 226
Arbetsgång och rutiner för skyddat boende.
I kvinnojouren Frideborgs regi finns i Karlskrona ett skyddat boende
för tillfälligt och akut boende för kvinnor som utsatts för någon form
av våld – framför allt då i nära relationer. Även dessa kvinnors barn
vistas ofta i detta tillfälliga boende. Majoriteten av de boende i det
skyddade boendet kommer från andra kommuner än Karlskrona.
När det gäller barn/ungdomar från andra kommuner upprättas som
regel ett särskilt avtal med hemkommunen gällande bl.a.
ersättningen för dessa placeringar. Avtalen omfattar då de förskoleoch/eller skolplaceringar som blir aktuella under den tid barnen och
ungdomarna bor kvar i det skyddade boendet.
Barn- och ungdomsnämnden meddelar nu att den i nuläget inte får
full kostnadstäckning för dessa tillfälliga placeringar i förskola och
grundskola – varken för barn från Karlskrona kommun eller främst
barn/ungdomar från andra kommuner. Nämnden begär därför en
ramutökning för 2014 om 125 tkr motsvarande beräknade
merkostnader under andra halvåret.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen ifrågasätter inte barn- och
ungdomsnämndens bedömningar och beräkningar men anser att
uppkommande merkostnader måste kunna rymmas inom nämndens
redan tilldelade budgetram för år 2014. Nämndens totala budgetram
uppgår i nuläget till närmare 1,1 miljarder kronor, varför den
beräknade merkostnaden är ytterst marginell. I sammanhanget bör
då också beaktas att nämnden nyligen fått sin budgetram utökad
med 4,0 mnkr för en satsning på särskilda stödinsatser inom skolan
under just andra halvåret i år. Del av detta tillskott bör kunna
destineras till de nu angivna merkostnaderna för den aktuella
gruppen av barn/ungdomar. Härutöver vill förvaltningen också betona
vikten av att avtal träffas med andra placeringskommuner på ett
sådant sätt att Karlskrona kommun erhåller i princip full
kostnadstäckning för uppkommande merkostnader.
Forts
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§ 226 forts
Arbetsgång och rutiner för skyddat boende.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 november
2014 § 206 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 278, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå barn- och ungdomsnämndens framställan om en för år
2014 utökad budgetram med 125 tkr för extra elev-/barnpeng vid
tillfälliga placeringar av barn/ungdomar som bor i skyddat boende.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

KS.2011.291.100

§ 227
Hantering av handlingsplan till Ungdomspolitiska programmet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har sedan 2012 ett uppdrag att
samordna det vidare arbetet för ungdomsdemokrati i kommunen.
Syftet med det ungdomspolitiska programmet är att samordna och
vägleda arbetet för ungdomar och ungdomsdemokrati i kommunen.
Programmet ska revideras vart tredje år av Kommunfullmäktige.
Respektive nämnd upprättar årligen en handlingsplan kopplat till
programmet.
Uppföljning sker årligen i Ungdomsrådet och redovisning av
respektive nämnds arbete sker i respektive nämnds
verksamhetsberättelse.
En uppföljning av nämndernas handlingsplaner har visat att endast 6
av 14 nämnder har antagit en handlingsplan. Några förvaltningar har
genomfört uppdrag utan att ha någon upprättad plan
Kommunens ledningsgrupp har deltagit i framtagandet av ett förslag
till förändrad hantering av ärendet.
Förslaget innebär
- Ett Ungdomspolitiska programmet revideras vart tredje år av
Kommunfullmäktige
- Respektive nämnd upprättar en handlingsplan för varje
programperiod
- Uppföljning av programmets mål sker årligen i Ungdomsrådet
- Redovisning av varje nämnds arbete sker i respektive nämnds
Verksamhetsberättelse
- Rapport om genomförda uppdrag/mål sker årligen till kommunens
Ledningsgrupp
- Ungdomsrådet byter namn till Rådet för ungdomsfrågor
- Till rådet knyts de direkt berörda förvaltningarna. Samordning kan
ske mellan förvaltningarna avseende representation
Andra förvaltningar bjuds in vid hantering av speciella och
aktuella frågor.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 november
2014 § 207 att bordlägga ärendet.
Forts
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§ 227 forts
Hantering av handlingsplan till Ungdomspolitiska programmet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 278, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att korrigera tid för revidering av handlingsplan för respektive
bolag/förvaltning, samt
2. att ändra rådets namn och bemanning enligt föreslagen
förändring.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Blekinge läns landsting
Länsstyrelsen i Blekinge län
Region Blekinge
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Mångfaldsstrateg
Akten
§ 228
Länsgemensam folkhälsopolicy.

KS.2014.223.440

På initiativ av Landstingsrådet Kalle Sandström, och med
utgångspunkt från folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor, samlades
Landstinget, Länsstyrelsen, Region Blekinge och kommunerna i
Blekinge tillsammans med bland annat idrottsförbund och andra
intresserade för en föreläsningsserie under hösten 2013 med syfte
att därefter arbeta fram en länsgemensam folkhälsopolicy. Arbetet
har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från
organisationerna kompletterat med Blekinge Health Arena. Som
styrgrupp har organisationernas högsta chefer fungerat. En
populärutgåva kommer att tas fram för spridning.
En remissomgång genomfördes under senvåren och sommaren
2014 och därefter har ett gemensamt förslag till länsgemensam
folkhälsopolicy fastställts. Förutom Folkhälsopolicy för Blekinge län
finns även en faktabakgrund.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 november
2014 § 208 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 282, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018, samt
2. att fastställa samverkansformer för folkhälsoarbetet i enlighet
med faktabakgrunden till Folkhälsopolicyn, samt
3. att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av
Blekinge Läns Landsting, Länsstyrelsen i Blekinge, Region
Blekinge, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborg
kommun och Olofströms kommun.
Forts
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§ 228 forts
Länsgemensam folkhälsopolicy.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar att bokstaven Q stryks ur begreppet
HBTQ som står som prioriteringsmål på sidan 2 och därpå följande
sidor där det framträder i folkhälsopolicyn, samt yrkar att ersätta den
sista punkten med följande; att prioritera insatser för att stärka den
psykiska hälsan hos dem som utsatts för våld i nära relationer.
Sophia Ahlin (M), Elina Gustafsson (S) yrkar avslag på Christopher
Larssons ändringsyrkande.
Emma Stjernlöf (M) yttrar sig
Börje Dovstad (FP), Ann-Louise Trulsson (KD), Åsa Gyberg Karlsson
(V) och Yvonne Sandberg Fries (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jan-Olof Peterson (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar avslag på Christopher Larssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons
ändringsyrkande att bokstaven Q stryks ur begreppet HBTQ som står
som prioriteringsmål mot kommunstyrelsens förslag och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Christopher Larssons
ändringsyrkande att ersätta den sista punkten med följande; att
prioritera insatser för att stärka den psykiska hälsan hos dem som
utsatts för våld i nära relationer mot kommunstyrelsens förslag och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Christopher
Larssons förslag röstar ja, den som vill bifalla Sophia Ahlins m fl
avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 10 ja-röster och 61 nej-röster och 4
frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå
Christopher Larssons ändringsyrkande. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018, samt
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§ 228 forts
Länsgemensam folkhälsopolicy.
2. att fastställa samverkansformer för folkhälsoarbetet i enlighet
med faktabakgrunden till Folkhälsopolicyn, samt
3. att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av
Blekinge Läns Landsting, Länsstyrelsen i Blekinge, Region
Blekinge, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborg
kommun och Olofströms kommun.
____
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Landstinget Blekinge
Ronneby kommun

KS.2014.323.106

Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Handikappnämnden
Socialnämnden
Äldrenämnden
Akten
§ 229
FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges
kommuner 2015-2019.
Sedan flera år tillbaka finns ett avtal mellan Landstinget Blekinge
och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut 31
december 2014.
Landstingsstyrelsen godkände i beslut den 2 juni 2014 förslag till
FoU-avtal för en ny period 2015-2019 och översände detta till
kommunerna.
Avtalet reglerar för parterna gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet. Inriktningen av FoU-verksamheten är att
utveckla forskning samt metoder och verksamheter inom
kommunernas och landstingets gemensamma ansvarsområden. Ett
FoU-råd finns för avtalsparterna. Nu gällande avtal som löper ut 31
december 2014 omfattar området vård och omsorg för äldre
personer och området funktionshinder. Förslaget på nytt avtal
innefattar även området individ- och familjeomsorg. Den årliga
kostnaden för Karlskrona kommun uppgår till 960 000 kr, vilket
innebär en kostnadsökning med 160 000 kr jämfört med nu gällande
avtal.
Ärendet har beretts av handikappnämnden (11 september 2014,
§ 40), äldrenämnden (27 augusti 2014, § 72) respektive
socialnämnden (25 augusti 2014, § 105) som föreslagit att
kommunen tecknar avtal om FoU-verksamhet 2015-2019 i enlighet
med det av landstinget översända förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2014, §
282 beslutat för egen del att finansieringen av det nya avtalets
tillkommande kostnader om 160 tkr hänskjuts för prövning till
budgetberedningen för åren 2015-2017.
Forts
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§ 229 forts
FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges
kommuner 2015-2019.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 november
2014 § 209 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 284, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal mellan Landstinget Blekinge och kommunerna
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg för
perioden 1 januari 2015 - 31 december 2019.
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2014.307.183

§ 230
Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot
Netto.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni 2014, §
110, av Anna Ekström (FP). Förslaget är att tekniska förvaltningen
får uppdrag att trafiksäkra korsningen vid Järavägen för fotgängare
och cyklister.
Tekniska nämnden har den 23 september 2014 § 96, lämnat yttrande
och förslag till beslut. Nämnden skriver att motionärerna anger att
gång- och cykeltrafikanter som vill ta sig från Vedeby skola eller från
gång- och cykelvägen som passerar under Riks- vägen inte har
någon form av anvisning till hur Järavägen ska korsa. De
menar att de som har för avsikt att ta sig till det köpcentrum som
inrymmer zooaffär och matvaruaffär är hänvisade till att använda bil.
Motionären önskar därför en förbättrad koppling för gående och
cyklister över Järavägen.
Järavägen trafikeras av 6500 fordon/dygn vid den senaste mätningen
2007.
Det kan antas att trafiken sedan mätningen ökat.
Vid korsningen har det registrerats totalt sex trafikolyckor med totalt
tolv skadade personer. Av dessa var en cyklist, en fotgängare, tre
mopedister/motorcyklister samt sju personer i motorfordon. Samtliga
olyckor utom en, har inträffat vid passage över Järavägen i
anslutning till korsningen. En olycka har inträffat vid cykelöverfartens
korsning över infarten till Vedebyskolans parkering.
Vid Järavägen i anslutning till matvaruaffären finns en busshållplats
som trafikeras av bland annat linje ett.
Det finns skäl att förbättra möjligheten för fotgängare att ta sig över
vid infarten till Netto. Trafikmängden på drygt 6000 fordon/dygn
innebär en barriär som gör det svårt för många trafikantgrupper som
barn och äldre att på ett tryggt sätt korsa vägen.
Eftersom övergångsställen, i motsats till det önskade syftet, istället
kan öka risken för fotgängare att råka ut för en trafikolycka, föreslås
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att korsningen vid busshållplatsen förses med en fotgängarrefug som
gör att passagen kan ske i två steg.
Forts

§ 230 forts
Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto
Bredden vid Järavägen är mellan 8,5 och 9 meter vid den plats där
en fotgängarrefug skulle kunna placeras.
Med en körfältsbredd på 3,5 meter per körfält skulle en refug på
minst 1,5 meter rymmas, vilket är minimi- måttet på en refug där
fotgängare ska vänta på passage.
En fotgängarrefug bedöms kosta omkring 30 000 kronor. Denna
kostnad finansieras av exploateringsprojekt ”Järavägen”.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 november
2014 § 216 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 292, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Anna Ekström (FP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Arvodesberedningen
Nämnder/styrelser
Nämndsekreterare
Löneenheten
Akten

KS.2014.584.024

§ 231
Nya bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i
Karlskrona kommun.
Enligt beslut i kommunstyrelsen har arvodesberedning fått uppdrag
att se över nuvarande bestämmelser och komma med förslag på ny
enklare och modernare utformning.
Arvodesberedningen har inhämtat ett flertal jämnstora kommuners
bestämmelser som grund i arbetet. Därtill har ambitionen varit att
lämna följsamhet med en enskild facklig organisations resultat i den
lokala löneöversynen som grund vid uppräkning av arvoden. Därför
har ersättningen till riksdagsledamöter, som fastställes av riksdagens
arvodesnämnd, tagits som utgångspunkt för att fastställa
ersättningssystemets s.k. "basarvode".
Arvodesberedningen föreslår nu helt nya ersättningsregler som
består av: årsarvode, grundarvode, sammanträdesarvode och
förrättningsarvode. Kostnadsersättningar utgörs av traktamente,
reseersättning och vissa övriga ersättningar. Förlorad arbetsförtjänst,
om förtroendevald är berättigad till detta, ersätts upp till ett tak.
Förlorad pensionsförmån ersätts vid förlorad arbetsförtjänst med
samma procentsats som gäller till kommuns anställdas
tjänstepension. För närvarande utgör denna 4,5 % av utbetald
förlorad arbetsförtjänst.
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 ersättningen till förtroendevalda.
Därför föreslår arvodesberedningen nya regler även här och att en
divisor anges för att beräkna ersättningsnivån. På samma sätt
förhåller det sig när det gäller uppräkningen av det administrativa
stödet till partier som inte erbjuds kontorsutrymme.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 309, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förslag till nya bestämmelser till kommunens förtroendevalda
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fastställes enligt bilaga.
Forts

§ 231 forts
Nya bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i
Karlskrona kommun.
2. att ersättningen för politisk sekreterare fastställs till 52 % av
arvodet för riksdagsledamot per månad och heltidsnivå eller
motsvarande nivå vid omräkning per timme. Detta belopp inkluderar
semesterersättning.
3. att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
fastställs i förhållande till antal mandat i Kommunfullmäktige.
4. att under mandatperioden 2015-2018 skall, enligt
överenskommelse mellan Moderaterna och Socialdemokraterna,
Moderaternas stöd av politisk sekreterare fastställas till 80 % av
Heltid, samt
5.att det administrativa stödet till partier som inte erbjuds
kontorsutrymme fastställs till 5 % av arvodet för riksdagsledamot.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar att sänka ersättning i procent av
basarvodets årsarvode för kommunstyrelsens ordförande från 95 %
till 85% i bilaga A årsarvoden, samt att sänka ersättning i procent av
basarvodets årsarvode för kommunalråd och oppositionsråd 90% till
80% i bilaga A årsarvoden, samt att stryka § 7 gruppledararvode.
Patrik Stjernlöf (M) yrkar att arvodesberedningen får i uppdrag att se
över arvoden för de nyetablerade nämnderna under en övergångstid
tills etablering skett.
Ann-Louise Trulsson (KD) yttrar sig.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till Patriks Stjernlöfs tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons
ändringsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Christopher
Larssons röstar nej.
Forts

§ 231 forts
Nya bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i
Karlskrona kommun.
Fullmäktige beslutar med 64 ja-röster och 11 nej-röster och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 2.
Därefter ställer ordförande proposition på Patriks Stjernlöfs
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Patriks Stjernlöfs förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att förslag till nya bestämmelser till kommunens förtroendevalda
fastställes enligt bilaga.
2. att ersättningen för politisk sekreterare fastställs till 52 % av
arvodet för riksdagsledamot per månad och heltidsnivå eller
motsvarande nivå vid omräkning per timme. Detta belopp inkluderar
semesterersättning.
3. att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
fastställs i förhållande till antal mandat i Kommunfullmäktige.
4. att under mandatperioden 2015-2018 skall, enligt
överenskommelse mellan Moderaterna och Socialdemokraterna,
Moderaternas stöd av politisk sekreterare fastställas till 80 % av
Heltid,
5.att det administrativa stödet till partier som inte erbjuds
kontorsutrymme fastställs till 5 % av arvodet för riksdagsledamot,
samt
6. att arvodesberedningen får i uppdrag att se över arvoden för de
nyetablerade nämnder under en övergångstid tills etablering skett.
_____
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Nämnder/styrelser
Pensionshandläggare
Förhandlingschef
Löneenheten
Akten

KS.2014.585.024

§ 232
Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension AKAP-KL.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med de
fackliga organisationerna träffat överenskommelse om ett nytt
pensionsavtal (AKAP-KL).
Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun,
landsting, region eller kommunalförbund och berörda
arbetstagarorganisationer att anta Lokalt kollektivavtal AKAP-KL som
lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår
av Bilaga 5. Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha
kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta det som
lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska lämna protokollsutdrag över
beslutet till berörd arbetstagarorganisation som begär det.
Det nya avtalet AKAP-KL gäller arbetstagare född 1986 eller senare
och det tidigare avtalet KAP-KL gäller för arbetstagare född 1985 och
tidigare.
AKAP-KL innehåller:
a) Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL)
b) Centrala och lokala protokollsanteckningar
c) Centrala protokollsanteckningar
d) Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten
e) Lokalt kollektivavtal AKAP-KL och förhandlingsprotokoll 2013-1004
f) Anslutningsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 310, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta avgiftsbestämd kollektivavtalad Pension AKAP-KL som lokalt
kollektivavtal.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Pensionshandläggare
Förhandlingschef
Löneenheten
Akten

KS.2014.586.024

§ 233
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL).
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en längre tid utrett
huruvida ändringar skall ske i de villkor som skall gälla när
förtroendevaldas uppdrag avslutas. Vi kan konstatera att de
nuvarande reglerna har varit föremål för kritik från olika håll i landet.
Ledande förtroendevalda inom SKL har kommenterat detta och
ansett att ett förändrat regelsystem måste konstrueras.
SKL s styrelse har därför fattat beslut om att förändra dessa regler
och fattat beslut om att föreslå kommuner och landsting ska anta nya
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL). Dessa bestämmelser har som utgångspunkt att skapa en
omställning och övergång för den förtroendevalde mellan uppdrag
som förtroendevald och annat arbete.
Intjänade pensionsavgifter avsätts för varje kalenderår till en
pensionsbehållning. Denna skall förvaltas hos varje kommun eller
landsting och räknas upp med inkomstbasbeloppets förändring.
OPF-KL innehåller:
• Aktiva omställningsinsatser
• Ekonomiskt omställningsstöd
• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
• Pensionsbestämmelser som avgiftsbestämd ålderspension,
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 311, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda med uppdrag om minst 40 % (OPF-KL),
2. att uppdra till arvodesberedningen att utgöra pensions nämnd med
uppgift att tolka och tillämpa dessa bestämmelser, samt

Forts
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§ 233 forts
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL).
3. att förtroendevalda som tillträder efter valet 2014, innehar uppdrag
på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 %
av heltid och ej tidigare omfattats av tidigare avtal (PBF eller PRF)
omfattas av OPF-KL.
Patrik Hansson (S) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Förhandlingschef
Löneenheten
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.409.104

§ 234
Utbetalning av partistöd för 2015.
Kommunstyrelsen fastställde i beslut den 18 september 2014, § 163
regler för partistöd.
Partistödet består av
-ett grundstöd, som 2015 uppgår till 51 541 kronor per parti och år,
samt
-ett mandatstöd, som 2015 uppgår till 45 256 kronor per mandat och
år.
Uppräkning av partistöd sker årligen med samma procentsats som
de kommunala nämnderna får i priskompensation.
Parti
Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Centern
Folkpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Totalt

mandat i
fullmäktige
29
15
4
3
5
4
4
11
75

mandatstöd

grundstöd

partistöd totalt

45 256
45 256
45 256
45 256
45 256
45 256
45 256
45 256
362 048

51 541
51 541
51 541
51 541
51 541
51 541
51 541
51 541
412 329

1 363 965
730 381
232 565
187 309
277 821
232 565
232 565
549 357
3 806 529

Enligt 2 kap 12 § kommunallagen ska beslut om att betala ut
partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2
kap. 9 § första stycket kommunallagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 312, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att partistöd för 2015 ska betalas ut till respektive parti representerat
i kommunfullmäktige med belopp enligt ovan. Utbetalning av
partistöd sker enligt de fastställda reglerna för partistöd kvartalsvis i
förskott under januari, april, juli respektive oktober månad.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar att mandatbaserade stödet minskas
med 10%.
forts
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§ 234 forts
Utbetalning av partistöd för 2015.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons
ändringsyrkande mot kommunstyrelsens förslag 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 röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 64 ja-röster och 11 nej-röster och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 3.
Kommunfullmäktige beslutar
att partistöd för 2015 ska betalas ut till respektive parti representerat
i kommunfullmäktige med belopp enligt ovan. Utbetalning av
partistöd sker enligt de fastställda reglerna för partistöd kvartalsvis i
förskott under januari, april, juli respektive oktober månad.
_____

10-11 december 2014 41

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.37.406

§ 235
Förslag till taxor om tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot
olyckor (LSO) samt lag om brandfarliga och explosiva varor
(LBE).
Direktionen för Räddningstjänsten i Östra Blekinge beslutade den
14 oktober 2014 att överlämna förslag till taxor för 2015 att
fastställas av medlemskommunernas, Karlskrona och Ronneby
kommun, fullmäktige. Förslaget till taxor avser tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor och tillstånd enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor (bilaga)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 313, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt lag
om skydd mot olyckor för 2015 samt
2.att fastställa taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor för 2015
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.143.041

§ 236
Uppföljning per den 30 oktober 2014 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.
Därtill har AFAs styrelse tagit beslut om att inte återbetala de tidigare
för högt uttagna premierna avseende 2004. Detta beslut innebär en
försämring i kommunens prognos med -24 mnkr, då budgeten 2014
förutsatte att detta belopp skulle erhållas. Styrelsen för AFA
sammanträder nästa gång under mars 2015, vilket är tidigast när
beslut kan tas om återbetalning ska göras eller ej.
Sammantaget beräknas den finansiella målsättningen för
kommunens resultat inte att uppnås under innevarande år.
Prognosen baserad på verksamhetsuppföljningen till och med
oktober uppfyller därmed inte 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 alt de negativa
avvikelserna mot budget skulle medges för ett par nämnder, medan
andra nämnder fick tydligt uttalat alt åtgärder skulle vidtas. Jämfört
med delta kan konstateras att en del av de nämnder som skulle vidta
åtgärder inte lyckats med detta, liksom att ytterligare avvikelser
tillkommit.
Samtidigt uppvägs den negativa effekten av detta genom att
verksamheten i övrigt förbättrat sin helårsprognos med totalt 5,6
mnkr jämfört med prognosen 31 augusti.
Forts
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§ 236 forts
Uppföljning per den 30 oktober 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
De största förbättringarna återfinns inom kommunstyrelsens och
socialnämndens verksamheter medan de största försämringarna
finns inom tekniska nämndens verksamheter.
Sammantaget har den finansiella sidan en försämring jämfört med
tidigare prognos, men exklusive den uteblivna återbetalningen från
AFA återfinns även här en totalt sett förbättring om 1,4 mnkr. Bortses
från AFA-återbetalning skulle kommunens totala prognos uppgå till
2,6 mnkr att jämföra med -12,3 mnkr per den 31 augusti.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att beslutet om att
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden ges tillåtelse
att bedriva sina verksamheter med negativa avvikelser mot budget
föreslås kvarstå oförändrat, liksom att övriga nämnder ska vidta
åtgärder för att nå en budget i balans, vilket är det tidigare uttalade
uppdraget från såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige.
De obalanser som finns under 2014 och som bedöms vara
långsiktiga har i allt väsentligt beaktats i majoritetens förslag till
budget år 2015 och plan 2016 -2017, och de under året inkomna
skrivelserna från nämnderna kan därmed anses vara besvarade.
Kommunledningsförvaltningen vill därför understryka respektive
nämnds ansvar att i det kommande arbetet med 2015 års
internbudget säkerställa att uppdragen det kommande året utförs
med de medel som ställs till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 314, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att kommunfullmäktiges beslut § 1892014 beträffande
delårsrapport 31 augusti och nämndernas förhållande till sina
prognoser fortsatt ska gälla.
2. att uppdra åt Äldrenämnden, Handikappnämnden och
Socialnämnden att vidta åtgärder så nämndernas negativa avvikelser
mot budget 2014 minimeras.
3. att i övrigt godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober
2014.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.506.041

§ 237
Budget och planer 2015·2017 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2014
och planer 2015-2016 finns följande handlingar:
1. Majoritetens = socialdemokraternas, folkpartiets och centerpartiets
förslag till budget för 2015 samt ramar för 2016 och 20176, som
innehåller 17 stycken att-satser.
2. Moderaternas ”Ett starkare Karlskrona”, förslag till budget för
2015, samt ramar 2016-2017.
3. Sverigedemokraternas” Hela kommunen ska leva” budget för 2015
samt planer för 2016-2017.
4. Protokoll från förhandling den 12 november 2014 enligt MBL § 19.
5. Protokoll från förhandling den 14 november 2014 enligt MBL § 11.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2014,
§ 316, beslutat för egen del att uppdra åt kommundirektören att till
kommunstyrelsen senast i samband med tertialrapport april 2015
redovisa hur arbetet med "Krav på rationaliseringar/förändrad
struktur" ska bedrivas för att vid utgången av 2017 uppnå en sänkt
nettokostnad om 35 mnkr uttryckt i 2014 års löne-och prisnivå.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2014,
§ 316, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelse för åren 2015 -2017 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan,
2. att fastställa finansiella mål för Karlskrona kommun enligt
kommunstyrelsens förslag till budget och plan under rubriken
"Övergripande ekonomiska mål",
3. att fastställa verksamhetsmål för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan, rubriken "Mål" under respektive avsnitt,
4. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3, samtliga
mål som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 145/2013 om
budget och plan för åren 2014 -2016 har upphört att gälla, forts
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5. att uppdra till kommunstyrelsen all fastställa, och till
kommunfullmäktige i januari månad 2015 anmäla, ansvars-och
uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de enligt
attsatserna 2 och 3 ovan fastställda målen för Karlskrona kommun
och kommunkoncernen,
6. att uppdra till kommunstyrelsen all fastställa, och till
kommunfullmäktige i januari månad 2015 anmäla, ansvars-och
uppgiftsfördelning avseende de direktiv som framgår av
kommunstyrelsens förslag till budget och plan för åren 2015-2017
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2015 -2019 för
Karlskrona kommun, för bolagskoncernen samt därmed
sammantaget för kommunkoncernen i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan, bilaga 3,
8. att med hänvisning till uppdrag att utreda framtida inriktning
gällande egen byggnation alternativt förhyrning av gruppbostäder
och äldreboenden upphäva kommunfullmäktiges beslut under § 119
-2014,2014-06-18, gällande byggnation av gruppbostäder i
Mölletorp,
9. att i enlighet med kommunstyrelsen förslag till budget och plan
2015 -2017, bilaga 4, fastställa 2015 års ram för upplåning, utlåning
och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen
till totalt 4 880 mnkr,
10. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till -15,7 mnkr för år
2015,
11. att fastställa krav på utdelning 2015 från AB Karlskrona
Moderbolag till 24,3 mnkr,
12. att med hänvisning till dels bilaga 5 i kommunstyrelsens förslag
till budget och plan 2015-2017, dels till vad som i övrigt framgår av
budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjutna
ärenden och skrivelser besvarade,
13. att utdelning år 2015 om 5.0 mnkr från AB Karlskronahem skall
används för ändamål som framgår av bilaga i kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2015-2017,
forts
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14. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats till 22,10 % för år
2015,
15. att till protokollet notera att kommunstyrelsens förslag till budget
och plan för åren 2015-2017 behandlats i enlighet med MBL § 11,
16. att kommunens nämnder ska fastställa internbudget 2015 före
februari månads utgång 2015,
17. att uppdra till kommunstyrelsen att vidta de ytterligare justeringar
av nämndernas budgetramar som kan bli följden av förändrad
nämnds-och förvaltningsorganisation, samt
18. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2015 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndens budgetramar såsom
utfördelning av den budgeterade pris-och lönereserven.
---------

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (FP), JanOlof Petersson (FP), Jonas Sandström (S), Lars Hildingsson (S),
Elina Gustafsson (S), Anna Ekström (FP), Linda Ekström (S), Eva
Strömqvist (S), Hind Abdul Whab (S), Lisbeth Bengtsson (S) OCH
Mikael Augustsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till moderaternas förslag till budget,
samt yrkar att fastställa kommunens skattesats för år 2015 till
oförändrat 21,51 %, att i Investeringsbudgeten arbeta in
investeringsmedel för infrastrukturkostnader för etapp II 2017 för
Pottholmen motsvarande 9,8 miljoner (brutto utgifter 13,8 mkr
bruttoinkomst 4 mkr) kronor enligt framtagen projektplan och ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderad
investeringsbudgeten och finansiering för ökade kapitalkostnader,
samt att i Investeringsbudgeten arbeta in investeringsmedel för
Kulturhuset under mandatperioden och ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram förslag på reviderad investeringsbudgeten och
förslag på finansiering för ökade kapitalkostnader.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
förslag till budget ”med ansvar för framtiden- ett Sverigevänligt
alternativ för Karlskrona”, budget för 2015 samt planer för 20162017.
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Sofia Bothorp (MP) överlämnar en avsiktsförklaring till
protokollet, samt yrkar bifall till Camilla Brunsberg
tilläggsyrkande avseende kulturhuset.
Åsa Gyberg Karlsson (V) överlämnar ett särskilt yttrande till
protokollet.
Tommy Olsson (KD), Jan Lennartsson (M), Björn Nurhadi (SD),
Emina Cejvan, Björn Fries (V), Patrik Stjernlöf (M), Jörgen
Johansson (C), Lotta Antman (SD) yttrar sig.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar att ge kunskapsnämnden i uppdrag
att tillsätta en grupp som verkar för att införa ”elevhälsogarantin” på
för, grund och gymnasiet. Varje elev ska inom 24 timmar erhålla hjälp
av ex psykolog, sjuksköterska, präst m.m, att ge kunskapsnämnden i
uppdrag att tillsätta en grupp som verkar för att förskolegrupper MAX
ska vara 15,samt att ge kunskapsnämnden i uppdrag att tillsätta en
grupp som verkar för att införa fler spetsutbildningar på såväl grund
som gymnasiet.
Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget,
samt bifall till Camilla Brunsbergs tilläggsyrkanden.
Yvonne Sandberg-Fries (MP) och Johan Eriksson (V) yrkar bifall
till Camilla Brunsberg tilläggsyrkande avseende kulturhuset.
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall på Moderaternas förslag till
budget.
-------------

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Patrik Stjernlöf (M) och Emina Cejvan (M) yrkar bifall till moderaternas
förslag till budget.
Ingmarie Söderblom (MP), Ann-Louise Trulsson (KD), Johan Eriksson
(V), Jan-Olof Petersson (FP), Christopher Larsson (SD), Ingrid
Hermansson (C) och Börje Dovstad (FP) yttrar sig. Forts
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KUNSKAPSNÄMNDEN
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget, samt yrkar avslag på Ann-Louise Trulssons tilläggsyrkande.
Roland Andreasson (S) och Jan-Olof Petersson (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Emma Swahn Nilsson (M), Åsa Gyberg Karlsson (V), Sofia Bothorp
(MP), och Linda Ekström (S) yttrar sig.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar att ge kunskapsnämnden i uppdrag
att tillsätta en grupp som verkar för att införa ”elevhälsogarantin” på
för, grund och gymnasiet. Varje elev ska inom 24 timmar erhålla hjälp
av ex psykolog, sjuksköterska, präst m.m, att ge kunskapsnämnden i
uppdrag att tillsätta en grupp som verkar för att förskolegrupper MAX
ska vara 15,samt att ge kunskapsnämnden i uppdrag att tillsätta en
grupp som verkar för att införa fler spetsutbildningar på såväl grund
som gymnasiet.
Lotta Antman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på Ann-Louise Trulssons
tilläggsyrkande.
----------------

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Sofia Bothorp (MP), Christopher Larsson (SD), Jörgen Johansson (C)
och Lars-Göran Forss (M) yttrar sig.
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Forts
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Patrik Hansson (S), Björn Gustavsson (MP), Björn Nurhadi (SD),
Johan Eriksson (V), Christopher Larsson (SD) och Sofia Bothorp (MP)
yttrar sig
-----

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Jonas Sandström (S), Chatarina Holmberg (S), Börje Dovstad (FP),
Jan Lennartsson (M), Christopher Larsson (SD) och Åsa Gyberg
Karlsson (V) yttrar sig.
Billy Åkerström (KD) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Peter Glimvall (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget,
samt yrkar bifall till Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande.
Anders Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Ulf Hansson (V) och Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till moderaternas
yrkande avseende kulturhus.
----------------

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C), Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Björn Fries (V), Magnus Larsson (C), Björn Gustavsson (MP) och
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
-------------

10-11 december 2014 50
§ 237 forts
Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.

FUNKSTIONSSTÖDSNÄMNDEN
Anna Ekström (FP), Emma Stjernlöf (M), Börje Dovstad (FP), IngaLill
Siggelsten Blum (KD) yttrar sig.
Thomas Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
-------------------

ÄLDRENÄMNDEN
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget,
samt yrkar bifall till Camillas Brunsbergs tilläggsyrkande.
Elin Håkansson (KD), Lisbeth Bengtsson (S) och Peter Johansson (S)
yttrar sig.
-------------------

VALNÄMNDEN
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget,
samt yrkar bifall till Camillas Brunsbergs tilläggsyrkande.
Patrik Hansson (S) yttrar sig.

-----ÖVERFÖRMYNDANÄMNDEN
Emina Cejvan (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.

KOMMUNSTYRELSEN
Jan Lennartsson (M) yttrar sig.

----
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verksamhet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag och finner att
fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Moderaternas och
Sverigedemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutat att anta moderaternas förslag som motförslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
Moderaternas förslag röstar ja, den som vill bifalla
Sverigedemokraternas förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 16 ja-röster och 11 nej-röster och 46 avstår,
2 frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutat att anta
Moderaternas förslag som motförslag. Voteringsprotokoll 4.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag
mot moderaternas 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 moderaternas
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 16 nej-röster, 19 avstår och
2 frånvarande att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 5.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande
att i investeringsbudgeten arbeta in investeringsmedel för
infrastrukturkostnader för etapp II 2017 för Pottholmen motsvarande
9,8 miljoner (brutto utgifter 13,8 mkr bruttoinkomst 4 mkr) kronor enligt
framtagen projektplan och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
förslag på reviderad investeringsbudgeten och finansiering för ökade
kapitalkostnader och finner att kommunfullmäktige avslår Camilla
Brunsbergs tilläggsyrkande.
Votering begärs.
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Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla
Brunsbergs förslag röstar ja, den som vill avslå det samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 17 ja-röster och 45 nej-röster, 11 avstår
och 2 frånvarande att kommunfullmäktige beslutat att avslå Camilla
Brunsbergs förslag. Voteringsprotokoll 6.
Därefter ställer ordförande proposition på Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande att i investeringsbudgeten arbeta in
investeringsmedel för Kulturhuset under mandatperioden och ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderad
investeringsbudgeten och förslag på finansiering för ökade
kapitalkostnader och finner att kommunfullmäktige avslår Camilla
Brunsbergs tilläggsyrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla
Brunsbergs förslag röstar ja, den som vill avslå det samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 25 ja-röster och 38 nej-röster, 10 avstår
och 2 frånvarande att kommunfullmäktige beslutat att avslå Camilla
Brunsbergs förslag. Voteringsprotokoll 7.
Ordförande ställer proposition på Ann-Louise Trulsson
tilläggsyrkande att ge kunskapsnämnden i uppdrag att tillsätta en
grupp som verkar för att införa ”elevhälsogarantin” på för, grund och
gymnasiet. Varje elev ska inom 24 timmar erhålla hjälp av ex
psykolog, sjuksköterska, präst m.m, att ge kunskapsnämnden i
uppdrag att tillsätta en grupp som verkar för att förskolegrupper MAX
ska vara 15,samt att ge kunskapsnämnden i uppdrag att tillsätta en
grupp som verkar för att införa fler spetsutbildningar på såväl grund
som gymnasiet och finner att kommunfullmäktige avslår Ann-Louise
Trulssons 3 tilläggsyrkande.
Därefter så beslutar kommunfullmäktige att Åsa Gyberg Karlssons
(V) och Sofia Bothorps (MP) särskilt yttrande och avsiktsförklaring får
biläggas protokollet.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Peter Glimvall (M), Patrik Stjernlöf (M), JanÅke Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Yjvesa Mujaj (M), Emina
Cejvan (M), Emma Stjernlöf (M), Marianne Nordin (M), Charlotta
Sahlin (M), Jan Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Forts
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Anders Ovander (M), Birgitta Gamelius (M), Sophia Ahlin (M), Elin
Håkansson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) reserverar sig till förmån för yrkandet
avseende kulturhus.
Kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelse för åren 2015 -2017 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan,
2. att fastställa finansiella mål för Karlskrona kommun enligt
kommunstyrelsens förslag till budget och plan under rubriken
"Övergripande ekonomiska mål",
3. att fastställa verksamhetsmål för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan, rubriken "Mål" under respektive avsnitt,
4. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3, samtliga
mål som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 145/2013 om
budget och plan för åren 2014 -2016 har upphört att gälla,
5. att uppdra till kommunstyrelsen all fastställa, och till
kommunfullmäktige i januari månad 2015 anmäla, ansvars-och
uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de enligt
attsatserna 2 och 3 ovan fastställda målen för Karlskrona kommun
och kommunkoncernen,
6. att uppdra till kommunstyrelsen all fastställa, och till
kommunfullmäktige i januari månad 2015 anmäla, ansvars-och
uppgiftsfördelning avseende de direktiv som framgår av
kommunstyrelsens förslag till budget och plan för åren 2015-2017
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2015 -2019 för
Karlskrona kommun, för bolagskoncernen samt därmed
sammantaget för kommunkoncernen i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan, bilaga 3,
8. att med hänvisning till uppdrag att utreda framtida inriktning
gällande egen byggnation alternativt förhyrning av gruppbostäder
och äldreboenden upphäva kommunfullmäktiges beslut under § 119
-2014,2014-06-18, gällande byggnation av gruppbostäder i
Mölletorp,
Forts

10-11 december 2014 54
§ 237 forts
Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
9. att i enlighet med kommunstyrelsen förslag till budget och plan
2015 -2017, bilaga 4, fastställa 2015 års ram för upplåning, utlåning
och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen
till totalt 4 880 mnkr,
10. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till -15,7 mnkr för år
2015,
11. att fastställa krav på utdelning 2015 från AB Karlskrona
Moderbolag till 24,3 mnkr,
12. att med hänvisning till dels bilaga 5 i kommunstyrelsens förslag
till budget och plan 2015-2017, dels till vad som i övrigt framgår av
budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjutna
ärenden och skrivelser besvarade,
13. att utdelning år 2015 om 5.0 mnkr från AB Karlskronahem skall
används för ändamål som framgår av bilaga i kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2015-2017,
14. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats till 22,10 % för år
2015,
15. att till protokollet notera att kommunstyrelsens förslag till budget
och plan för åren 2015-2017 behandlats i enlighet med MBL § 11,
16. att kommunens nämnder ska fastställa internbudget 2015 före
februari månads utgång 2015,
17. att uppdra till kommunstyrelsen att vidta de ytterligare justeringar
av nämndernas budgetramar som kan bli följden av förändrad
nämnds-och förvaltningsorganisation, samt
18. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2015 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndens budgetramar såsom
utfördelning av den budgeterade pris-och lönereserven.
____
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Kommunikationsavdelningen
Kommunjurist
Akten

KS.2014.603.003

§ 238
Fastställelse av reglementen för kommunstyrelsen och övriga
nämnder med anledning av ny nämndsorganisation.
Genom reglementen utfärdar fullmäktige föreskrifter om nämndernas
verksamhet och arbetsformer. Med anledning av att en ny
nämndsorganisation träder i kraft 1 januari 2015 har
kommunledningsförvaltningen utarbetat förslag till nya reglementen
för kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Genom organisationsförändringen som beslutas av
kommunfullmäktige i november 2014 inrättas fyra nya nämnder:
arbetsmarknadsnämnden, kunskapsnämnden, drift- och
servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen
får ett delvis förändrat uppdrag. En liten ändring sker i
socialnämndens uppdrag (ansvar konsumentvägledning flyttas).
Äldrenämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden (idag miljö- och byggnadsnämnden) och
funktionsstödsnämnden (idag handikappnämnden) har i den nya
organisationen ett oförändrat uppdrag men de två sistnämnda får ett
nytt namn.
För att få en enhetlighet i struktur och innehåll i reglementena lämnas
förslag till nya reglementen även för de nämnder som inte får några
förändringar i verksamhetsområdet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 317, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa reglementen för kommunstyrelsen,
arbetsmarknadsnämnden, kunskapsnämnden, drift- och
servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden socialnämnden,
funktionsstödsnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och
valnämnden att gälla fr o m 1 januari 2015.
Yrkande
Sophia Ahlin (M) yrkar att under reglementet för kultur och
fritidsnämnden § 1 nämnden ska främja…att arbeta in ordet
kulturarrangör, samt att under texten kring nämndens beslutanderätt
arbeta in ordet arrangörsstöd.
Forts
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§ 238 forts
Fastställelse av reglementen för kommunstyrelsen och övriga
nämnder med anledning av ny nämndsorganisation.
Billy Åkerström (KD) yrkar tillägg i kultur och fritidsnämndens
reglemente §1 andra stycket med följande: "utegym", tredje
stycket "föreningslokal och anläggning", "Nämnden ska utveckla
kultur-, idrott- och fritidsverksamheten genom att erbjuda
föreningsservice och en utvecklingsplan på längre sikt för
kommunens och föreningarnas lokaler och anläggningar",
"Nämnden ska samordna samverkan inom kultur-, idrott- och
fritidsverksamhet mellan föreningar, kommunens förvaltningar,
kommunala bolag, RF:s specialidrottsförbund, Blekinge
idrottsförbund och BTH", fjärde stycket" Arrangemangsstöd,
sponsringsbidrag och bidrag till internationellt föreningsutbyte,
simskolebidrag och stöd till framställande av orienteringskartor och
sjökort".
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till Sophia Ahlins ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Sophia Ahlins ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå Sophia Ahlins förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Sophia
Ahlins ändringsyrkande röstar ja, den som vill avslå det samma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 23 ja-röster och 38 nej-röster, 11 avstår
och 3 frånvarande att kommunfullmäktige beslutat att avslå Sophia
Ahlins ändringsyrkande. Voteringsprotokoll 8.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag
mot Billy Åkerströms ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Billy Åkerströms förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Billy
Åkerströms ändringsyrkande röstar ja, den som vill avslå det samma
röstar nej.

10-11 december 2014 57

§ 238 forts
Fastställelse av reglementen för kommunstyrelsen och övriga
nämnder med anledning av ny nämndsorganisation.
Fullmäktige beslutar med 25 ja-röster och 40 nej-röster, 7 avstår och
3 frånvarande att kommunfullmäktige beslutat att avslå Bill
Åkerströms ändringsyrkande. Voteringsprotokoll 9.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reglementen för kommunstyrelsen,
arbetsmarknadsnämnden, kunskapsnämnden, drift- och
servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden socialnämnden,
funktionsstödsnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och
valnämnden att gälla fr o m 1 januari 2015
_____
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§ 239
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och
önskar alla, ledamöter, ersättare och presidiet en God Jul och Ett Gott
Nytt År.
2:e vice ordförande Peter Glimvall (M) önskar ordföranden en God Jul
och ett Gott Nytt År.
_____

