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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 15 januari 2002  

§ 1 Informationer och föredragningar  

§ 2       Avsägelser av kommunala uppdrag 

§ 3 Kommunala val 

§ 4  Yttrande över betänkandet www.kommundatabas. NU (SOU 2001.75)  

§ 5 Yttrande över betänkandet God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (SOU 
2001:76)                                                                  
  

§ 6 Yttrande över betänkandet Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda (SOU 2001:72) 

§ 7 En brottsförebyggande strategi för polismyndigheten i Blekinge 

§ 8 Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik administration  

§ 9 Affärsverken Karlskrona AB – Förändrat utfall för fjärrvärmeinvestering i Karlskrona 

§ 10 Ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning  

§ 11 Begäran om investeringstillstånd för uppgradering av telefonväxel  

§ 12 Prolongering av konsortialavtal med Affärsverken Karlskrona AB 

§ 13 Exploateringsavtal för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1), Nättraby 

§ 14 Detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1) Nättraby – antagande 

§ 15  Svar på motion om gratulationsbrev till barnfamiljerna samt gratischeck till  
            föräldrautbildning                

§ 16 Svar på motion om ”Hur ska jag välja för att kunna studera vidare? Högskoleblock kan  
            vara svaret”            

§ 17 Svar på motion om bussförbindelser Fågelmara-Jämjö 

§ 18 Svar på motion om cykelvägar i Nättraby  

§ 19 Svar på motion om småbåtshamn/marina samt område för vinterförvaring och underhåll av     
            småbåtar   

§ 20 Svar på motion om ytor för lek och idrott m.m.  

§ 21 Anmälningsärenden   
_______ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, 
 tisdagen den 15 januari 2002, kl 08.30-13.50 
 Sammanträdet ajourneras kl 09.50-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf Björn Fries (s) 
 2:e vice ordf Sigurdh R Petersson (m) 
 Ledamöter Gerthie Olsson (s) 
  Birgitta Törnqvist (s) kl 13.30-13.50 §§ 2-21 
  Börje Nilsson (s) kl 08.45-13.50 
  Ann-Charlotte Svensson (s) 
  Annicka Engblom (m) 
  Jan Lennartsson (m) kl 13.30-13.50 §§ 2-21 
  Günter Dessin (v) 
  Claes Bothén (kd) 
  Mats Lindbom (c) 
  Kent Lewén (fp) 
 
Tjänstgörande ersättare Bengt Grönblad (s) 
  Bo Andersson (s) kl 08.30-09.50 § 1 
  Karl-Gösta Svensson (m) kl 08.30-13.50 ej §§ 13 och 14 pga jäv 

Rune Andersson (m) kl 08.30-09.50 samt 13.40-13.45 § 1, samt 
§§ 13 och 14  

   
Övriga närvarande ersättare Christina Mattisson (s) 
  Rolf Andersson (s) 
  Patrik Enstedt (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Bo Andersson (s) kl 13.30-13.50 
  Bengt Lindskog (v) kl 08.30-09.50 
  Rune Andersson (m) kl 13.30-13.40 samt 13.45-13.50 
  Tommy Olsson (kd) 
  Gunilla Ekelöf (fp) 
  Mikael Andersson (fp) 
 
 tjänstemän personalchef Roger Lindberg 
  ekonomichef Bo Johansson 
  t.f. näringslivschef Mats Eurenius 
  samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren 
  samordnare Anna-Lena Cederström 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 
  informationschef Ulla Nelson  
  VD BlekingeTrafiken Hans Jonasson kl 08.30-09.00 
  BlekingeTrafiken Ann-Sofie Svensson         ” 
  sektionschef Göran Bohman, socialförvaltn. 08.50-09.25 
 sekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  Mats Lindbom  
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Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare …………………………………………. §§ 1-21 
 Laila Karlsson 
 
 
 
Ordförande …………………………………………. 
 Mats Johansson  
 
 
 
Justerare …………………………………………    
 Mats Lindbom  
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21 januari 2002 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
………………………………… 
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§ 1 
Informationer och föredragningar 
 
1. VD Hans Jonasson och Ann-Sofie Svensson, BlekingeTrafiken, redovisar 

konsekvenser och åtgärder i samband med införande av nytt planeringssystem 
för närtrafiken (f.d.färdtjänsten). 

 
2.  Yttrande över betänkandet Barnmisshandel – att förebygga och åtgärda, 

föredras av sektionschef Göran Bohman, socialförvaltningen. 
 
3.  Yttrande över betänkandet God ekonomisk hushållning i kommuner och 

landsting, föredras av ekonomichef Bo Johansson. 
 
4.  Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik administration, 

föredras av personalchef Roger Lindberg. 
 _______ 
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Kommunala uppdrag 2002.20.102 
Löneadministrationen 
Berörd nämnd 
De valda 
Akten 
 
 

§ 2 
Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
Sigurdh R Petersson (m) har med skrivelse den 14 januari 2002 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens fastighetsutskott. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna avsägelsen. 
_______ 
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Kommunala uppdrag 2002.20.102 
Löneadministrationen 
Länsarbetsnämnden 
Berörd nämnd 
De valda 
Akten 

§ 3 
Kommunala val 
 
Kommunstyrelsen utser följande till och med den 31 december 2002: 
 
Kommunstyrelsens fastighetsutskott 
ersättare Karl-Gösta Svensson (m) efter Sigurdh R Petersson  
 
Arbetsmarknadsnämnden i Karlskrona 
ledamot Anders Bergkvist, efter Sven-Ingvar Pettersson 
_______ 



  15 januari 2002 7 

Finansdepartementet 2001.482.040 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 4 
Yttrande över betänkandet www.kommundatabas. NU (SOU 2001.75) 
 
Karlskrona kommun har utsetts till remissinstans för ovanstående betänkande. 
Kommunen har varit delaktig, tillsammans med ytterligare 62 kommuner, i det 
praktiska arbetet med nyckeltalsframtagning samt beskrivningen och betydelsen  
av ett aktivt benchmarkingarbete. 
 
Kommunen ställer sig till fullo bakom utredningens konstaterande att den befint-
liga informationen om kommunsektorn kan användas bättre och ny information 
kan skapas för att öka stödet för styrningen av den kommunala sektorn. Nuvarande 
statistikinsamlande beskriver främst ekonomiska mått – resursförbrukningen och 
volymmått – omfattningen av verksamheten. 
 
I utredningen har särskilt stor vikt lagts vid att försöka utveckla nyckeltal som 
beskriver kvalitet, måluppfyllelse och resultat. Flertalet av dessa nyckeltal kan inte 
med lätthet tas fram idag utan behöver testas i särskild ordning innan uppgifterna 
tas in i det ordinarie insamlandet. Samtidigt är det viktigt att konstatera att ett 
enskilt nyckeltal aldrig beskriver någon sanning utan ofta leder till ytterligare 
frågor. Däremot är det en utmärkt grund för jämförelser över tiden både inom den 
egna kommunen och även i jämförelse med andra kommuner. 

 
Vid inrättandet/uppstarten av kommundatabasen är det viktigt att den inte får 
karaktären av ett statligt kontrollsystem. Detta kan undvikas om det tilltänkta rådet 
får en sammansättning som innebär en rimlig balans mellan statliga, kommunala 
och övriga representanter. 
 
I övrigt får man se kommundatabasen som ett steg på vägen i arbetet med utveck-
lingen av modeller kring fördelning och prioritering av resurser till verksamheter-
na. Med andra ord få ett bättre grepp om ”vad vi får för pengarna”. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 december 2001 förslagit 
kommunstyrelsen besluta  
 
att lämna synpunkterna ovan som yttrande över betänkandet (SOU 2001:75) 
www.kommundatabas.NU. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt 
förslaget. 
_______   
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Finansdepartementet 2001.483.040 
Akten 
 
 
  
 
 

§ 5 
Yttrande över betänkandet God ekonomisk hushållning i kommuner och 
landsting (SOU 2001:76) 
 
Karlskrona kommuns synpunkter och förslag på rubricerade betänkande skall ses 
mot bakgrund av de erfarenheter kommunen gjort då underskott vänts till över-
skott. Kommunen återfinns som exempel i utredningens kapitel 8.5.3. Kommuner 
som vänt underskott till överskott. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 december 2001 lämnat 
förslag till yttrande över betänkande av Ekonomiförvaltningsutredningen ”God 
ekonomisk hushållning i kommuner och landsting”, SOU 2001:76. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
att anta bifogat yttrande som sitt eget. 
_______ 
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Socialdepartementet 2001.447.750 
Barn- och ungdomsnämnden 
Socialnämnden 
Akten 
 
 
 

§ 6 
Yttrande över betänkandet Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda 
(SOU 2001:72) 
 
Socialdepartementet har den 15 oktober 2001 översänt rubricerade betänkande för 
yttrande. Socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona 
kommun har lämnat ett gemensamt yttrande till sina nämnder.  
 
Remissynpunkter 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 17 december 2001, § 114 
Socialnämnden har vid sammanträde den 17 december 2001, § 184 
Allmänna utskottet har den 8 januari 2002 tillstyrkt förslaget samt att Eva-Britt 
Dahlströms yttrande i barn- och ungdomsnämnden skall bifogas remissvaret. 
  

 Yrkanden 
Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Jan Lennartsson (m), Karl-Gösta 
Svensson (m) yrkar att få särskilt yttrande bifogat till remissvaret. 

 
 Propositioner 

Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. Därefter 
beslutar kommunstyrelsen att Eva-Britt Dahlström och Sigurdh R Peterssons  
yttranden skall bifogas remissvaret, protokollsbilaga 1 och 2. 

  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta upprättat yttrande samt att särskilt yttrande av Eva-Britt Dahlströms (s) 
protokollsbilaga 1, och Sigurdh R Peterssons (m) protokollsbilaga 2, bifogas som 
remissvar. 
_______ 
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Polismyndigheten i Blekinge län 2001.520.106 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 7 
En brottsförebyggande strategi för polismyndigheten i Blekinge 
 
Enligt regeringens direktiv åligger det varje polismyndighet att fastställa en 
Brottsförebyggande strategi. Förslag till en sådan strategi har framtagits av 
polismyndigheten i Blekinge län och lämnats på remiss bl.a. till Karlskrona 
kommun. 
 
Förslaget tar upp områden inom det brottsförebyggande området som är mycket 
viktiga för vår kommun. Analyser och mål sammanfaller med kommunens. 
Samverkan i det brottsförebyggande arbetet betonas och är självfallet av stor 
betydelse för ett lyckat arbete. 
 
Förslaget poängterar polismyndighetens synlighet och behovet av arbete vid tidiga 
insatser. Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att polismyndigheten sedan 
slutet av förra året, genom att samordna sina resurser, sett till att betydligt fler 
poliser patrullerar i centrala Karlskrona på fredags- och lördagskvällar. 
Kommunen förutsätter att polismyndigheten framöver frigör resurser för att 
genomföra den föreslagna strategin. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 december 2001 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Allmänna utskottet har den 8 januari 2002 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkanden 
Mats Lindbom (c), med tillstyrkan av ordföranden, Björn Fries (s), Sigurdh R 
Petersson (m), Kent Lewén (fp), Günter Dessin (v) och Claes Bothén (kd) yrkar 
bifall till allmänna utskottets förslag samt som yrkar tre tillägg, protokollsbilaga 
3. 

 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag med Mats Lindboms 
m fl tilläggsyrkanden. 
 
Således beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att tillstyrka Förslag till brottsförebyggande strategi för polismyndigheten i 

Blekinge län, med tre tillägg, protokollsbilaga 3. 
 
2. att understryka att kommunen förutsätter att polismyndigheten frigör resurser 

för att genomföra den föreslagna strategin. 
  _______  
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Kommunfullmäktige  2000.490.001 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik administration  
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29-30 november 2000, § 192, vid 
beslut om budget, uppdragit åt kommunstyrelsen att besluta om inrättande av en 
gemensam administrativ enhet för inte nämndspecifik administration. Kommun-
styrelsen lämnade uppdraget till en genomförandegrupp.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 december 2001, efter 
Genomförandegruppens förslag, utarbetat ett förslag till ramjustering. Förslaget har 
framtagits i samverkan med förvaltningscheferna. Med anledning av pågående 
revisionsförhandlingar har vissa kostnader beräknats schablonmässigt. Tekniska 
justeringar kan därför behövas göras när ramjusteringen genomförs. Underlaget för 
ramjustering beräknas utifrån de personella förhållanden som gäller för närvarande 
och omfattar personalkostnader och overheadkostnader exkl. lokaler och förbruk-
ningsartiklar. Lokaler tillhandahålls av respektive förvaltning. Vissa förstärkningar 
håller på att genomföras inom barn- och ungdomsförvaltningen, äldreförvaltning-
en, handikappförvaltningen, idrotts- och fritidsförvaltningen samt kulturförvalt-
ningen. Dessa förstärkningar har även medräknats i ramjusteringen. Beloppen är 
beräknade på ett kalenderår varför under 2002 föreslås en ramjustering av endast 
11/12-delar. Inför budget 2003 får återstående ramjustering ske. 

  
Allmänna utskottet har den 8 januari 2002 tillstyrkt kommunledningsförvalt-
ningens förslag. 

   
 Yrkanden 

Ordföranden, Günter Dessin (v) och Björn Fries (s) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag. 

 
Kent Lewén (fp), Claes Bothén (kd), Sigurdh R Petersson (m) och Mats Lindbom 
(c) yrkar återremiss med uppdrag att framlägga förslag på en lösning genom 
upprättande av nätverk. 

 
 Propositioner 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller 
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag. Därmed 
faller Kent Lewéns yrkande. 
 
Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag. 
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Reservationer 
Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Jan Lennartsson (m), Karl-Gösta 
Svensson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 
1. att införa genomförandegruppens föreslagna organisation från och med den  
      1 februari 2002 med undantag av överföring av intendenterna inom barn- och         
       ungdomsförvaltningen, 
 
2. att delegera till ekonomi- respektive personalchef beslut i alla ekonomi- 

respektive personaladministrativa rutiner som rör kommunens förvaltning, 
 
3. att fastställa kommunledningsförvaltningens organisation enligt bilaga 2, samt 
 
4. att uppdra till personalchefen besluta om erforderliga personalförändringar 

mellan förvaltningarna efter sedvanliga överläggningar med personalorganisa-
tionerna. 
- - - 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att från och med den 1 februari 2002 ramjustera nedanstående belopp 
         i budget 2002 från: 
Barn- och ungdomsnämnden  3.361.799 kkr. 
Utbildningsnämnden     2.438.076 kkr. 
Äldrenämnden   3.124.379 kkr. 
Socialnämnden      939.274 kkr. 
Handikappnämnden   1.045.137 kkr. 
Kulturnämnden   1.196.381 kkr. 
Idrotts- och fritidsnämnden       40.770 kkr. 
Tekniska nämndens program kommunbidrag 4.599.915 kkr. 
Tekniska nämndens program avgiftsfinansiering       412.544 kkr. 
Summa                       17.158.276 kkr. 
till kommunstyrelsens huvudprogram kommunledningsförvaltning, 
 
2.  att uppdra till kommunledningsförvaltningen att vidta erforderliga tekniska  
justeringar av ramjusteringen med hänsyn till pågående överläggningar med 
personalorganisationerna, samt 
 
3. att uppdra till kommunstyrelsen att följa upp föreslagen organisation och i 
samband med budget 2003 föreslå eventuella förändringar så att samtliga 
förvaltningar kan erbjudas lika omfattning och kvalitet på servicen från 
kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning inom ekonomi- och 
personalområdet.  
_______ 
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Kommunfullmäktige  1999.61.370 
 
 
 
 
 
 

§ 9 
Affärsverken Karlskrona AB – Förändrat utfall för fjärrvärmeinvestering  
i Karlskrona 
 
Affärsverken AB har reviderat det underlag som under februari (§ 26/370) och 
augusti (§ 139/370) 1999 låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om att 
bevilja bolaget investeringstillstånd och lån för utbyggnad av en ny värmeproduk-
tionsanläggning.  
 
Beslutet från februari 1999 avsåg konventionell panna för eldning av biobränsle 
med investeringsram om 67,5 mkr. Under året och pågående projektering uppkom 
samtidigt diskussion om nytt EU-direktiv med framtida krav på avfallsförbränning. 
Bolaget arbetade fram nya investeringskalkyler för att kunna elda torra bränslen 
s.k. rt-flis. Marknaden hade dessutom svängt och det visade sig att den kalkyl som 
tagits fram i februari inte höll prismässigt. Total innebar den nya kalkylen en kost-
nadsfördyring med 17,5 mkr varav merinvestering för alternativbränsle i panna 10 
mkr. 

 
I samband med denna process bytte bolaget ledning. Vid förnyade kontakter med 
tillståndsmyndigheter visade det sig vara olika uppfattning om vad som beslutats 
och vad som muntligt överenskommits. Bolaget har följaktligen endast tillstånd att 
elda skogsbränslen i Gullberna värmeverk. Något tillstånd att elda rt-flis eller kbf 
(utsorterad bränslefraktion) finns således inte. Den ekonomiska fördel som det för-
nyade tillståndet om merinvesteringen skulle innebära (tidigareläggning av break-
even 2-3 år) har således inte kunnat realiseras i dagsläget. Bolaget undersöker dock 
möjligheterna och konsekvenserna för att få erforderliga tillstånd. Om inte er-
forderliga tillstånd erhålls kommer den investeringskalkyl som låg till underlag för 
beslutet att förskjutas några år i framtiden. 
 

 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 januari 2002 tillstyrkt förslaget. 
  
 Yrkanden 

Mats Lindbom (c) yrkar, med tillstyrkan av ordföranden, Sigurdh R Petersson (m) 
och Kent Lewén (fp), bifall till allmänna utskottets förslag samt som tilläggsyrkan-
de: att uppdra åt styrelsen i Affärsverken AB att skyndsamt söka erforderliga till-
stånd för att kunna elda rt-flis och/eller kbf. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag samt Mats Lindboms 
m fl tilläggsyrkande. 
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Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta   

 
1. att uppdra åt styrelsen i Affärsverken AB att i samråd med kommunjuristen 

undersöka möjligheten att utnyttja kommunkoncernens ansvarsförsäkring i 
ärendet, 

 
2. att uppdra åt styrelsen i Affärsverken AB att skyndsamt söka erforderliga 

tillstånd för att kunna elda rt-flis och/eller kbf,  
 

3. att uppdra till VD:n för Affärsverken Karlskrona AB att årligen i samband med 
uppföljning av bokslut och budget, till styrelsen för AB Karlskrona 
Moderbolag, redovisa utvecklingen för fjärrvärmeinvesteringen, samt 

 
4. att ta informationen till protokollet. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige  2001.186.701 
 
  
 
 
 
 

§ 10 
Ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning  
 
Vårdförbundet Blekinge har vid sammanträde den 1 april 2001 beslutat att i egen 
regi driva gymnasieskola för barn, ungdomar och vuxna inom autismspektrat. För-
ändringarna i förbundsordningen, som blev en följd av detta beslut, har godkänts 
av kommunfullmäktige den 30 augusti 2001. 
 
Några av medlemskommunerna har lämnat synpunkter på den förändrade texten  
i förbundsordningen och tyckt att formuleringar varit alltför ospecificerade. 
Vårdförbundet Blekinge har därför beslutat om ett förtydligande av §§ 1 och 2 
enligt följande: 

 
§ 1 
”Vårdförbundet Blekinges ändamål är att vara huvudman för hem för vård eller 
boende för barn, ungdomar, familjer, missbrukare enligt de bestämmelser som 
anges i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) samt svara för familjerådgivning, familjehemsverksamhet och verk-
samhet avseende personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. ” 
 
”Vårdförbundet Blekinge medges också, när medlemmar så önskar, vara huvud-
man inom det sociala verksamhetsområdet som avser omvårdnad och boende för 
vuxna med autism eller psykiskt funktionshinder samt svara för gymnasieutbild-
ning med internat för elever med Aspergers syndrom/högfungerande autism”. 
 
§ 2 
”Vårdförbundet Blekinge är organiserat med förbundsdirektion som tillika är 
förbundsstyrelse. Direktionen skall också vara styrelse för den gymnasieutbild-
ning som Vårdförbundet Blekinge bedriver”. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ändringarna i Vårdförbundets förbundsordning. 
_______ 
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IT-enheten 2001.555.005 
Ekonomienheten 
Akten 
 
  
 
 

§ 11 
Begäran om investeringstillstånd för uppgradering av telefonväxel 
 
För att minska kostnaderna för telefonin samt för att nyttja ny teknik föreslår 
kommunledningsförvaltningen, i skrivelse den 1 december 2001, en uppgradering 
av telefonväxeln till en kostnad av 600 tkr. 
 
Genom att nyttja ny teknik kan man minska på antalet hyrda ledningar eftersom 
telefonin då går i eget nät. Uppgraderingen gör dessutom att anknytningar som 
idag inte kan vara med i växel på grund av för långt avstånd (t.ex. Holmsjö) får 
möjlighet att använda sig av växelns alla tjänster. Även en mobiltelefon kan 
fungera som anknytning i växeln. 
 
Besparingen utgörs av en årlig summa på 200 tkr med start från den dag uppgra-
deringen görs, varför investeringen betalar sig på tre år. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
att bevilja investeringstillstånd om 600 tkr för uppgradering av telefonväxel 
(medel för investeringen finns avsatta i budgeten för år 2002). 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.556.107 
 
 
 
 
 
 

§ 12 
Förlängning av konsortialavtal med Affärsverken Karlskrona AB 
 
Konsortialavtalet mellan Karlskrona kommun och Affärsverken AB sades upp den 
20 december 1999 att upphöra per den 31 december 2001. 
 
Mot bakgrund av dels pågående process rörande punkt 2.2 i konsortialavtal samt 
pågående arbete med att ta fram finansiell policy för Affärsverken AB föreslås 
konsortialavtalet i tillämpliga delar förlängas. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 december 2001 lämnat 
beslutsförslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga konsortialavtalet i tillämpliga delar i sex månader, att upphöra den  
30 juni 2002. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 

§ 13 
Exploateringsavtal för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1), 
Nättraby 
 
Över rubricerade område finns ett förslag till detaljplan. Området utgörs av 
Skillingenäshalvöns nordöstra del, och är tidigare inte detaljplanelagd. Det ligger 
dock i anslutning till de planlagda delarna av Skillingenäs, inom vilka exploate-
ringsarbete pågår. 
 
Detaljplaneförslaget syftar till att inom området medge uppförande av 67 bostads-
hus längs nyanlagda vägar. Området är privatägd och avses genomföras som en 
privat exploatering, varför ett exploateringsavtal som reglerar utbyggnaden av VA, 
vägar m.m. måste tecknas mellan kommunen och exploatören. 
 
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detalj-
planeområdet. Avtalet är upprättat mellan kommunen och fastighetsägaren 
Skillingenäs AB, vilken också avser att genomföra exploateringen.  
 
Exploateringsavtalet har upprättats i samråd med berörda förvaltningar och avdel-
ningar inom kommunen samt med berörd vägsamfällighet. Arbetena är planerade 
att påbörjas under våren 2002, efter att de nu pågående delarna av arbeta inom 
Skillingenäs avslutats.  

 
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 12 december 2001, med anledning 
av vad som anförs i skrivelsen, lämnat beslutsförslag. 
 
Jäv 
Karl-Gösta Svensson (m) anmäler jäv och lämnar lokalen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och 
Skillingenäs AB för exploatering av Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1). 
_______  
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Kommunfullmäktige  2000.497.214 
 
 
 
 
 
 

§ 14 
Detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1) Nättraby – 
antagande 
 
Rubricerade detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 1 oktober  
t.o.m. den 29 oktober 2001. Området är beläget öster om Nättraby och söder  
om Mjöviksvägen och utgörs idag av skogsmark, åkermark och outnyttjad sank 
ängsmark. Syftet med planen är att skapa en attraktiv boendemiljö nära havet, 
badplats, natur och med havsutsikt. Området kommer att avstyckas i stora tomter 
och utnyttjas för friliggande enbostadshus. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 december 2001, § 458, 
föreslagit kommunfullmäktige att anta planen. 

 
 Jäv 
 Karl-Gösta Svensson (m) anmäler jäv och lämnar lokalen. 
  

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1) 
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2000.338.109 
 
 
 
 
 
 

§ 15 
Svar på motion om gratulationsbrev till barnfamiljerna samt gratischeck till  
föräldrautbildning 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2000, § 123, av Claes 
Bothén (kd). Motionären föreslår att ett gratulationsbrev framställs för att sändas ut 
till varje familj i kommunen som får tillökning, för att uppmuntra föräldrarna i sin 
viktiga föräldraroll. Möjligheten till någon form av ”gratischeck” till föräldraut-
bildning som gåva till nyblivna föräldrar bör undersökas. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 november 2001 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Allmänna utskottet har den 8 januari 2002 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkanden 
Claes Bothén (kd) med tillstyrkan av ordföranden, yrkar ändring av attsats 2: att 
uppdra till barn- och ungdomsnämnden att se över möjligheten att erbjuda någon 
form av föräldrautbildning inom dess verksamheter, och därmed anse motionen 
besvarad. 
 
Propositioner 
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag attsats 1. 
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag attsats 2 
mot Claes Bothéns ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Claes 
Bothens ändringsyrkande.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att från och med år 2002, via 

barn- och ungdomsförvaltningen, lämna information till nyblivna föräldrar om 
nämndens verksamhet för barn och ungdomar. Information skall lämnas i 
samband med föräldrarnas besök vid barnavårdscentralen, samt 

 
2.  att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att se över möjligheten att erbjuda 
     någon form av föräldrautbildning inom dess verksamheter, och därmed anse  
     motionen besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.197.628 
 
 
 
 
 
 

§ 16 
Svar på motion om ”Hur ska jag välja för att kunna studera vidare? 
Högskoleblock kan vara svaret” 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2001, § 53, av Jan-
Olof Petersson (fp). Motionären anser att eleverna skall få så bred behörighet som 
möjligt till högskolans utbildningar och att dessa behörighetsgivande kurser samlas 
i s.k. högskoleblock inom ramen för såväl valbara kurser som det individuella 
valet. 
 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2001, § 88, lämnat 
yttrande. Utbildningsnämnden har för egen del beslutar att ge utbildningsförvalt-
ningen i uppdrag att förtydliga informationen till eleverna i årskurs nio och till 
eleverna i gymnasieskolan angående behörighetskraven till högskolans utbild-
ningar, såväl vilka kurser som ger särskild behörighet, som elevernas möjlighet att 
läsa dessa kurser. 

 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 januari 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
 Yrkande 
 Kent Lewén (fp) yrkar bifall till motionen. 
 
 Proposition 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent Lewéns 
yrkande om bifall till motionen. 

 
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 

 
att motionen härmed är besvarad. 
_______  
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Kommunfullmäktige  2001.282.531 
 
 
 
 
 
 

§ 17 
Svar på motion om bussförbindelser Fågelmara-Jämjö 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av  
Annicka Engblom (m). Motionären föreslår fullmäktige besluta om att sätta in fler 
bussturer kvällstid och helger samt nattbuss mellan Fågelmara och Jämjö. 
 
Remissynpunkter 
BlekingeTrafiken har den 3 oktober 2001 lämnat yttrande. De konstaterar bl.a. att 
busstrafiken till och från Fågelmara till viss del har reducerats under de senaste 
åren. Dels då den s.k. förortstrafiken till Jämjö inrättades, och dels till innevarande 
trafikår då några turer togs bort från linje 500 mellan Karlskrona och Kalmar. 
Orsaken till att trafiken dragits in är att resandefrekvensen har varit låg och att 
trafiken därmed har haft en låg kostnadstäckning. 
 
I ett längre perspektiv kan inrättandet av Närtrafiken komma att ge vissa utökade 
resmöjligheter till Fågelmara. Det är dock för tidigt att säga när Närtrafiken 
kommer att öppnas för allmänt resande inom det aktuella området. Det är inte klart 
vilka tider på dagen som turer kommer att gå och det är inte sannolikt att den 
kommer att gå som nattrafik. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 december 2001 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att uppmana BlekingeTrafiken att vid Närtrafikens öppnande för allmänheten 

särskilt beakta de synpunkter som framförts i motionen, samt 
 

2. att motionen därmed skall anses besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2000.663.312 
 
 
 
 
 
 

§ 18 
Svar på motion om cykelvägar i Nättraby  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211, av 
Tommy Olsson (kd). Motionären föreslår att fullmäktige prioriterar färdigställan-
det av cykelvägen mellan Nättraby och Karlskrona, samt att planera för cykelvägar 
där nya villaområden skall byggas i Nättraby. 
 
Kommunfullmäktige beslöt den 25 oktober 2001, § 160 att anta detaljplan för 
gång- och cykelväg för delen Trantorp-Stora Vörta i Nättraby. Planens syfte är att 
förlänga cykelstråket åt väster så att det blir en bekväm, snabb och så kort cykel-
väg som möjligt hela vägen från Trossö till Nättraby. Kommunfullmäktige beslut 
är överklagat, varför byggstart ej kan ske förrän denna process är avslutad. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2001, § 97, lämnat 
yttrande. Nämnden säger bl.a. att de inom ramen för sitt planarbete kan redovisa 
förslag till nya gång- och cykelvägar. Genomförande kan därefter inom explo-
ateringsområden åläggas exploatören genom avtal. I övrigt är det aktuell väghållare 
som har att avgöra genomförandet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2001 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att motionen om cykelväg Nättraby-Karlskrona skall anses besvarad med 

hänvisning till vad som anförts ovan, 
 

2. att planering av cykelvägar inom områden med enskild eller statlig väghållning 
skall lösas inom ramen för kommunens planarbete, samt 

 
3. att finansiering av cykelvägar inom områden med särskild väghållning har 

beaktats i kommunens budgetprocess, där frågan om kommunala bidrag till 
enskilda väghållare har prövats. 

_______ 
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Kommunfullmäktige  2000.107.825 
 
 
 
 
 
 

§ 19 
Svar på motion om småbåtshamn/marina samt område för vinterförvaring 
och underhåll av småbåtar    
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 februari 2000, § 31, av 
Carl-Göran Svensson (m). Motionären yrkar att miljö- och byggnadsnämnden i 
samband med översiktsplan utreder om det finns möjlighet att skapa en småbåts-
hamn/marina och vinterförvaringsplats i detta område i samband med byggandet 
av vallen. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 11 december 2001, § 149, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att motionen skall anses besvarad genom att frågan om anläggande av hamn i 

Torstävaområdet kommer att utredas av samhällsbyggnadsförvaltningen i 
samband med pågående översiktsplaneöversyn, samt 

 
2. att meddela samhållsbyggnadsförvaltningen tekniska nämndens 

ställningstagande i ärendet. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2000.155.820 
 
 
 
 
 
 

§ 20 
Svar på motion om ytor för lek och idrott m. m.  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 februari 2000, § 31, av Bo 
Palmgren (c). Motionären har lämnat en dubbelmotion om ytor för lek, idrott m.m. 
1. Kampen mellan bil och människa och 2. Den f.d. simhallstomten i hörnan av 
Drottninggatan-Ö Prinsgatan. Motionären menar att lediga ytor på Trossö i allt 
större utsträckning tas i anspråk till bilparkering och om att tillgodose behovet av 
ytor för lek och idrott på Trossö. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 11 december 2001, § 146, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att såväl Trossös trafikfrågor liksom behovet av lek- och idrottsanläggningar 

på Trossö bör behandlas i Karlskrona kommuns översiktsplan, samt  
 
2.   att motionen därmed är besvarad. 
_______ 
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Akterna 
 
 
 

 
 
 
§ 21 
Anmälningsärenden:  

 
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till 

protokollet    
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 28-29 november och den 20 december 

2001 
3. Diakonikollegiet i Lunds stift UPPROP ”Nyfattigdomen” mitt i välfärden 

måste stoppas! 
4. Skolverket beslut 011122 om ansökan från Mobile e-learning of Scandinavia   
     AB om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 
5.   Skolverkets beslut 011122 om ansökan från Mobile e-learning of Scandinavia  
     AB om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun  
6.  Kommunstyrelsens allmänna utskott har 011211 gett option till Elite Hotels   
      fram till den 1 maj 2002. Gäller hotell- och konferensanläggning i kvarteret      
      Axel 
7.   Tekniska nämnden beslut 011211, § 147, om försöksverksamhet med  
      alternativa drivmedel, delrapport till kommunstyrelsen  
8. Integrationsverkets beslut 011205 om bidrag till utvecklingsarbete i Karlskrona  
      kommun 
9.   Länsstyrelsen Blekinge län 
• information 011116 om länsstyrelsens handläggning av ärenden då kommunen  

            inte fullgör vad som ålagts i lagakraftvunna domar enligt Socialtjänstlagen  
            (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

• beslut 011123 om småföretagsstöd till Micono Bizznet AB i Karlskrona  
• beslut 011123 om konsultcheck till Micono Bizznet AB 
• beslut 011128 om tillstånd till fortsatt och utvidgad täkt på fastigheten Sillesås  

            1:13 i Karlskrona kommun  
• samråd 011204 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om dikesrensning och skydds- 

            dikning inom fastigheten Mästaremåla 1:41 i Karlskrona kommun  
• beslut 011203 om stöd till kommersiell service Senorens Livs AB 
• beslut 011210 om landsbygdsbidrag till Flymens Tapetseri & Båtkapell 
• beslut 011210 om landsbygdslån till Roger Thelin, Höör (stödet avser                    

            investeringar i Karlskrona kommun) 
• beslut 011204 om stöd till Karlskrona kommuns projekt ”Förstudie – transport-  

            och logistiknätverk i Karlskrona/Ronneby” 
10. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001 
      nr 125  Barnomsorg på kvällar, nätter och helger 
      nr 126  Förintelsens minnesdag – för människovärde och demokrati 
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      nr 127  Hyreshöjning fr.o.m. 020101 för lokaler med avtal knutna till konsu- 
                  mentprisindex KPI 
      nr 130  Ekonomiskt stöd från AFA I samband med rehabiliteringsinsatser  
      nr 136  Lagen om Offentlig Upphandling (nya tröskelvärden) 
      nr 141 Asylsökande barns skolgång m.m. 
      nr 142  Budgetförutsättningar åren 2002-2005 
      nr 144  Ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet m.m. 
11. Tackskrivelser 
 -  Rektorernas tack för uppvaktning och gåva vid invigningen av Nättraby  
          KunskapsCentrum NKC 

 -  Örikets styrelse tackar Gerthie Olsson för medverkan i 2001 års skärgårds- 
              forum 

_______ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 12 februari 2002 

§ 22 Informationer och föredragningar 

§ 23 Avsägelser av kommunala uppdrag 

§ 24 Kommunala val  

§ 25 Förnyad option för BLT och ett nytt mediahus 

§ 26 Regeringsskrivelse om planprocessens längd 

§ 27 Hemställan om ändring av reglemente för Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor 

§ 28 Begäran om engångsanslag, vuxenutbildningen 

§ 29 Karlskrona.se – Förslag till Översiktsplan för Karlskrona kommun - utställning 

§ 30 Svar på motion om pendlarparkeringsplats 

§ 31 Svar på motion om cykelbana till Jämjö och Trummenäs 

§ 32 Svar på motion om cykelväg till Jämjö 

§ 33 Svar på motion om utbildning i EcoDriving 

§ 34 Svar på motion om arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen 

§ 35 Svar på motion om närproducerade och miljöanpassade livsmedel i kommunens verksamhet 

§ 36 Svar på motion om god service för utveckling och expansion 

§ 37 Anmälningsärenden  

§ 38     Avtackning    

_______ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, 
 tisdagen den 12 februari 2002, kl 08.30-14.30 
 Sammanträdet ajourneras kl 10.35-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf Björn Fries (s) 
 2:e vice ordf Sigurdh R Petersson (m) 
  Gerthie Olsson (s) 
  Birgitta Törnqvist (s) kl 13.30-14.30 §§ 23-38 
  Börje Nilsson (s) 
  Ann-Charlotte Svensson (s) 
  Annicka Engblom (m) 
  Jan Lennartsson (m) deltar ej i beslut § 28 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Günter Dessin (v) 
  Claes Bothén (kd) 
  Mats Lindbom (c) 
  Kent Lewén (fp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Bengt Grönblad (s) 
  Rolf Andersson (s) kl 08.30-10.35 § 22 
 
Övriga närvarande ersättare Christina Mattisson (s) kl 09.05-14.25 
  Rolf Andersson (s) kl 13.30-14.30 §§ 23-38  
  Patrik Enstedt (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Karl-Gösta Svensson (m) 
  Rune Andersson (m) 
  Jan Johansson (kd) 
  Tommy Olsson (kd) 
  Magnus Larsson (c) 
  Gunilla Ekelöf (fp) kl 08.30-10.35 § 22 
  Mikael Andersson (fp) 
  Solveig Eliasson (mp) kl 08.55-10.35 § 22 
 
 tjänstemän kommunchef Lisbeth Sager 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 
  ekonomichef Bo Johansson 

                              personalchef Roger Lindberg kl 08.30-10.25, 13.30-14.30  
 - del av § 22 samt §§ 23-38 

  t.f. näringslivschef Mats Eurenius 
  t.f. ekonomichef Mats Svensson 
  samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren kl 08.30-10.35 
  samordnare Anna-Lena Cederström 
  informationschef Ulla Nelson 
  förvaltningschef Claes-Åke Kindlund kl 08.30-09.55 del av 
  § 22, samt kl 13.30-14.30 §§ 23-38 
  planarkitekt Hans Juhlin kl 08.30-09.55 del av § 22 ö-planen 
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  planeringssekreterare Pia Kronengen kl 08.30-10.35 § 22  
  förvaltningschef Göran Palmér kl 09.55-10.30 del av § 22 
  rektor Anita Hjelm kl 09.55-10.30 del av § 22 
 sekreterare Laila Karlsson  
 
Utses att justera  Claes Bothén  
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare ……………………………………….…… §§ 22-38 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande ………………………………………….… 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare ……………….…………..………………. 
 Claes Bothén  
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 18 februari 2002 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
………………………………. 
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§ 22 
Informationer och föredragningar 

 
1. Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund inleder med information om den 

formella handläggningen av översiktsplanen. Planarkitekt Hans Juhlin föredrar 
förslag till översiktsplan för utställning. 

 
2. Förvaltningschef Göran Palmér informerar om vuxenutbildningens lokaler, 

planerad flyttning till Gräsvik och kostnader. Rektor Anita Hjelm informerar 
om förändrat arbetssätt på vuxenutbildningen. 

 
3. Planprocessen och det kommunala självstyret, föredras av samordnare Anna-

Lena Cederström. 
 

4. Anmälningsärende 15:4 Rapport om arkivverksamheten I Karlskrona kommun 
utgår. Ärendet kommer att tas upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde 
med förslag till åtgärder.   

      _______ 
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Kommunala uppdrag 2002.20.102 
Löneadministrationen 
Berörd nämnd 
Akten 
 
 
 

§ 23 
Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
1. Björn Fries (s) har med skrivelse den 22 januari 2002 avsagt sig uppdragen 

som vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd med tillhörande 
följduppdrag från och med den 15 februari 2002, samt 

 
2. Mikael Börjesson (v) har den 8 februari 2002 avsagt sig samtliga kommunala 

uppdrag, bland annat som ledamot i jämställdhetskommittén.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna avsägelsen. 
_______ 
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Kommunala uppdrag 2002.20.102 
Löneadministrationen 
De valda 
Berörd nämnd 
Akten 
 
 

§ 24 
Kommunala val 
 
Kommunstyrelsen utser till och med den 31 december 2002 följande: 
 
Arbetsmarknadsnämnden 
Leif Petersson, efter Mats Eurenius 
 
Kommunstyrelsens personaldelegation 
Tillförordnad ordförande Mats Johansson (s), efter Björn Fries. 

 _______ 
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Blekinge Läns Tidning AB 2000.694.253 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 

§ 25 
Förnyad option för BLT och ett nytt mediahus 
 
Blekinge Läns Tidning (BLT) har med skrivelse den 18 december 2001 begärt en 
förlängning av gällande option med ett år. Bakgrunden är att kommunstyrelsen den 
19 januari 2001 med vissa villkor beslutade ge BLT en option på ett år i samråd 
med detaljplanearbetet för Pottholmen. Eftersom planarbetet med Pottholmen 
därefter inriktades på ett brett samråd kring den översiktliga planen, har detalj-
planearbetet fått vänta. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 17 januari 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
 Ordföranden informerar om pågående förhandlingar med BLT, Svensk Bio m.fl. 
 
 Jan Lennartsson (m) tillstyrker förslaget. 
  

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att optionen gäller under ett år och omprövas därefter, 

 
2. att tillhörande parkering löses inom den blivande fastigheten eller på det sätt 

som den kommande detaljplanen föreskriver, 
 

3. att kommunen inte påtar sig några kostnader för de utredningar och den 
projektering som företaget genomför, samt 

 
4. att utvecklingen sker i samråd med detaljplanearbetet för Pottholmen. 

_______ 
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Regeringen  
Miljö- och byggnadsnämnden  
Länsstyrelsen Blekinge län 
Akten  
 
 
 

§ 26 
Planprocessen och det kommunala självstyret  
 
Med erfarenhet från ett antal planärenden som kommit att överklagas och 
överprövas av Länsstyrelsen Blekinge län och den oacceptabelt långa tid dessa 
processer tagit, vill kommunstyrelsen i Karlskrona kommun uppmärksamma 
Regeringen på behovet av en snabb översyn av Plan- och bygglagen (PBL). 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 december 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen besluta 
 
att tillställa Regeringen skrivelse enligt bilaga. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.29.003 
 
 
 
 

 
 

§ 27 
Hemställan om ändring av reglemente för Lundeska och Danielssonska m.fl. 
kassor 
 
Hemställan har tidigare beretts på kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars 
2001 men p.g.a. felaktig information i den tidigare hemställan har ärendet 
kompletterats. 
 
Styrelsen för Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor förvaltar idag ett kapital på 
ca 1 060 000 kronor. Utdelning sker årligen till 30 understödstagare. Kassornas 
tillgångar är placerade i obligationer och bankmedel. För att få optimal avkastning 
hemställer nu styrelsen om tillstånd att ändra § 6 i reglementet. Enligt bifogad 
hemställan önskar styrelsen ändra § 6 att innefatta även placering i obligationer 
samt en rätt att placera högst 50 % av reserverade räntemedel (motsvarande 25 % 
av kassornas totala kapital, ca 250.000 kronor) i aktier eller fonder av olika slag. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 januari 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla begärd ändring av § 6 i reglementet för Lundeska och Danielssonska 
m.fl. kassor. 
_______ 
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Kommunfullmäktige   
 
 
 
 
 
 

§ 28 
Begäran om engångsanslag, vuxenutbildningen 
 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 januari 2002, § 5, begärt ett 
engångsanslag om 450 tkr för att täcka de merkostnader som uppkommer första 
halvåret 2002 med anledning av förhyrning av ersättningslokaler till vuxenutbild-
ningen. 

  
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 februari 2002 lämnat 
beslutsförslag. 

 
 Deltar ej i beslutet 
 Jan Lennartsson (m) deltar ej i beslutet. 
  

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att ur fullmäktiges anslag för oförutsedda behov anvisa utbildningsnämnden ett 

engångsanslag om 450 tkr för att täcka de merkostnader som uppkommer 
under första halvåret, samt 
 

2. att uppmana tekniska nämnden att i samband med delårsbokslutet per den 30 
april redovisa uthyrningssituationen för och den framtida användningen av 
Sjöbladsskolan. 

_______  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 1997.607.212 
Akten 
 
 
 
 

§ 29 
karlskrona.se - Förslag till Översiktsplan för Karlskrona kommun – 
utställning  
 
Översiktsplanen för Karlskrona kommun, karlskrona.se, daterad mars 2001 har 
enligt beslut i kommunstyrelsen den 6 mars 2001, § 43, varit föremål för samråd. 
Samrådstid den 3 april–30 juni 2001. 
 
Samhällbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 16 januari 2002 lämnat 
beslutsförslag. Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 februari 2002 
tillstyrkt förslaget. 

  
 Yrkanden 

Sigurdh R Petersson (m) yrkar bifall till den borgerliga gruppens ändringsyrkande, 
bilaga 1. 

 
Sigurdh R Petersson (m), med tillstyrkan av Gerthie Olsson (s), yrkar ändring 
sidan 14 femte stycket  Enligt olika undersökningar kan en minst 10 meter bred 
skyddszon osv.  
 
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till ändringsyrkande sida 41 och 42. 

 
 Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
 Propositioner 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot den borgerliga 
gruppens ändringsyrkande sida för sida. 

 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla den borgerliga gruppens ändringsyrkande 
sidorna 5, 10, 14, 19, 20, 31, 41, 42, 63 och 64, samt sidan 34 (Bebyggelsestruktur) 
andra meningen stryks och ersätts med  Generellt är förtätning och funktionsom-
vandling att föredra framför helt nya områden eller enskilda lokaliseringar, vilka 
kan medföra att samhällets service blir lägre för den enskilde. 
 

 Kommunstyrelsen avslår ändringsyrkande sidorna 24, 30 och 40.  
 

Kommunstyrelsen beslutar därefter att anta det reviderade förslaget att bli föremål 
för utställning.  

 
 Reservation 

Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Jan Lennartsson (m) och Birgitta 
Ståhl (m) reserverar sig till förmån för egna yrkanden sida 24, 30 och 40, bilaga 1. 
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Således beslutar kommunstyrelsen   
 
1. att förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun, karlskrona.se, januari 

2002, blir föremål för utställning, med de ändringsyrkande som kommun-
styrelsen beslutat enligt ovan, samt 
 

2. att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda parkeringsnormen på 
Trossö.  

_______  
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Kommunfullmäktige  2001.266.530 
 
 
 
 
 
 

§ 30 
Svar på motion om pendlarparkeringsplats 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av 
Lennart Svantesson (kd). Motionären påpekar behovet av en pendlarparkerings-
plats vid korsningen Sällerydsvägen-E22. Kommunfullmäktige föreslås ge 
Vägverket i uppdrag att bygga en parkeringsplats avsedd för samåkning i samband 
med ombyggnaden av korsningen, samt att bygga parkeringsplatser vid andra 
större vägskäl för att gynna den bilist som vill samåka eller ta bussen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag.  De i motionen föreslagna åtgärderna är i anslutning 
till det statliga vägnätet och det är således Vägverket som är väghållare. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
1. att ge Vägverket Region Sydöst och Länsstyrelsen i Blekinge län tillkänna vad 

som anförts i motionen, samt att behovet av pendlarparkering vid korsningen 
Sällerydsvägen-E22 och andra större vägskäl bör analyseras i den kommande 
revideringen av den nationella väghållningsplanen och länstransportplanen, 
samt 

 
2. att motionen härmed skall anses besvarad.    

_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.372.312 
 
 
 
 
 
 

§ 31 
Svar på motion om cykelbana till Jämjö och Trummenäs 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 september 2001, § 146, av 
Carl-Göran Svensson (m). Motionären påpekar att det saknas cykelbana till Jämjö 
och Trummenäs. Idag finns det en cykelbana från centrum till Lyckeby, som delvis 
är utbyggd till Torstäva vägskäl. Motionären pekar på två möjligheter för att få en 
säkrare cykelväg till Trummenäs och Jämjö; 
1. Vid en utbyggnad till Trummenäs kan man fortsätta mot Säby, för att därifrån 

använda sig av nuvarande cykelled till Jämjö över Byfallet, 
2. Cykelbanorna vid Torstäva vägskäl kan dela på sig med en sträckning till 

Trummenäs och en ny sträckning längs med nuvarande E22 till Jämjö. 
 
Den aktuella vägen är statlig och det är således Vägverket som är väghållare. 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige beslutar 

 
1. att ge Vägverket Region Sydöst och Länsstyrelsen i Blekinge län tillkänna vad 

som anförts i motionen, samt att behovet och lämpligaste sträckning bör 
analyseras i det kommande revideringarna av den nationella 
väghållningsplanen och länstransportplanen, samt 

 
2. att motionen härmed skall anses besvarad. 
_______    
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Kommunfullmäktige  2001.267.312 
 
 
 
 
 
 

§ 32 
Svar på motion om cykelväg till Jämjö 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av 
Lennart Svantesson (kd). Motionären påpekar att det saknas en cykelväg till Jämjö. 
Fullmäktige föreslås besluta att ge vägverket i uppdrag att projektera och bygga 
denna cykelväg. 
 
Den aktuella vägen är statlig och det är således Vägverket som är väghållare. 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2001 lämnat 
yttrande och beslutsförslag.  

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att ge Vägverket Region Sydöst och Länsstyrelsen i Blekinge län tillkänna vad 

som anförts i motionen, samt att behovet bör analyseras i den kommande 
revideringen av den nationella väghållningsplanen, samt 
 

2. att motionen härmed skall anses besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2000.531.027 
 
 
 
 
 
 

§ 33 
Svar på motion om utbildning i EcoDriving   
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2000, § 162, av 
Jan Johansson (kd). Motionären har föreslagit att Karlskrona kommun låter all per-
sonal som regelbundet kör bil i tjänsten, antingen med egen eller med kommunägd 
bil, få genomgå en utbildning i EcoDriving. 
 
Landstinget Blekinge har under år 1999 utbildat ca 200 personer inom primär-
vården i s.k. EcoDriving. Utvärderingen visar att försöksgruppen i genomsnitt 
minskat bränsleförbrukningen med ca 6 %. 
 
Tekniska nämnden har under hösten 2001 beslutat att genomföra utbildning i 
EcoDriving för berörd personal inom förvaltningen. Denna utbildning kan ses  
som ett pilotprojekt inom kommunen och därmed utgöra starten av utbildnings- 
och miljöinsatsen avseende miljövänlig körning. 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde i december 2001 antagit miljöplan där 
det under punkt 1. rubrik Frisk Luft, är angivet som delmål ”Samtliga av 
kommunens personal som kör mycket i tjänsten (även tung trafik) skall senast år 
2005 ha genomgått utbildning för miljövänlig körning (EcoDriving)”. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att Karlskrona kommun i enlighet med antagen miljöplan genomför utbildning 

i miljövänlig körning (EcoDriving) för berörd personal, 
 

2. att med gjorda erfarenheter från pilotutbildningen, rutiner utarbetas för att få 
optimala och bestående effekter av utbildning, samt 

 
3. att motionen härmed anses besvarad. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige  2001.281.029 
 
 
 
 
 
 

§ 34 
Svar på motion om arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen  

 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av Sven-
Otto Ullnér (m). ). Motionären föreslår fullmäktige besluta  
1. att anställd personal inom äldre- och handikappomsorgen tilldelas arbets- och 

skyddskläder i för verksamheten erforderlig utsträckning,  
2. att regler för utformning och bärande av arbets- och skyddskläder framtas i 

samråd med samtliga inom verksamheten berörda, samt  
3. att erforderligt antal tvättmaskiner tilldelas äldre- och handikapp-

förvaltningarna för tvättning av arbets- och skyddskläder. 
 

 Remissyttranden 
Äldrenämndens yttrande den 21 november 2001, § 96 
Handikappnämndens yttrande den 18 december 2001, § 81 
 
Äldrenämnden har beslutat bifalla de två första attsatserna samt att avslå tredje 
attsatsen mot bakgrund av att detta bör diskuteras vidare vid framtagande av policy 
och riktlinjer. 
 
Äldrenämnden har i budgetarbetet inför 2002 begärt medel för fria arbetskläder. 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28-29 november 2001, § 179, 
beslutat att 0,7 mkr av tilldelat kommunbidrag för äldrenämnden från år 2002 skall 
disponeras för att ge de anställda inom äldreomsorgen fria arbetskläder. 
 
Handikappnämnden får i samband med budgetarbetet ta upp frågan om fria 
arbetskläder inom handikappomsorgen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta   
 
att motionen därmed är besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.50.430 
Agenda 21-samordnaren 
 
 
 
 

§ 35 
Svar på motion om närproducerade och miljöanpassade livsmedel i 
kommunens verksamhet 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari 2001, § 5, av Mats 
Lindbom (c). Motionären föreslår att fullmäktige ger berörda förvaltningar i upp-
drag att inom ramen för kommunens Agenda 21-arbete inleda ett projekt med 
ovanstående inriktning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt svar hänvisat till den i december 2001 
beslutade miljöplanen. I miljöplanens miljökvalitetsmål nr 9 finns delmål inne-
bärande utredning av möjligheter till lokalproducerade livsmedel. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta: 
1. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda 

möjligheterna för inköp av lokalproducerade livsmedel, helst KRAV-märkta 
till skolor och åldringscentra m.m. 

2. att motionen härmed anses besvarad. 
 
Kommunledningsförvaltningen har den 21 januari 2002, med hänvisning till 
beslutad miljöplan, åligger det således berörda förvaltningar att utreda och pröva 
delmål enlighet med miljökvalitetsmål nr 9 vid kommande upphandlingar av 
livsmedel.  

 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 februari 2002 tillstyrkt förslaget.
  
 Yrkande 

Mats Lindbom (c), med tillstyrkan av ordföranden, yrkar bifall till motionen och 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, samt föreslår att kommunstyrelsen ger 
Agenda 21-samordnaren i uppdrag att initiera nämnda arbetsgrupp. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Lindboms och ordförandens yrkande. 
 
 Således beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 

att ge Agenda 21-samordnaren i uppdrag att initiera en arbetsgrupp för att utreda 
möjligheterna för inköp av lokalproducerade livsmedel, helst KRAV-märkta till 
skolor och åldringscentra m.m. 

 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 

att bifalla motionen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.388.100 
 
 
 
 
 
 

§ 36 
Svar på motion om god service för utveckling och expansion 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 september 2001, § 146, av 
Peter Christensen (c). Motionären yrkar på att fullmäktige uppdrar till kommunsty-
relsen att inventera servicen i kommunen. Dessutom yrkar han på att resultatet 
skall presenteras så att det klart framgår hur servicen förändrats under de senaste 
tio åren. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 december 2001 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att överlämna motionen för beaktande i kommande projekt avseende 

handelsutredning, samt 
 
2. att motionen härmed är besvarad. 
_______ 
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Akterna 
 
 
 
 
 

 
§ 37 
Anmälningsärenden  

 
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till  
      protokollet   
2.   Kommunfullmäktiges protokoll den 31 januari 2002    
3.   Miljö- och byggnadsnämndens beslut 011212, § 464, Uppföljning av Miljö        
      2000  
4.   Avsiktsförklaring om samverkan mellan kommunerna Kalmar, Karlskrona och 
      Växjö  
5.   Länsstyrelsen Blekinge län 

• tilläggsbeslut 011213 om bidrag till yttre renovering av Bergqvistska 
gården i kv Wachtmeister 34 i Karlskrona kommun  

• beslut 011217 om lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods     
• beslut 011220 om biotopskydd för betesmark och slåtterytor inom 

fastigheten Kallgårdsmåla 1:4 i Karlskrona kommun 
• beslut 011220 om biotopskydd för naturbetesmark och slåtteräng inom 

fastigheten Granemåla 1:38 i Karlskrona kommun 
• beslut 020107 om tillstånd för schaktning för dränering inom fast 

fornlämning RAÄ 77, i Karlskrona kommun 
• brev 020109 om bostadsmarknadsenkäten 2002 – inbjudan till möte den 11 

februari  
6.   Svenska Kommunförbundets cirkulär 2001 

  nr 137  Basbelopp för år 2002 
  nr 145  Högsta domstolens mål och mobbning 
  nr 148  Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare 
  nr 149  Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 
  nr 150  Efter bostadsakuten – tomma bostäder kostar på 
  nr 151  Arbetsdomstolens dom 2001 nr 76 angående påstådd lönediskri-       
               minering 

nr 152  Pensionsnämndens beslut angående förändring av pensionsbehållning 
enligt PFA    

nr 153  Införandet av euron – få konsekvenser för kommunerna 
 7.   Tackskrivelser 

a) Ett varmt tack för den vackra blomman till min 50-årsdag, Madeleine 
Jufors, Polismyndigheten i Blekinge län                         

 _______ 
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 § 38 
 Avtackning 
 

Ordföranden tackar 1:e vice ordförande Björn Fries (s), som slutar sin anställning 
som kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen den 15 februari 2002, 
och överlämnar en blombukett. Fries har arbetat som politiker sedan 1976 och har 
varit ordförande i olika nämnder, kommunalråd, ordförande i projektet Svarte 
Petter m.fl. väsentliga arbetsuppgifter. Fries har av regeringen blivit utsedda till 
samordnare för det internationella arbetet med narkotikabekämpning. 
Socialdepartementets projekt varar i tre år. Ordförande önskar Fries lycka till med 
de nya arbetsuppgifterna. 
 
Björn Fries tackar politiker och tjänstemän för de år de har arbetat tillsammans på 
olika sätt. Han anser att det är rätt men vemodigt att byta yrkesbana och nu bli 
tjänsteman.   
_______  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 12 mars 2002 

§ 39 Informationer och föredragningar 

§ 40 Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001 

§ 41 Rekonstruktionsplan för Gullberna KB 

§ 42 Värdegaranti för AB Karlskronahem   

§ 43 Arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2001 

§ 44 Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor  

§ 45 Karlskrona kommun Jämställdhetsprogram 2002 

§ 46 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol och drogområdet 

§ 47 Medel till arbetsvärderingsprojektet  

§ 48 Region Blekinge som regionalt samverkansorgan 

§ 49 Svar på motion om körkortsutbildning på gymnasieskolans omvårdnadsprogram 

§ 50 Svar på motion om upprättande av miljöbokslut för Karlskrona kommun 

§ 51 Anmälningsärenden 
_______  
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, 
 tisdagen den 12 mars 2002, kl 08.30-13.55 
 Sammanträdet ajourneras kl 09.40-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 Ledamöter Gerthie Olsson (s)  
  Birgitta Törnqvist (s) 
  Börje Nilsson (s) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Claes Bothén (kd) 
  Günter Dessin (v) 
  Mats Lindbom (c) 
  Kent Lewén (fp) 
 
Tjänstgörande ersättare Bengt Grönblad (s) 

 Bo Andersson (s) kl 08.30-10.40 § 39 
 Christina Mattisson (s) 

  Karl-Gösta Svensson (m) 
  Rune Andersson (m) 
  Jan Johansson (kd) 
  Rolf Andersson (s) kl 13.30-13.55 §§ 40-51 
 
Övriga närvarande ersättare Patrik Enstedt (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Mikael Andersson (fp) 
  Gunilla Ekelöf (fp) 
 
 tjänstemän kommunchef Lisbeth Sager 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 
  personalchef Roger Lindberg 
  ekonomichef Bo Johansson 
  samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren 
  samordnare Anna-Lena Cederström 
  informationschef Ulla Nelson 
  t f näringslivschef Mats Eurenius 
 sekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  Günter Dessin 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare ……………………………………….. §§ 39-51 
 Laila Karlsson  
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Ordförande …………………………………………. 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare ………………………………………….. 
 Günter Dessin 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den      mars 2002 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
………………………………. 
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§ 39 
Informationer och föredragningar 
 
Vid förmiddagens sammanträde lämnas föredragningar i följande ärenden: 
 
1.  Bokslut för Karlskrona kommun 2001 föredras av ekonomichef Bo Johansson 

och VD för Karlskrona Moderbolag Anna-Lena Cederström. 
 

2.  Värdegaranti för AB Karlskronahem, föredras av samordnare Anna-Lena 
Cederström. 

  
3.  Region Blekinge som regionalt samverkansorgan, föredras av kommunchef 

Lisbeth Sager. 
 _______ 
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 Kommunfullmäktige  2002.82.042 
 
 
 
 
 
 

§ 40 
Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001 
 
Bokslut för Karlskrona kommun presenterades vid allmänna utskottets samman-
träde den 26 februari 2002. Nämndernas resultat visar ett överskott på 47 miljoner 
kronor.   
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 februari 2002 föreslagit 
nedanstående bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2001. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 
att godkänna bokslutet för år 2001 och överlämna detta till kommunens revisorer. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att följa förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan: 
 

Barn- och ungdomsnämnden  
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 6,2 mkr balanseras i ny 
räkning hos barn- och ungdomsnämnden. 
 
Kulturnämnden 
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 0,2 mkr balanseras i särskild 
räkning hos kulturnämnden. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 0,5 mkr balanseras i särskild 
räkning hos idrotts- och fritidsnämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden  
Den negativa avvikelsen för verksamheten 0,1 mkr balanseras i ny räkning 
hos miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag 1,4 mkr täcks av 
kommunkassan. 
  
Äldrenämnden 
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten om 4,9 mkr återförs i sin helhet 
till kommunkassan. 



  12 mars 2002 6 

 
Handikappnämnden 
Den negativa avvikelsen om 1,5 mkr täcks i sin helhet av kommunkassan. 
 
Socialnämnden, individ- och familjeomsorg 
Den negativa avvikelsen om 0,9 mkr täcks denna gång helt av kommun-
kassan. 
  
Socialnämnden, socialbidrag 
Underskottet 2,7 mkr täcks i sin helhet av kommunkassan. 
 
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet) 
Den negativa avvikelsen om 4 mkr balanseras i ny räkning hos tekniska 
nämnden. Avseende den negativa avvikelsen på 3,6 mkr görs ett avsteg från 
principen att tekniska nämnden skall tillföra motsvarande medel till sitt eget 
kapital under de närmaste två åren. 
 
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet) 
Den avgiftsfinansierade verksamheten redovisar en negativ avvikelse om 2,8 
mkr totalt, men på de enskilda resultatenheterna förekommer avvikelser enligt 
följande: 

• VA-verksamheten  -3,5 mkr 
• Parkeringsanordningar -0,1 mkr 
• Färjeterminal +0,8 mkr 
• Småbåtsanläggningar +-0 mkr  

 
Utbildningsnämnden 
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 0,8 mkr balanseras i ny 
räkning hos utbildningsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och vissa nämnder    
Överskotten om totalt 7,5 mkr återförs till kommunkassan.  

 
2. att avstyrka idrotts- och fritidsnämndens framställan att få disponera 100 tkr ur 
    det egna kapitalet under år 2002 för ungdomsrådets fortsatta verksamhet, 
 
3. att avstyrka idrotts- och fritidsnämndens framställan att få disponera 350 tkr ur  
    det egna kapitalet under år 2002 för planerat integrationsarbete och utvidgat  
    internationellt samarbete, samt 

 
4. att avstyrka kulturnämndens framställan att få disponera 150 tkr ur det egna  
    kapitalet under år 2002 för pågående vägnamnsprojekt. 

_______ 
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Akten   
 
 
 
 
 
 

§ 41 
Rekonstruktionsplan för Gullberna KB 

 
Kommunledningsförvaltningen har vid sammanträde den 29 januari 2002, § 13, fått 
i uppdrag att ta fram en förnyad rekonstruktionsplan baserad på den nuvarande, 
med ny värdering av fastighetsbeståndet. I uppdraget ingår att ta fram ett alternativ 
till egen exploatering samt att överväga fusioneringar och eventuellt avstyckningar. 
Förslaget skulle presenteras för allmänna utskottet i början av mars månad. 
 
Ekonomichef Bo Johansson informerar om att värderingen av fastighetsbeståndet 
ännu inte är klar. Detta innebär att nya ägardirektiv o d ännu inte kan tas fram.  

 
Efter förslag av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  

 
att ärendet utgår. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 

§ 42 
Värdegaranti för AB Karlskronahem 
 
Karlskronahem AB:s styrelse har med skrivelse den 30 januari 2002 begärt en 
garantiförbindelse för perioden 2001-12-31-2002-12-31.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 februari 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Vidtagna åtgärder och en positiv utveckling för AB 
Karlskronahem har inneburit att målen enligt beslutad rekonstruktionsplan upp-
nåddes redan hösten 2001 d.v.s. utan genomförande av steg 4 i planen. Vid en 
tillämpning av såväl årsredovisningslag som god redovisningssed kan det dock 
konstateras att det trots positiv utveckling finns ett nedskrivningsbehov av 
fastighetsbeståndets bokförda värden.     
 
Med anledning av diskussioner och förslag rörande kommunala bostadsbolag råder 
för närvarande en viss osäkerhet om hur värderingen skall kunna göras från och 
med 2002. Mot bakgrund av denna osäkerhet anser bolagets styrelse och revisorer 
att en värdegaranti utfärdad av kommunfullmäktige skulle kunna accepteras. 
Genom en värdegaranti skulle nedskrivning kunna undvikas och värdena i balans-
räkningen garanteras. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna värdegaranti uppgående till 180 mkr till AB Karlskronahem att gälla för 
perioden 31 december 2001 – 31 december 2002. 
_______ 
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Samtliga nämnder/förvaltningar 2002.13.004 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 43 
Arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2001 
 
För att kontrollera om föreskrifterna i 6 § arkivlagen följs av Karlskrona kommuns 
förvaltningar och bolag, genomförs arkivinspektioner med jämna mellanrum. Vid 
den senaste arkivinspektionen senhösten 2001 framkom att arkivlagen inte efterlevs 
hos flera av förvaltningarna/bolagen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 februari 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  

 
1. att  berörda facknämnder och styrelser åläggs att se till att systematisk 

arkivförteckning upprättas och kompletteras varje år i enlighet med arkivlagen 
6 § p 2, 

 
2. att berörda facknämnder och styrelser ålägger respektive förvaltning och bolag 

att gallra sina arkiv i enlighet med arkivlagen 6 § p 4,  
 

3. att kommunledningsförvaltningen uppdras att åtgärda bristerna i förvaltningens 
arkivvård, samt 

 
4. att tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden åläggs att överföra de 

arkivhandlingar som förvaras i ”blå gången” till en förvaring som 
överensstämmer med arkivlagen 6 § p 3.   

_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.534.001 
 
 
 
 
 
 

§ 44 
Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor  
 
Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor inom kommunen är idag miljö- och 
byggnadsnämnden. I samband med inrättande av bl.a. idrotts- och fritidsnämnden 
diskuterades även var ansvaret för folkhälsofrågorna lämpligast borde ligga. 
 
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tillskrevs miljö- och byggnads-
nämnden och idrotts- och fritidsnämnden den 12 december 2001 med förslag om att 
ansvaret för folkhälsofrågorna borde överföras från miljö- och byggnadsnämn-den 
till idrotts- och fritidsnämnden. 
 
Remissynpunkter 
Idrotts- och fritidsnämnden den 4 februari 2002, § 37 
Miljö- och byggnadsnämnden den 13 februari 2002, § 9 
 
Trots tillskapande av ett lokalt Folkhälsoråd finns behov av att utpeka ett samordnat 
kommunövergripande ansvar. Detta övergripande ansvar fråntar dock inte andra 
nämnder och förvaltningar, eller andra myndigheter, att fullfölja sina respektive 
ansvarsområden. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 februari 
sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
1. att överföra det samordnade kommunövergripande ansvaret för 

folkhälsofrågorna från miljö- och byggnadsnämnden till idrotts- och 
fritidsnämnden, 

 
2. att idrotts- och fritidsnämndens reglemente under Verksamhetsområde § 1 

tillförs ett tredje stycke, lydande: Nämnden skall vidare ha det samordnade 
kommunövergripande ansvaret för folkhälsofrågorna, samt  

 
3. att förvaltningschefen för idrotts- och fritidsförvaltningen skall vara en av 

kommunens representanter i det lokala Folkhälsorådet. 
_______ 
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Kommunledningsförvaltningen   2000.27.026 
 
 
 
 
 
 

§ 45 
Karlskrona kommun Jämställdhetsprogram 2002 
 
Kommunfullmäktiges antagna Jämställdhetsprogram löper över perioden fram till 
juni 2001. Enligt jämställdhetslagen 10 § skall arbetsgivaren varje år upprätta en 
plan för sitt jämställdhetsarbete. Kommunstyrelsens ordförande har beslutat om en 
revidering av Jämställdhetsprogrammet. Förslaget har inte gått ut på remiss till 
nämnderna då det är en uppdatering och målen kvarstår. 
 
Förslag till reviderat Jämställdhetsprogram 2002 har lämnats av jämställdhets-
kommittén vid sammanträde den 15 februari 2002. Kommittén föreslår att 
fullmäktige antar Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2002. 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

 att ärendet utgår för komplettering.  
_______ 
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Länsstyrelsen Blekinge län 2001.274.760 
Socialförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 

§ 46 
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol och 
drogområdet 
 
Riksdagen beslutade den 21 februari 2001 om en nationell handlingsplan för att 
förebygga alkoholskador. För att stödja genomförandet av de intensifierade alko-
holskadeförebyggande insatserna i enlighet med den nationella handlingsplanen har 
regeringen avsatt totalt 150 mkr för perioden 2001-2003 för förstärkta insatser  
i kommunerna. Länsstyrelsen skall fördela medlen. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudit kommunstyrelsen att söka utvecklings-
medel till drogförebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet. Bidraget 
syftar i första hand till att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande 
arbete. Bidrag beviljas för ett år i taget och kan utgå under högst två år. 
Länsstyrelsen i Blekinge har 1 350 000 kronor per år att fördela till drogföre-
byggande arbete under 2002 och 2003. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 februari 2002 lämnat 
förslag till ansökan, mål, strategi, ekonomi och tidplan m.m. samt beslutsförslag. 

 
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 

1. att ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen till förebyggande insatser 
inom alkohol- och drogområdet med 540 tkr före perioden 1 augusti 2002 – den 
31 juli 2003,  

 
2. att kommunstyrelsen bidrar till finansieringen av första projektåret med 100 tkr, 

samt 
 

3. att för egen del avsätta 40 tkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
behov som delfinansiering av projektet enbart under 2002. 

_______ 
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Arbetsvärderingsgruppen 1998.242.024 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 47 
Medel till arbetsvärderingsprojektet  
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 1997, § 104, beslutat att 
arbetsvärderingsprojekt skall genomföras.  
 
Skrivelse med begäran om medel har inkommit den 11 februari 2002 från ord-
förande Kerstin Andersson, styrgruppen för arbetsvärdering. Kommunlednings-
förvaltningen har med skrivelse den 13 februari 2002 påtalat att projektet för-
skjutits i tiden och att oförbrukade medel inte automatiskt överförs till efterföl-
jande år.  

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 februari 2002 föreslagit 
att kommunstyrelsen beviljar 250 tkr att finansieras ur kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda behov. Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 mars 2002 
tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Claes Bothén och ordföranden yrkar som ändringsyrkande: att bevilja styrgruppen 
för arbetsvärdering 250 tkr för fullföljande och avslutande innan den 1 oktober 
2002 av arbetsvärderingsprojektet, samt att finansiera dessa ur kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda behov. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Claes Bothéns 
m.fl. ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 
  
Således beslutar kommunstyrelsen   
 
1. att bevilja styrgruppen för arbetsvärdering 250 tkr för fullföljande och 
avslutande innan den 1 oktober 2002 av arbetsvärderingsprojektet, samt 
 
2. att finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.  
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.74.106 
 
 
 
 
 
 

§ 48 
Region Blekinge som regionalt samverkansorgan 
 
Riksdagen fattade den 17 januari beslut om att ge kommuner och landsting i samt-
liga Sveriges län möjlighet att bilda s.k. samverkansorgan som får överta vissa 
uppgifter och ansvarsområden från länsstyrelsen i respektive län. Lagen om 
samverkansorgan träder i kraft den 1 juli 2002. För att få överta uppgifter från 
länsstyrelsen måste en särskild anmälan om samverkansorgan göras till regeringen. 
 
Kanslichef Catharina Blom, Region Blekinge, har med skrivelse den 6 februari 
2002 vänt sig till samtliga kommunfullmäktige i länet för att inhämta ett god-
kännande från var och en vad gäller att Region Blekinge skall utgöra samverkans-
organ. Allmänna utskottet har den 5 mars 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Claes Bothén (kd), Günter Dessin (v), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) 
yrkar att få särskilt yttrande till protokollet. 
 
Proposition 
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. Därefter beslutar 
kommunstyrelsen att Claes Bothéns m.fl. yrkande om att få särskilt yttrande till 
protokollet bifalls, protokollsbilaga 1. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna att Region Blekinge skall utgöra samverkansorgan enligt lagen om 
samverkansorgan. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.326.612 
 
 
 
 
 
 

§ 49 
Svar på motion om körkortsutbildning på gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2001, § 123, av 
Holger Olsson (c). Motionären anser, att då det krävs körkort för att få anställning 
inom omsorgen, samt att ungdomar idag inte alltid har råd att skaffa körkort, att 
kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att pröva möjligheten att 
erbjuda elever på omvårdnadsprogrammet gratis körkortsutbildning. 
 
Remissynpunkter 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 januari 2002, § 6, beslutat avge 
yttrandet: Elever på gymnasieskolorna erbjuds idag, inom ramen för individuellt 
val, trafikundervisning/körkortsteori 50 poäng. Det har diskuterats att utöka antalet 
platser och eventuellt bredda undervisningen till att gälla ett visst antal körlektion-
er, vilket är en möjlighet. Detta skulle ge fler elever möjlighet till körkortsutbild-
ning, oavsett program. Kostnaderna för en utökning ryms inte idag i nämndens 
budgetram. 
 
Utbildningsnämnden anser att kostnaderna för ett ökat kommunalt åtagande i fråga 
om körkortsutbildning, alltid måste ställas mot att alla elever skall ges möjlighet att 
nå gymnasieskolans mål. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 februari 2002 lämnat 
beslutsförslag. Allmänna utskottet har den 5 mars 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag om avslag på 
motionen mot Mats Lindboms yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.324.042 
 
 
 
 
 
 

§ 50 
Svar på motion om upprättande av miljöbokslut för Karlskrona kommun 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2001, § 123, av Jan 
Johansson (kd). Motionären föreslår att separata miljöbokslut upprättas, skilt från 
den ekonomiska redovisningen att gälla från och med 2001 års bokslut. Vidare 
föreslås att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utfärda direktiv för hur 
ett miljöbokslut skall utformas. 
 
Remissynpunkter 
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande den 12 december 2001, § 463 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 februari 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram separata miljöbokslut och att 

motionen härigenom skall anses besvarad, samt 
 

2. att uppdra åt kommunstyrelsen att utfärda erforderliga direktiv med anledning 
härav. 

_______  
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Akterna 
 
 
 
 
 
 

§ 51 
Anmälningsärenden 

  
1.  Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet   
2.  Naturvårdsverket 020123 Information om överföring av LIP till 

Naturvårdsverket m.m.  
3.  Miljödepartementet beslut 020124 Redovisning till EG-kommissionen av 

områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 
4.  Miljödepartementet 020124 Förteckning över områden som bör beredas skydd i 

enlighet med Sveriges internationella åtaganden om skydd av naturområden 
5.  Revisionsrapport 020125 Granskning av kommunens kapital i form av va-

ledningar och gator  
6.  Föreningen för transportforskning 020128 Årsmöte den 13 november 2001   
7.  Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden för 2002, utsänd 
8.  Barn- och ungdomsnämndens beslut 020130 om personalförsörjningsplan  
9.  Idrotts- och fritidsnämndens beslut 020204 § 6, Handlingsprogram i 

hälsofrämjande och drogförebyggande arbete för kommunens fritidsgårdar 
10. Handlingsprogram i hälsofrämjande och drogförebyggande arbete för 

kommunens fritidsgårdar 
11. Familjen Rubens Donationsfond överlåter sin disponibla avkastning till 

Karlskrona kommun med villkor enligt överlåtelse den 3 februari 2002  
12. Länsstyrelsen Blekinge län 
• beslut 020121 Bildande av naturreservatet Färskesjön i Karlskrona kommun  
• beslut 020123 Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan för 

länsväg 725 vid Johansfors, vägåtgärd efter ras, i Karlskrona kommun  
• yttrande 020124 över arbetsplan för länsväg 725 vid Johansfors, vägras efter 

skred  
• beslut 020204 om tillstånd till schaktning inom fast fornlämning RAÄ 222, på 

fastigheten Kristianopel 10:21, Karlskrona kommun 
• beslut 020129 om dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 11 § 

miljöbalken om rörläggning av dike (Brudbäcken) inom fastigheten Torstäva 
15:1  

      13. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002 
      nr 5    Förtroendeskadliga bisysslor 
      nr 6    Maxtaxan inom barnomsorgen – vad räknas som avgiftsgrundande   
                inkomst? 
      nr 7    Sotningstaxor m.m.  
      nr 8    E-tidning – en ungdomssatsning inom ramen för personal- och  
                kompetensförsörjningsprojektet ”Ett bättre jobb” 
      nr 10  Särskild lärarutbildning under åren 2002-2006 
      nr 13  Traktamentsbelopp 2002 
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      nr 14  Arbetsgruppen ”Hot och våld mot politiker” 
      nr 17  Mot strömmen – en studie om inflyttare till mindre kommuner 
14. Tackskrivelse  

- Landshövding Ingegerd Wärnersson tackar för blommor och ser fram mot 
ett gott samarbete      

   _______ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 9 april 2002 

§ 52 Informationer och föredragningar 

§ 53     Avsägelser kommunala uppdrag 

§ 54 Kommunala val 

§ 55 Yttrande till miljödepartementet över Redovisning av Naturvårdsverket om naturvårdens   
             intressen på utsjöbankar      

§ 56 Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd  

§ 57 Budgetuppföljning februari månad 2002 

§ 58 Förslag till reviderat avgiftssystem för äldre- och handikappomsorg         

§ 59 Bidrag till Utklippans fågelstation 

§ 60 Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002  

§ 61 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2002   

§ 62 Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Lyckeby och Augerums kyrka 

§ 63 Svar på motion om ”Kultur för alla”  

§ 64 Svar på motion om ändring av kommunfullmäktiges starttid samt begränsad sluttid 

§ 65 Svar på motion om trafiksäkerheten vid våra skolor  

§ 66 Svar på motion om restaurering av den s k Kungsbryggan i Lyckebyån  

§ 67 Anmälningsärenden    

§ 68 Ombyggnad av Konserthuset 

§ 69     Nybyggnad av bibliotekslokaler vid Ramdala och Tvings skolor 

§ 70 Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsens tre rotlar  

_______  
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
  tisdagen den 9 april 2002, kl 08.30-13.55 
  Sammanträdet ajourneras kl 09.50-13.30 
 
Beslutande   Ordförande Mats Johansson (s) 
  1:e vice ordf Christina Mattisson (s) 
 2:e vice ordf Sigurdh R Petersson (m) 
 Ledamöter Gerthie Olsson (s) 
  Birgitta Törnqvist (s) 
  Börje Nilsson (s) 
  Jan Lennartsson (m) 
  Birgitta Ståhl (m) kl 09.00-13.55 § 52:2-§ 70 
  Claes Bothén (kd) 
  Günter Dessin (v) 
  Mats Lindbom (c) 
  Kent Lewén (fp) 
 
Tjänstgörande ersättare Bo Andersson (s)  
  Rolf Andersson (s) 
  Karl-Gösta Svenson (m) 
  Rune Andersson (m) kl 08.30-09.00 § 52:1  
   
Övriga närvarande ersättare Rune Andersson (m) kl 09.00-13.55 
  Patrik Enstedt (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Ewa Lengstedt (s) 
  Tommy Olsson (kd) 
  Jan Johansson (kd) 
  Gunilla Ekelöf (fp) kl 08.30-09.50 § 52 
  Solveig Eliasson (mp) kl 08.30-09.50 § 52 
 
 tjänstemän kommunchef Lisbeth Sager 
kommunledningsförvaltningen  personalchef Roger Lindberg 
  ekonomichef Bo Johansson 
  näringslivschef Anders Bergkvist 
  samordnare Anna-Lena Cederström 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 
  informationschef Ulla Nelson 
Äldreförvaltningen myndighetschef Lars-Åke Nordin kl 08.30-09.05 § 52:1 
Tekniska förvaltningen förvaltningschef Anders Jaryd kl 09.25-09.50 § 52:3  
 sekreterare Laila Karlsson  
  
Utses att justera  Sigurdh R Petersson  
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
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Underskrifter 
 
Sekreterare ……………………………………….. §§ 52-70 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande ………………………………………… 
 Mats Johansson 
 
 
 
Justerare …………………………………………. 
 Sigurdh R Petersson   
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den      april 2002 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten   
 
…………………………………. 
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§ 52 
Informationer och föredragningar 
 

1. Förslag till reviderat avgiftssystem för äldre- och handikappomsorgen föredras av 
myndighetschef Lars-Åke Nordin, äldreförvaltningen, 

 
2. Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram 2002  föredras av personalchef/ 

nätverksledare Roger Lindberg, samt 
 
3. Ekonomichef Bo Johansson och ordföranden svarar på frågor ärenden om 

investeringsbudget och investeringstillstånd. 
________  
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Kommunala uppdrag 2002.20.102 
Löneadministrationen 
Berörd nämnd  
Akten 
 
 
 

§ 53 
Avsägelser av kommunala val 
 
1. Christina Mattisson (s) har med skrivelse den 3 april 2002 avsagt sig uppdraget 

som ledamot i styrgruppen för Lokalt Resurscentrum för kvinnor, ersättare i 
kommunstyrelsens fastighetsutskott samt ersättare i AB Karlskrona Moderbolag,  

 
2. Jan Lennartsson (m) har med skrivelse den 9 april 2002 avsagt sig uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott, samt 
 

3. Mats Johansson (s) har med skrivelse den 9 april 2002 avsagt sig uppdraget som 
ordförande i jämställdhetskommittén.   

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna avsägelserna. 
_______ 
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Kommunala uppdrag 2002.20.102 
Löneadministrationen 
De valda 
Berörd nämnd 
Akten 
 
 

§ 54 
Kommunala val 
 
Kommunstyrelsen utser till och med den 31 december 2002 följande: 
 

Brottsförebyggande rådet 
ledamot/ordförande Christina Mattisson (s), efter Björn Fries 
 
Integrationsberedningen 
ordförande Birgitta Törnqvist (s) efter Björn Fries 
 
Kommunråd – stöd till mest utsatta barn/ungdomar 
ordförande Lisbeth Sager, efter Björn Fries  

 
Kommunstyrelsen allmänna utskott 
ledamot/vice ordförande Christina Mattisson (s) efter Björn Fries 
ersättare Patrik Enstedt (s) efter Christina Mattisson  
ersättare Karl-Gösta Svenson (m) efter Jan Lennartsson  
 
Kommunstyrelsens fastighetsutskott 
ersättare Birgitta Törnqvist (s) efter Christina Mattisson 
 
Kommunstyrelsens personaldelegation 
ordförande Christina Mattisson (s) efter Björn Fries (t.f. Mats Johansson) 
 
Kommunstyrelsens Jämställdhetskommitté  
ordförande Christina Mattisson (s) efter Mats Johansson 
ledamot Ingrid Trossmark (s) efter Christina Mattisson 
ledamot Sylva Lilja (v) efter Mikael Börjesson  
 
Styrgruppen för Lokalt Resurscentrum för kvinnor  
ledamot Patrik Enstedt (s) efter Christina Mattisson  
_______ 
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Miljödepartementet 2002.33.430 
Miljö- och byggnadsnämnden  
Akten 
 
 
 
 

§ 55 
Yttrande till miljödepartementet över Redovisning av Naturvårdsverket om 
naturvårdens intressen på utsjöbankar  

 
Miljödepartementet har den 11 januari 2002 översänt Naturvårdsverket redovis-ning 
om naturvårdens intressen på utsjöbankar för yttrande. Remissvaren skall vara 
inkomna till miljödepartementet senast den 15 april 2002. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 22 mars 2002 lämnat yttrande. 

 
  Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 

 att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och översända det till 
miljödepartementet. 

  _______  
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Kommunfullmäktige  2002.80.309 
Samtliga nämnder   2002.128.344  

 
 
 
 

 
§ 56 
Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd  
 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 28-29 november 2001 om årsbudgeten för 
2002 inte tagit ställning till enskilda projekt i investeringsbudgeten utan i stället 
tilldelat varje nämnd ett belopp som investeringsram. 
 
Eftersom de tilldelade investeringsramarna inte möjliggör samtliga de investeringar, 
som nämnderna begärt att få genomföra, har kommunfullmäktige anmodat nämnder-
na att återkomma till kommunstyrelsen med reviderade investeringsplaner per objekt 
för godkännande, innan investeringsramarna får tas i anspråk. 

 
Av denna anledning har sammanställningar över planerade investeringar inkommit 
från barn- och ungdomsnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden, äldre-
nämnden samt kommunledningsförvaltningen. Dessa nämnders reviderade planer 
håller sig inom de investeringsramar som beslutats av kommunfullmäktige.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 mars 2002 lämnat yttrande 
och beslutsförslag med utgångspunkt från ovannämnda underlag från nämnderna. 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 april 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkanden 
Sigurdh R Petersson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut för 
kommunstyrelsens egen del samt yrkar avslag till 4:e attsatsen till beslutsförslag till  
fullmäktige samt i övrigt bifall till förslaget. 
 
Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositioner 
Ordföranden ställer först proposition på allmänna utskottets förslag utom attsats 4 till 
fullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag till full-
mäktige attsats 4 mot Sigurdh R Peterssons avslagsyrkande. Kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
   
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 
1. att godkänna bifogade investeringsplaner för barn- och ungdomsnämnden, 

tekniska nämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden samt kommunstyrelsen/ 
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kommunledningsförvaltningen för år 2002 (enligt bilaga 2), dock med två 
förbehåll: 

• berörd nämnd måste begära investeringstillstånd för varje enskilt projekt vars 
kostnad överstiger 500.000 kronor, innan vederbörande projekt får igångsättas, 

• nedan angivna investeringsramar får ej överskridas, 
 

2. att justera tekniska nämndens investeringsram för år 2002 från 85,3 till 88,5 
miljoner kronor och anmoda nämnden att inom sistnämnda belopp prioritera 
utbetalningar för pågående och planerade investeringar, inklusive utbetalningar 
för angelägna utbyten av va-ledningar som samordnas med fjärrvärmeutbygg-
nad,   
 

3. att justera idrotts- och fritidsnämndens investeringsram för år 2002 från 0,2 till 
1,2 miljoner kronor med anledning av tidsförskjutning för inventarier och 
utrustning till idrottshallen Sunnadal, 

 
4. att justera äldrenämndens investeringsram för år 2002 från 4,0 till 4,9 miljoner 

kronor med anledning av tidsförskjutning för inventarier och utrustning till 
servicehus Ekliden, 

 
5. att justera barn- och ungdomsnämndens investeringsram för år 2002 från 8,4 till 

9,3 miljoner kronor med anledning av tidsförskjutning för inventarier och 
utrustning till nya förskolor och Nättraby kunskapscentrum, 

 
6. att därefter slopa posten ”Projekt från år 2001” (6,0 miljoner kronor) i investe-

ringsbudgeten,   
 

7. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för utbyte av befintlig hjul-
lastare, som avses bli ersatt med begagnad hjullastare, inom ramen 900.000 
kronor, samt 

 
8. att bevilja äldrenämnden investeringstillstånd för utbyte av datorer inom ramen 

500.000 kronor. 
 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för ökade utbyten av va-

ledningar som samordnas med fjärrvärmeutbyggnad inom ramen 2,0 miljoner  
kronor, 

 
2. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för anläggande av uttags-

brunnar och infiltrationsanläggningar i anslutning till vattenförsörjningsprojektet 
Johannishusåsen inom ramen 3,0 miljoner kronor, 

 
3. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för utbyte av lut- och kalk-

vattenhanteringsanläggningen vid Karlskrona vattenverk inom ramen 1,4 
miljoner kronor, 
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4. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för utbyte av en lastbil inom 

ramen 1,7 miljoner kronor, 
 

5. att bevilja äldrenämnden investeringstillstånd för anskaffning av inventarier  
      till nya servicelägenheter i Vedebylund inom ramen 1,5 miljoner kronor, samt 

 
6. att investeringsutbetalningar som inte ryms år 2002 får anstå till år 2003. 
_______ 
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 Akten 2002.2.042 
 
 
 
 
 
 

§ 57 
Budgetuppföljning februari månad 2002 
 
Efter förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen att ärendet utgår. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.144.706 
 
 
 
 
 
 

§ 58 
Ekonomisk reglering av förslag till nytt avgiftssystem för äldre personer och 
funktionshindrade         
 
Äldrenämnden har vid sammanträde den 27 februari 2002, § 12,  

1. att anta reviderat förslag till avgifter för äldre- och handikappomsorg enligt 
socialtjänstlagen,  

2. att förändringarna träder i kraft den 1 juli 2002,  
3. att förändringar som avser ränteinkomster träder i kraft 1 januari 2003 samt  
4. att äldrenämnden erhåller full täckning för reformen. 

 
Handikappnämnden har vid sammanträde den 26 mars 2002, § 10, beslutat föreslå 
fullmäktige besluta enligt reviderat förslag till avgifter m.m. samt att handikapp-
nämnden erhåller full täckning för reformen. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 mars 2002 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Det är svårt att i förväg göra en säker beräkning av de 
sammanlagda framtida ekonomiska konsekvenserna för kommunen av denna 
obligatoriska reform. Kontinuerliga uppföljningar/avstämningar och eventuella 
revideringar måste göras under åtminstone de närmaste två till tre åren.  
Fullmäktige har i den för år 2002 fastställda budgeten fattat ett särskilt beslut om en 
kvartalsvis uppföljning av maxtaxans effekter inom äldreomsorgen (liksom inom 
barnomsorgen). 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ersätta 
äldrenämndens och handikappnämndens fjärde attsats med följande: 

1. att de till följd av reformen från den 1 juli uppkommande merkostnaderna för 
kommunen i princip skall finansieras av de från år 2002 för ändamålet 
uppräknade generella statsbidragen, 

2. att en utökning av äldrenämndens respektive handikappnämndens 
budgetramar som en kompensation härför skall ske först i samband med 
budgetuppföljningen för oktober månad när ett bättre underlag finns för en 
beräkning av det faktiska utfallet, samt 

3. att de från år 2003 långsiktiga ekonomiska effekterna av reformen skall 
beaktas vid kommande beredning av budgeten och planerna för perioden 
2003-2004. 

Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 april 2002 tillstyrkt äldre- och 
handikappnämndens förslag attsatserna 1-3 samt att ersätta nämndernas förslag 
attsats fyra med kommunledningsförvaltningens förslag i tre attsatser. 
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Yrkande 
Christina Mattisson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar som tilläggsattsats: att ge 
handikappnämnden i uppdrag att till budgetberedningen konsekvensbeskriva ett 
borttagande av omvårdnadsavgifterna för yngre funktionshindrade. 
 
Proposition 
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. Därefter ställer 
ordföranden proposition på tilläggsyrkandet om uppdrag till handikappnämnden. 
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka tilläggsyrkandet. 

  
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  

 
1. att anta reviderat förslag till avgifter för äldre- och handikappomsorg enligt 

socialtjänstlagen,  
 
2. att förändringarna träder i kraft den 1 juli 2002,  
 
3. att förändringar som avser ränteinkomster träder i kraft 1 januari 2003,  
 
4. att de till följd av reformen från den 1 juli uppkommande merkostnaderna för 

kommunen i princip skall finansieras av de från år 2002 för ändamålet uppräk-
nade generella statsbidragen, 

 
5. att en utökning av äldrenämndens respektive handikappnämndens budgetramar 

som en kompensation härför skall ske först i samband med budgetuppföljningen 
för oktober månad när ett bättre underlag finns för en beräkning av det faktiska 
utfallet, samt 

 
6. att de från år 2003 långsiktiga ekonomiska effekterna av reformen skall beaktas 

vid kommande beredning av budgeten och planerna för perioden 2003-2005, 
samt 

 
7.   att ge handikappnämnden i uppdrag att till budgetberedningen konsekvens-    
      beskriva ett borttagande av omvårdnadsavgifterna för yngre funktionshindrade. 
_______ 
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Ekonomienheten 2002.165.106 
Karlskrona Ornitologiska Klubb 
Akten 
 
 
 
 

§ 59 
Bidrag till Utklippans fågelstation 
 
Ansökan om ett årligt bidrag om 20 tkr under fem år till Utklippans fågelstation har 
den 19 februari 2002 inkommit från chefen för Torhamns och Utklippans fågelsta-
tioner Karlskrona Ornitologiska Klubb. 
 
Kommunledningsförvaltningen har, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, 
med skrivelse den 12 mars 2002 föreslagit kommunstyrelsen besluta 
 
1. att bevilja Karlskrona Ornitologiska Klubb ett bidrag för år 2002 om 20.000 tkr 

för att detta år säkerställa verksamheten vid Utklippans fågelstation, 
 

2. att finansiera nämnda belopp genom ianspråktagande av medel ur kommun-
styrelsens anslag för oförutsedda behov, samt 
 

3. att efter ny ansökan från klubben, som bör vara inkommen till kommunled-
ningsförvaltningen senast den 31 maj respektive år, pröva frågan om motsva-
rande bidrag för kommande år vid beredningen av budgeten för respektive år.    

 
Sigurdh R Petersson (m) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till förslaget. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt 
förslaget. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2000.27.026 
 
 
 

§ 60 
Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002  
 
Enligt jämställdhetslagen 10 § skall arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt 
jämställdhetsarbete. Förslag till reviderat jämställdhetsprogram har sänts ut för 
synpunkter. Jämställdhetskommittén har den 15 februari 2002, § 2, lämnat förslag till 
reviderat program. 
 
Yrkanden 
Christina Mattisson (s), med tillstyrkan av Günter Dessin (v), yrkar avslag till 
Birgitta Ståhls yrkanden samt yrkar bifall till jämställdhetskommitténs förslag med 
ändringsyrkande sidan 10 punkt 2.4 Rekrytering till lediga tjänster: 
Andra stycket: Positiv särbehandling får tillämpas vid nyrekrytering för 
socialförvaltningens olika arbetsgrupper och skall avse tjänster som 
socialsekreterare och behandlingsassistenter.   
Tredje stycket: Positiv särbehandling får tillämpas av barn- och ungdomsförvalt-
ningen vid nyrekrytering till befattningar i Resursskolans olika arbetslag.  

 
Birgitta Ståhl (m) yrkar för borgerliga gruppen två tilläggsyrkanden sidan 8 Mål 1 
Tillväxt och sidan 9 Mål 2 Sysselsättning, enligt protokollsbilaga 1, avslag punkt 2.4 
sidan 10 Rekrytering till lediga tjänster, om positiv särbehandling (andra och tredje 
stycket), samt i övrigt bifall till jämställdhetskommitténs förslag. 

 
Propositioner 
Ordföranden ställer först proposition på jämställdhetskommitténs förslag utom punkt 
2.4 sidan 10. Kommunstyrelsen beslutar enligt jämställdhetskommitténs förslag. 

 
Därefter ställer ordföranden proposition på jämställdhetskommitténs förslag punkt 
2.4, mot Christina Mattissons och Birgitta Ståhls yrkanden. Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Christina Mattissons ändringsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Ståhls tilläggsyrkande sidan 8 Mål 1 
Tillväxt och sidan 9 Mål 2 Sysselsättning. Kommunstyrelsen avslår tilläggs-
yrkandena. 

 
Reservationer 
Sigurdh R Petersson (m), Karl-Gösta Svenson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta 
Ståhl (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) reserverar sig 
till förmån för egna yrkanden, protokollsbilaga 1.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002.    
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002. 
 
 
 
 
 
 

§ 61 
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2002   
 
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av motioner: 
En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och 
vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 
 
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansför-
teckning över motioner som inte är besvarade lämnas vid fullmäktiges april- och 
oktobersammanträden.   
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 mars 2002 lämnat 
balansförteckning den 1 mars 2002. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna balansförteckningen. 
_______ 



  9 april 2002 17 

Kommunfullmäktige  2001.87.312 
 
 
 
 
 
 

§ 62 
Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Lyckeby och Augerums kyrka 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av 
Jörgen Johansson (c). Motionären föreslår att gång- och cykelväg mellan Lyckeby 
och Augerums kyrka skall prövas i samband med tekniska nämndens förslag till 
investeringsprojekt 2004. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2002, § 16, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Del av föreslagen gc-väg berör statligt vägnät och förutsätter att 
vägverket är beredda att genomföra ”sin” del av projektet. Av denna anledning har 
tekniska förvaltningen hemställt om länsstyrelsens ställningstagande till motionen. 
Länsstyrelsen uppger att medel saknas i gällande 10-årsplan men att man i samband 
med revidering av planen avser pröva föreslaget projekt. Om projektet prioriteras kan 
detta bli aktuellt tidigast 2004.  

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att motion om gång- och cykelväg mellan Lyckeby och Augerums kyrka skall 

prövas i samband med tekniska nämndens förslag till investeringsprojekt 2004, 
samt 

 
2. att motionen härmed är besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.139.860 
 
 
 
 
 
 

§ 63 
Svar på motion om ”Kultur för alla”  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 mars 2001, § 37, av Bengt 
Lindskog (v) och Björn Fries (s). Motionärerna föreslår att fullmäktiges presidium får 
i uppdrag att genomföra framföranden eller utställningar, som produceras av 
kulturskolan, i samband med fullmäktiges sammanträden. 
 
Efter samråd med fullmäktiges presidium har kommunledningsförvaltningen med 
skrivelse den 14 mars 2002 lämnat yttrande och beslutsförslag. Fullmäktiges presi-
dium är positiva till att kulturinslag framförs och kommer att verka för att det sker. 
Några större arrangemang kan svårligen genomföras, då det ofta krävs ommöble-ring 
på podiet, vilket i sin tur innebär stor tidsåtgång. Dock kan med fördel mindre inslag, 
som inte innebär ommöbleringar, tänkas. Det är svårt att med kort varsel lägga in 
kulturinslag, då presidiet först måste bedöma preliminär tidsåtgång för ärendelistan.   

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen härmed är besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.72.006 
 
 
 
 
 
 

§ 64 
Svar på motion om ändring av kommunfullmäktiges starttid samt begränsad 
sluttid 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av 
Günter Dessin (v). Motionären föreslår att fullmäktiges sammanträdestider ändras för 
att ge en ökad möjlighet för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt och för att 
minska den snedfördelade representationen. Motionären föreslår att samman-trädena 
börjar kl 09.00 och avslutas senast kl 17.00. 
 
Efter samråd med fullmäktiges presidium har kommunledningsförvaltningen med 
skrivelse den 14 mars 2002 lämnat yttrande och beslutsförslag. Enligt gällande 
arbetsordning för kommunfullmäktige bestämmer fullmäktiges ordförande, efter 
samråd med vice ordförande, när, var och vilken tid fullmäktige sammanträder. 
Presidiet anser att det finns många småbarnsföräldrar, ungdomar och egna företa-gare 
m.fl. som har svårt att komma på dagtid p.g.a. arbete, studier eller annat. Att ha 
sammanträdena på eftermiddagen och till viss del på kvällstid blir således mer 
demokratiskt. 
 
Om ändring av tiden för fullmäktiges sammanträde skall göras bör detta ske i 
samband med ny valperiod och bör då tas upp i budget för höjda ramanslag p.g.a. 
högre ersättningar för förlorad arbetsförtjänst, hyra för sammanträdeslokaler m.m. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen härmed är besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.265.510 
 
 
 
 
 
 

§ 65      
Svar på motion om trafiksäkerheten vid våra skolor  
 
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av Lennart 
Svantesson (kd). Motionären har i motionen begärt åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten inom busslingan vid Jändelsskolan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 30 januari 2002, § 7, bifallit 
motionen. Ombyggnad av slingan har tidigare diskuterats. Nämnden tillstyrker att 
trafikutskottet och barn- och ungdomsnämnden gemensamt får i uppdrag att ta fram 
förslag till åtgärder, samt att bifalla motionen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att bifalla motionen, samt 
 
2. att finansiering sker inom barn- och ungdomsnämndens budgetram. 
_______      
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Kommunfullmäktige  2000.574.871 
 
 
 
 
 

 
§ 66 
Svar på motion om restaurering av den s k Kungsbryggan i Lyckebyån  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2000, § 179, av 
Sigurdh R Petersson (m). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar, att i samråd 
med de antikvariska myndigheterna på länsstyrelsen, restaurera den s k 
Kungsbryggan i Lyckebyån snarast möjligt. 
  
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 11 december 2001, § 148, beslutat att 
under förutsättning av bidrag från länsstyrelsen bifalla motionen, att ansökan om 
bidrag för upprustning lämnas till länsstyrelsen, samt att upprustning sker under 2002 
och kostnadstäcks till resterande del inom avdelningens underhållsanslag. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 mars 2002 föreslagit att 
motionen skall anses besvarad då ansökan om medel för upprustning har inlämnats 
till länsstyrelsen, samt att resterande del av upprustningen finansieras av tekniska 
nämnden. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen därmed är besvarad. 
_______ 
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Akterna 
 
  
 
 
 
 
 § 67 
 Anmälningsärenden 
  

1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till  
      protokollet   
2.   Kommunfullmäktiges protokoll den 27 mars 2002    
3.   Beslutsgruppen Mål 2 Blekinge 011116 Årsrapport 2000 och uppföljning av    
      indikatorn sysselsättning i strukturfondsprogrammet Mål 2 Blekinge 1996-1999    
4.   Jämställdhetskommitténs protokoll 020215 
5.   Integrationsverket 020221 redovisning av regeringsuppdrag avseende     
      ”Förbättrad introduktion för nyanlända invandrare” 
6. Överstyrelsen för kommunal beredskap 020220 Beredskapsläget i  
     kommunerna 2001 
7. Tekniska nämndens beslut 020227 om uppvärmning med biobränsle  
8. Räddningstjänsten Östra Blekinge Årsredovisning 2001  
9. Växjö Tingsrätt Miljödomstolen dom 020315 om tillstånd för Gullberna KB 

enligt 11 kap miljöbalken för vattenverksamhet genom anläggning av småbåts-
hamn i Lyckebyfjärden och utfyllnad på fastigheterna Karlskrona 2:1 och Gull-
bernahult 1, i direkt anslutning till planerat bostadsområde på Gullbernahult 1  

10. Samhällsbyggnadsförvaltningens rapport 020318 om arrangemanget Bilfri Dag  
      år 2001 
11. Karlskrona kommuns revisorer rapport 020312 om granskning av rutinerna  
      kring ”Blomsterlandet”. Svar önskas senast 020410 (Växtbutik på  
      Kungsmarksplan) 
12.  Länsstyrelsen Blekinge län 

• beslut 020207 om landsbygdsbidrag till Aspö Lotstorn AB  
• skrivelse 020219 till Vägverket om förslag till genomförande av den regionala 

transportplanen (RTPL) i Blekinge 2002-2004     
• beslut 020219 om undantag från beträdnadsförbud i fågelskyddsområden i 

Blekinges skärgård 
• beslut 020312 om undantag från beträdnadsförbud i fågelskyddsområden i 

Blekinges skärgård 
13. Svenska Kommunförbundet/Renhållningsverksföreningen 020214 Producent-                                
      ansvaret för avfall 
14. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 020218 Ett lokalt och  
      regionalt perspektiv på ordförandeskap 
15. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 020220 Folkhälsoprogram-     
      met – en framsynt satsning som fått fotfäste  
16. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002 

 nr 11   Projekt Samverkan kring IT-infrastruktur - Beslutsstöd i bredbands-   
            frågor  
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 nr 12   Ny bok om Säkerhetsjuridik 
 nr 16   Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolledare och  
             syokonsulenter som ej erhållit försäkringsskydd enligt AGS-KL 
 nr 20   Arbetsdomstolens dom 2001 nr 51 angående fråga om lönediskri-    
            minering av kvinnliga socialkonsulenter 
 nr 22   Information om Tetra 
 nr 23   Feriearbete sommaren 2002 
 nr 24   Budgetförutsättningar 2002-2005 
 nr 27   Lönepolitisk satsning – Lön en investering!  

17. Tackskrivelser 
a) Ett varmt tack för uppvaktning på födelsedagen från advokat Johnny E:son 

Wallin                         
_______ 
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Kommunfullmäktige  2000.412.209 
 
 
  
 
 
 
 § 68 
 Ombyggnad av Konserthuset 
 

Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2002, § 26, beslutat föreslå 
fullmäktige besluta att utöka det planerade investeringsanslaget om 8 mkr med 1,9 
mkr till att omfatta sammanlagt 9,9 mkr, samt att omedelbart investeringstillstånd 
beviljas. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 mars 2002 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Kommunfullmäktige gav den 22 februari 2001, § 26, tekniska 
nämnden i uppdrag att snarast göra en förprojektering av erforderliga upprustnings- 
och förbättringsåtgärder i konserthuset, inom en beräknad investe-ringsram om 8 
mkr. Tekniska nämnden har nu genomfört denna förprojektering och återkommer 
därför med en ny framställan om erforderliga medel för investeringen.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 mars 2002 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att tillstyrka tekniska nämndens framställan om anslag med 9,9 miljoner kronor 

för föreslagen ombyggnad av Konserthuset, 
 

2. att fullt ut finansiera detta belopp genom en motsvarande omdisponering från  
      den i investeringsbudgeten för år 2002 under tekniska nämnden (skattefinansi-    
      erat) upptagna särskilda reserven för olika byggnadsprojekt, samt 

 
3. att samtidigt bevilja ett omedelbart igångsättningstillstånd för projektet. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige  2000.274.291 
 
 
 
 
 
 
 § 69 
 Nybyggnad av bibliotekslokaler vid Ramdala och Tvings skolor 
 

Kommunstyrelsen har den 14 augusti 2000, § 139, gett tekniska nämnden tillstånd  
att för barn- och ungdomsnämndens räkning förprojektera nya skolbibliotek/ 
mediatek vid Tvings och Ramdalas skolor. Dessa bägge skolor är de enda enheter 
som fortfarande saknar denna funktion.  
 
Kommunfullmäktige har den 29 november 2001, § 179, i samband med behand-
lingen av budgeten och planen för åren 2002-2004 gett barn- och ungdomsnämnden  
i särskilt uppdrag att fullfölja planerna kring skolbibliotek i Ramdala och Tving och 
då inom gällande budgetram. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2002, § 25, gjort framställan 
6,5 mkr för att förverkliga dessa båda projekt. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 mars 2002 sammanställt 
ärendet och lämnat beslutförslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att anslå 3,5 miljoner kronor för byggnation av nya bibliotekslokaler vid 

Ramdala skola, 
 
2. att anslå 3,0 miljoner kronor för byggnation av nya bibliotekslokaler vid  
      Tvings skola, 

 
3. att finansiera dessa bägge objekt genom en sammanlagd omdisposition om  

6,5 miljoner kronor från den i investeringsbudgeten för år 2002 under tekniska 
nämnden (skattefinansierat) upptagna särskilda reserven för olika byggnads-
projekt, samt  

 
4. att samtidigt bevilja ett omedelbart igångsättningstillstånd för dessa två projekt. 

 _______ 
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Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
Akten 

 
 
 

§ 70 
Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsens tre rotlar 

 
Kommunstyrelsen etablerade 1998 tre olika rotlar och angav därmed ansvars-
fördelningen mellan kommunalråden. Efter nyval av kommunalråd i kommun- 
fullmäktige den 27 mars 2002 har en ny fördelning gjorts mellan kommunalråden 
Mats Johansson, Gerthie Olsson och Christina Mattisson. 
 
Första roteln 
Ansvarigt kommunalråd Mats Johansson 
Ansvarsområde: 

• kommunstyrelsens egen verksamhet såsom frågor om ekonomi och 
finansområdet, budget, flerårsplan och bokslut  

• tillväxt, näringslivs- och sysselsättningsfrågor 
• internationella frågor 
• regionala utvecklingsfrågor 
• demokrati 
• övergripande IT-frågor 
• civilförsvar och ledningsarbete vid exceptionella störningar 
• övergripande strategisk planering och utveckling, samt 
• ledning och styrning av arbetet inom hela den kommunala verksamheten. 

 
I Mats Johanssons ansvar ingår dessutom ordförandeskapet i kommunstyrelsen och 
därmed ansvar enligt kommunstyrelsens reglemente. 
   

 Andra roteln 
 Ansvarigt kommunalråd Christina Mattisson 
 Ansvarsområde: 

• välfärdsfrågor såsom 
- socialtjänst 
- äldreomsorg 
- handikappomsorg 
- barn- och ungdomsverksamhet 
- skola och utbildningsfrågor 
- kultur och världsarvsfrågor 
- idrotts- och fritidsområdet 

• integrationsfrågor 
• jämställdhet, samt 
• ordförandeskapet i personaldelegationen. 
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I Christina Mattissons ansvar ingår som kommunstyrelsen 1:e vice ordförande att 
dels ersätta och dels biträda kommunstyrelsen ordförande i de arbetsuppgifterna. 

 
  Tredje roteln 
  Ansvarigt kommunalråd Gerthie Olsson 
  Ansvarsområde: 

• infrastruktur 
• fysisk planering 
• miljöfrågor och den ekologiska omställningen 
• gator och vägar 
• räddningstjänst 
• kollektivtrafik 
• bostadspolitik 
• renhållning 
• vatten och avlopp 

 
I Gerthie Olssons ansvar ingår dessutom ordförandeskapet i AB Karlskrona 
Moderbolags styrelse. 

 
 Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

1. att arbetet i rotlarna bedrivs i enlighet med denna skrivelse, 
 

2. att ansvarig för rotel ett är Mats Johansson, 
 

3. att ansvarig för rotel två är Christina Mattisson, 
 

4. att  ansvarig för rotel tre är Gerthie Olsson, samt 
 

5. att anmäla detta beslut till kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 _______ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 7 maj 2002  

§ 71 Informationer och föredragningar 

§ 72 Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari 2002   

§ 73 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron        

§ 74 Svar på motion om åtgärder för att minska sjukfrånvaron    

§ 75    Affärsverken AB, begäran om garanti för återställning av deponeringsanläggningen  
       Bubbetorp                                

§ 76 Förändring av behörighet, finansiell policy  

§ 77 Sammanställning av internkontrollrevisionerna 1997-2001 samt förslag till uppföljning av  
 arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete             

§ 78 Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor  

§ 79 Svar på motion om utbildningsresor för niondeklasser till Stutthof i Polen 

§ 80 Svar på motion om tillgänglighet till Kungsmarksområdet 

§ 81 Anmälningsärenden  
_______ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, 
 tisdagen den 7 maj 2002, kl 08.30-14.05 
 Sammanträdet ajourneras kl 10.15-13.30 
 
Beslutande  Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf Christina Mattisson (s) 
 2:e vice ordf Sigurdh R Petersson (m) 
 Ledamöter Gerthie Olsson (s) 
  Birgitta Törnqvist (s) 
  Börje Nilsson (s) 
  Annicka Engblom (m) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Günter Dessin (v) 
  Claes Bothén (kd) 
  Mats Lindbom (c) 
  Kent Lewén (fp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Bengt Grönblad (s) 
  Rolf Andersson (s) 
  Rune Andersson (m) 
 
Övriga närvarande ersättare Patrik Enstedt (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Ewa Lengstedt (s) 
  Jan Johansson (kd) 
  Bengt Lindskog (v) kl 08.30-10.15 § 71 del av 
  Gunilla Ekelöf (fp) 
  Mikael Andersson (fp) 
  Tommy Olsson (kd) 
  Magnus Larsson (c) kl 08.40-10.15 § 71 del av 
  Solveig Eliasson (mp) 
 
 tjänstemän personalchef Roger Lindberg 
  ekonomichef Bo Johansson 
  t.f. näringslivschef Peter Adaktusson 
  samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren kl 08.30-10.05  
      § 71 del av 
  samordnare Anna-Lena Cederström 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 
  informationschef Ulla Nelson 
 sekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  Christina Mattisson   
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
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Underskrifter 
 
Sekreterare ……………………………………….. §§ 71-81 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande ………………………………………… 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare …………………………………………. 
 Christina Mattisson   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 13 maj 2002 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
………………………………     
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§ 71 
Informationer och föredragningar 
 
Under förmiddagen lämnas följande informationer och föredragningar: 
 
1. Ordföranden informerar om Ericsson AB Sydsveriges varsel av 80 personer i 
Karlskrona/Ronneby/Malmö området. Förhandlingar startar idag. Kostnaderna 
skall minimeras men de kommer ej att lägga ner verksamhet. Enterprice på Verkö 
har varslat om uppsägning av 25 personer. 
 
2. Budgetdirektiv 2003-2005 samt ombudgetering 2002, föredras av ekonomichef 
Bo Johansson, 
     
3. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron, föredras av personalchef Roger 
Lindberg, 
 
4. Affärsverken AB begäran om garanti för återställning av deponeringsanlägg- 
ning Bubbetorp föredras av samordnare Anna-Lena Cederström, samt 
 
5. Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor, föredras av  
personalchef Roger Lindberg.    
 
Vid eftermiddagens beslutssammanträde lämnas information m.m. 
 
6. Annicka Engblom (m) tackar kommunstyrelsen för de vackra blommor hon fick 
vid dotterns Malins nedkomst. 
 
7. Ordföranden informerar om att Procordia i Fågelmara undgår varsel när 
Procordia Foods AB meddelat varsel för 125 anställda. I Fågelmara har 
produktiviteten ökat och de är ett pilotprojekt inom koncernen. I Eslöv varslas 90 
kollektivanställda och 35 tjänstemän.  
 
8. Mats Lindbom ställer fråga om delegationsbeslut gällande lönehöjning till f.d. 
förvaltningschef.  
Personalchef Roger Lindberg svarar. 
________ 
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Kommunfullmäktige   2002.2.042 
 
 
 
 
 
 

§ 72 
Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari  
2002 
 
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger 
under löpande budgetår 2002 inhämta uppgifter för en förenklad budgetuppfölj-
ningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport bygger 
på erfarenheterna från årets första två månader. Rapporten innehåller dessutom ett 
antal förslag till ombudgeteringar. Årsbudgeten förutsätter att det ekonomiska 
resultatet år 2002 för kommunen som helhet skall bli positivt, +19 mkr. En prognos 
efter februari månads utgång, som bygger på de ombudgeteringar som är föreslag-
na i föreliggande rapport, innebär att målsättningen för resultatet kan uppnås. 

 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet har gjort en överenskommelse om budget-
direktiv för2003-2005. Direktiv för treårsbudget 2003-2005 har utarbetats i samråd 
med kommunstyrelsens ordförande. Budgetdirektiven bygger på den långsiktiga 
strategin att prioritera sysselsättningen i Karlskrona samt vård, omsorg och utbild-
ning, samtidigt som kommunens ekonomi måste fortsätta att stärkas genom en 
fortsatt återbetalning på låneskulden. 
 
Kommunledningsförvaltningen har, efter samråd med kommunstyrelsens 
ordförande, lämnat beslutsförslag. Allmänna utskottet har den 30 april 2002 
tillstyrkt förslaget. 
 
Som underlag för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige finns: 
a) Budget- och verksamhetsuppföljning februari månad 2002 samt förslag till 

ombudgetering 
b) Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till ombudgetering för 2002 

och planer för 2003-2005  
c) Direktiv för treårsbudget 2003-2005 med beslutsförslag (s och v) 
d) Fyrklöverns förslag till budgetdirektiv för 2003-2005 (moderaterna, 

kristdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet) 
 
Yrkanden, förslag till ombudgetering år 2002 
Ordföranden yrkar som tillägg till attsats 8 i allmänna utskottets förslag: att ge 
socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån 
bifogat förslag. 
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Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén 
(fp) yrkar 
A. Ändringsyrkande attsats 7 till: att barn- och ungdomsnämndens ram förstärks 

med 1,5 miljoner kronor samt utbildningsnämndens ram förstärks med 0,5 
miljoner kronor,   

B. Ändringsyrkande av attsats 8 till: 
1. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att starta upp Projekt 

Arbetsgaranti samt 
2. att till Projekt Arbetsgaranti avsätta 5 miljoner kronor för att starta upp 

projektet och för att införa en kommunal arbetsmarknadsersättning i stället för 
socialbidrag. 

 
Propositioner, ombudgetering 2002 
Ordföranden ställer först proposition på allmänna utskottets förslag attsats 7 mot 
Sigurdh R Peterssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag attsats 8 mot 
Sigurdh R Peterssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 
  
Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition uppställs: Den som vill bifalla allmänna utskottets 
förslag attsats 8 röstar ja, den som vill tillstyrka Sigurdh R Peterssons ändrings-
yrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Birgitta Törnqvist 
(s), Börje Nilsson (s), Rolf Andersson (s), Bengt Grönblad (s), Günter Dessin (v) 
och ordföranden. 
 
Följande röstar nej: Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Birgitta Ståhl 
(m), Rune Andersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén 
(fp). 
 
Således beslutar kommunstyrelsen att bifalla allmänna utskottets förslag attsats 8. 
Därefter beslutar kommunstyrelsen bifalla ordförandens tilläggsyrkande om utred-
ningsuppdrag. 
 
Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag attsatserna 1-
6, 9-14 samt fyra attsatser för egen del. 
 
 
Yrkanden, budgetdirektiv 
Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén 
(fp) yrkar bifall till det borgerliga fyrklöverförslaget om budgetdirektiv (bilaga D i 
handlingarna). 
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Propositioner, budgetdirektiv 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag 1:1 mot Sigurdh R 
Peterssons förslag 1:a om att den löpande verksamheten skall finansieras med årets 
intäkter. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag attsats 1:2  och 1:3. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag attsatserna 
2-7 mot Sigurdh R Peterssons yrkande attsats 3. Kommunstyrelsen beslutar enligt 
allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar därefter enligt allmänna utskottets förslag attsats 8-12. 
 
 
Reservationer 
Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Birgitta Ståhl (m), Rune 
Andersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) 
reserverar sig till förmån för egna yrkanden om ombudgeteringar 2002. 
 
Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Birgitta Ståhl (m), Rune 
Andersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) 
reserverar sig skriftligt till förmån för fyrklöverns förslag, bilaga D i handlingarna. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut nedan 
 
1. att fördela sysselsättningsstöd med 4,8 miljoner kronor till äldrenämnden och  

1,6 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden och uppmana nämnderna    
       lämna löpande rapport om pengarnas förbrukning, 
 
2. att anslå 2,0 miljoner kronor för förtida rekrytering inom kommunens 

riksgrupper under 2002, 
 

3. att finansiera ovanstående anslag ur kommunstyrelsens projektreserv för 
tillfälliga sysselsättningsåtgärder, samt 

 
4. att beslut om fördelning av sysselsättningsstöd för förtida rekrytering inom 

kommunens riskgrupper under 2002 delegeras till personalchefen. 
 
   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
A. Ombudgeteringar år 2002 
 
1. att utöka äldrenämndens budgetram för år 2002 med 6,0 miljoner kronor, 
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2. att utöka handikappnämndens budgetram för år 2002 med 5,0 miljoner kronor, 
 

3. att utöka utbildningsnämndens budgetram för år 2002 med 740.000 kronor, 
 

4. att  utöka miljö- och byggnadsnämndens budgetram för år 2002 med 360.000 
kronor, 

 
5. att utöka ramen för pensionsutbetalningar för år 2002 med 500.000 kronor, 

 
6. att medgiva tekniska nämnden att tidigarelägga underhållsarbeten för 6,0 

miljoner kronor från år 2003 till 2002,   
 

7. att anslå ett engångsbelopp om 1,5 miljoner kronor till barn- och ungdoms-
nämnden och ett engångsbelopp om 500.000 kronor till utbildningsnämnden för 
en extra satsning år 2002 på läromedel, 

 
8. att avsätta 5,0 miljoner kronor till säkerhetsmarginalen som gardering för 

eventuellt ytterligare behov av medel för socialbidrag år 2002, samt att ge 
socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta 
utifrån bifogat förslag. protokollsbilaga 1, 

 
9. att överföra 8,4 miljoner kronor av de tillfälliga sysselsättningsstöden till 

kommunstyrelsens projektreserv för tillfälliga sysselsättningsåtgärder, 
 

10. att minska ramen för det externa finansnettot (kostnad) med 1,5 miljoner 
kronor, samtidigt som det interna finansnettot (intäkt) minskas med 
motsvarande belopp, 

 
11. att finansiera ovan angivna ombudgeteringar 

a) genom ökning av intäkterna från skatteintäkter och statsbidrag år 2002 
med 12,0 miljoner kronor, 

b) genom budgetering av nytt temporärt statligt stöd år 2002 till kom-
munernas sysselsättning om 10,0 miljoner kronor, 

c) genom budgetering av engångsintäkter år 2002 om 8,0 miljoner kronor, 
d) genom ianspråktagande av 4,0 miljoner kronor ur den s.k. säkerhetsmar-

ginalen 2002, 
 

12. att  anmoda berörda nämnder att vidta sådana åtgärder, att befarade negativa 
budgetavvikelser år 2002 ej uppstår, 

 
13. att ge socialnämnden i uppdrag att omgående presentera förslag till offensiva 

åtgärder för att motverka obalansen på socialbidragsanslaget och dessutom 
långsiktigt halvera socialbidragsberoendet mellan åren 1999 och 2004, samt 

 
14. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport. 
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B. Budgetdirektiv 2003-2005   
 
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2003-2005 

1) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande  
    1 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2003 och 2 % av skatteintäkter  
    och statsbidrag åren 2004 och 2005, 
2) Samtliga investeringar skall finansieras med skattemedel under planperi-    
    oden och kommunens investeringsutgifter skall varje år begränsas till ett   
    belopp som motsvarar samma års avskrivningsmedel, 
3) Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar  
    det positiva resultatet för respektive år, 

 
2. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2003 och 2004 
i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 02-04 primärt även skall gälla som 
underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 03-05, 
 
3. att de i föregående stycke nämnda ekonomiska ramarna dock skall justeras för 
de långsiktiga effekterna av den ombudgetering avseende år 2002 som framgår av 
beslut kring budgetuppföljningsrapporten per den 28 februari 2002, 

 
4. att ramen för äldrenämnden dessutom skall höjas med ytterligare 5,0 miljoner 
kronor från år 2003, 

 
5. att ramen för miljö- och byggnadsnämnden dessutom skall höjas med ytterligare 
0,2 miljoner kronor från år 2003, 

 
6. att ramen för tekniska nämnden tillfälligt skall reduceras med 6,0 miljoner 
kronor år 2003 som en följd av tidigareläggning av underhållsarbeten till år 2002, 

 
7. att de högre ramarna för vissa nämnder åren 2003 och 2004 jämfört med 
treårsbudgeten 02-04 skall finansieras 

b) genom ökning av skatteintäkter och statsbidrag år 2003 med 2,0 
miljoner kronor och 2004 med 8,0 miljoner kronor, 

c) genom budgetering av nytt temporärt statligt s.k. nyanställningsstöd år 
2003 om 4,3 miljoner kronor, 

d) genom minskning av de finansiella kostnaderna vardera åren 2003 och 
2004 med 1,5 miljoner kronor, 

e) genom minskning av reserven för volymökning år 2004 med 3,3 
miljoner kronor, 

f) genom ianspråktagande av 4,0 miljoner kronor vardera åren 2003 och 
2004 ur den s.k. säkerhetsmarginalen, 

 
8. att för år 2005 skall tillämpas samma ekonomiska ramar för de olika nämnderna 
som för år 2004, 

 
9. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett 
belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en ökad säkerhets-
marginal och för att öka handlingsutrymmet under året, 
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10. att vidare anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen även 
sätta av ett belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader till en reserv för 
förnyelse- och utvecklingsåtgärder, och att finansiera denna reserv genom normala 
rationaliseringsåtgärder och produktivitetsförbättringar, 

 
11. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så god 
tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under januari månad år 2003, samt 

 
12. att särskilt betona behovet av fortsatt hög budgetuppföljning och kostnads-
effektivitet. 

 _______ 
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Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
Akten 
 
 
 

§ 73 
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron  
 
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande 
att redovisa förslag till åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron i 
kommunen uppgår för närvarande till 24,17 kalenderdagar per månadsanställd och 
år. Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat varje år. Framförallt ökar sjuk-
frånvaron över 90 dagar. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 april 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag i tretton attsatser. Allmänna utskottet har vid 
sammanträde den 30 april 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Mats Lindbom (c) och ordföranden föreslår ändringar i allmänna utskottets förslag. 
Kommunstyrelsen beslutar att attsats 5 skall ändras till: att uppdra åt 
förvaltningarna att under 2002 fortsätta kartläggningen för att hitta exempel på den 
goda arbetsplatsen och redovisa resultatet senast i februari månad 2003, 

 
Således beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att uppdra åt förvaltningarna att senast i november 2002, redovisa en plan till 
kommunstyrelsen för att genomföra målsättningen att varje arbetsledare inte skall 
ha direkt arbetsledaransvar för mer än ca 25 medarbetare, då antalet kan variera 
beroende på en rad olika faktorer i organisationen, 

 
2. att uppdra till förvaltningarna att utifrån psykosociala enkäten 2002 redovisa 
behov av ökad bemanning samt ekonomiska konsekvenser till kommunstyrelsen 
under sista kvartalet 2002, 

 
3. att uppdra åt äldreförvaltningen att redovisa förslag för att införa 3-3 system i 
verksamheten till juni 2002, 

 
4. att införa redovisning av all arbetstid, 

 
5. att uppdra åt förvaltningarna att under 2002 fortsätta kartläggningen för att hitta 
exempel på den goda arbetsplatsen och redovisa resultatet senast i februari månad 
2003, 
 
6. att avsätta medel motsvarande 250.000 kronor i utbildningskostnader för att 
utbilda arbetsledare i rehabiliteringsfrågor,  
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7. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag till personal-
klubb inför budgetberedningen 2002,  
 
8. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag egen friskvård 
inför budgetberedningen 2002,  

 
9. att uppdra till kommunledningsförvaltningen genomföra en informations-
kampanj med fokus på rehabiliteringssamtalet samt avsätta medel motsvarande 
150.000 kronor för detta ändamål,  
 
10. att uppdra till kommunledningsförvaltningen utreda utveckling av nuvarande 
personal och lönesystem med syfte att registrera sjukfrånvaro som är arbetsrela-
terad och återkomma till budgetberedningen 2002,  
 
11. att avsätta 160.000 kronor för att genomföra en föreläsning för samtliga 
arbetsledare i ämnet hur ge uppskattning och uppmuntran,    
 
12. att ovanstående åtgärder finansieras ur kommunstyrelsens projektbudget 
genom omdisponering av tidigare beviljade medel för projekt personalpolitiskt 
program och ledarutveckling, samt  
 
13. att i övrigt godkänna inriktningen av bilagda förslag för att minska 
sjukfrånvaron. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.121.020 
 
 
 
 

 
 
§ 74 
Svar på motion om åtgärder för att minska sjukfrånvaron    
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Claes 
Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp) och Sigurdh R Petersson (m). 
Motionärerna hemställer att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genom-
föra ett sexpunktsprogram. Den höga sjukfrånvaron är allvarlig och därför är det 
dags att genomföra en offensiv satsning: 

• Gå från ord till handling 
• Resursförstärk på rätt ställe 
• Decentralisera ute i verksamheterna 
• Inför synlig och närvarande ledarskap 
• Släpp loss personalen  
• Satsa mer på kommunhälsan och friskvården. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 april 2002 på uppdrag av 
kommunstyrelsens ordförande föreslagit åtgärder för att minska sjukfrånvaron, 
vilka till stor del överensstämmer med motionärernas förslag. 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 april 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkanden 
Sigurdh R Petersson (m), Mats Lindbom (c), Claes Bothén (kd) och Kent Lewén 
(fp) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Sigurdh R 
Peterssons m.fl. yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt 
allmänna utskottets förslag. 
 
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen härmed är besvarad.  
________ 
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Kommunfullmäktige  2002.185.107 
 
 
 
 
 
 

§ 75 
Affärsverken AB, begäran om garanti för återställning av deponerings-
anläggningen Bubbetorp  
 
Affärsverken AB har med skrivelse den 10 april 2002 lämnat begäran om garanti 
för återställning av deponeringsanläggningen Bubbetorp. Affärsverken AB äger 
och ansvarar för deponeringsanläggningen i Bubbetorp. För att bedriva verksam-
heten fordras tillstånd enligt Miljöbalken. Alla nuvarande tillstånd skall omprövas 
senast 2008. Affärsverken har valt att begära nytt tillstånd under 2001 för att er-
hålla tillstånd att anlägga en klass I deponi samt för att få kontinuitet i verksam-
heten. 
 
Växjö tingsrätt, miljödomstolens, dom den 17 januari 2002. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 april 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  

 
att lämna kommunal garanti maximerad till 150 miljoner kronor avseende 
miljödomstolens krav på återställningsgaranti för deponeringsanläggningen  
i Bubbetorp. 

 _______ 
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Ekonomienheten 
Kommunal författningssamling 
Akten 
 
 
 
 

§ 76 
Förändring av behörighet, finansiell policy 
 
I den finansiella policy för Karlskrona kommun, som antogs av kommunfullmäkti-
ge i januari 1993, finns en punkt (6.3) som behandlar behörighet. I april 1994 dele-
gerade kommunfullmäktige rätten att utse behöriga personer under punkten 6.3 till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 april 2002 lämnat förslag 
om nytt dokument till behörigheter, som ersätter tidigare beslut i detta ärende. För 
att underlätta den praktiska hanteringen föreslås att förändring av behörigheterna 
ändras från att gälla för personer till att gälla befattningar. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att utse innehavarna av nämnda befattningar, i bilaga till denna skrivelse, till 
behöriga enligt ovan nämnda punkt 6.3, ingående i gällande finansiell policy för 
Karlskrona kommun, samt 
 
2. att delegera till ekonomichefen att utse vilken kommunekonom som skall     
inneha behörighet enligt bilaga.  
_______ 
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Samtliga nämnder 1999.477.026 
Personalenheten 
Kommunhälsan 
Revisorerna 
Akten 
 
 

§ 77 
Sammanställning av internkontrollrevisionerna 1997-2001 samt förslag till 
uppföljning av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete 
 
Kommunhälsan har på kommunstyrelsens uppdrag genomfört uppföljning av 
förvaltningarnas internkontrollarbete under åren 1997-2001. Resultatet redovisas i 
bilaga 1. Sammanfattningsvis konstateras att arbetsmiljöarbetet under åren 1997-
2001 utvecklats och blivit mer strukturerat på samtliga förvaltningar. Några för-
valtningar, främst socialförvaltningen och tekniska förvaltningen, har kommit långt 
i sitt arbetsmiljöarbete. Dock återstår ytterligare arbetsmiljöarbete på förvaltningar-
na. Detta gäller bl.a. att policies och introduktionsprogram måste bli kända för 
personalen, att arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar måste förbättras vid omorgani-
sationer, samt att sammanställningar av ohälsa, olycksfall och tillbud måste bli 
kända för personalen. 
 
Vidare föreslår kommunhälsan att metoden ändras för genomförande av kommun-
styrelsens uppföljning av systematiska arbetsmiljöarbetet, enligt bilaga 2 och 3. 
Istället för en intervjumetod föreslås en enkätmetod som prövas under tre år. Den 
tidigare intervjumetoden har varit mycket resurskrävande men har samtidigt varit 
nödvändig för att få en riktig fokusering på det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Den nu föreslagna ändringen har behandlats och tillstyrkts av chefsgruppen. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att uppmana nämnderna att intensifiera det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
 
2. att uppmana nämnderna att öka informationen och kunskapen om arbets-
miljöarbetet, samt 
 
3. att godkänna föreslagen metodändring för genomförande av kommunstyrelsens 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.    
_______ 
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Samtliga nämnder  
Personaldelegationen 
Kommunens författningssamling 
Akten 
 
 
 

§ 78 
Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor  
 
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och personaldelegationens 
ordförande har kommunledningsförvaltningen utarbetat förslag till ändrad 
beredning av kommunstyrelsens personalpolitiska frågor.   
 
Sambandet mellan utvecklingen av verksamheten och utveckling av de personal-
politiska frågorna har alltmer fokuserats. Betydelsen av god personalpolitik för att 
personalen skall trivas och att kommunen skall kunna rekrytera är en viktig kom-
munal strategisk fråga. Ekonomiskt är de personalpolitiska frågorna den allra 
största budgetposten i kommunen. Den föreslagna ledningsmodellen överensstäm-
mer med den egentliga arbetsordningen mellan kommunstyrelsens allmänna 
utskott och personaldelegationen. 

 
Under senare år har beredningen av personalpolitiska frågor först handlagts av 
personaldelegationen, därefter kommunstyrelsens allmänna utskott och slutligen 
beslutats av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Med hänsyn till den 
ökade strategiska betydelsen som personalpolitiken har fått bl.a. rekrytering, 
sjukfrånvaro, strategiska löne- och ersättningsfrågor, har även de strategiska 
instrumenten förbättrats, rekryteringsprognoser, personalstatistik, arbetsmiljö-
enkäter o.s.v. Beredningen av strategiska frågor sker främst i kommunstyrelsens 
allmänna utskott varför personalpolitiska frågor även föreslås beredas i detta 
utskott. Personaldelegationen föreslås bereda och i vissa fall besluta i kommunens 
arbetsgivarfrågor (förhandlingsfrågor, löner inom lagda ramar, avtal, tvister, 
tolkningar, enskilda personalärenden m.m.). 
 
Information i personalpolitiska frågor skall dock under beredningsarbetet lämnas 
till personaldelegationen eftersom det finns samband mellan personalpolitiken och 
arbetsgivarfrågorna. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt 
förslaget.  

 _______ 
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Kommunfullmäktige  2001.206.609 
 
 
 
 
 
 

§ 79 
Svar på motion om utbildningsresor för niondeklasser till Stutthof i Polen 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2001, § 53, av Harry 
R:son Svensson (m) och Sigurdh R Petersson (m). Motionärerna hemställer att 
fullmäktige beslutar att i samråd med de politiska ungdomsförbunden i länet och 
Sölvesborgs kommun, undersöka möjligheterna för kommunens niondeklasser att 
genomföra utbildningsresor till Stutthof i Polen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 25 mars 2002, § 24, lämnat 
yttrande och föreslår att fullmäktige bifaller motionen. Barn- och ungdomsnämn-
den har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i november 2002 
rapportera till nämnden om hur Ungdomsrådet arbetar med att stötta mot rasism 
och främlingsfientlighet. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.461.312 
 
 
 
 
 
 

§ 80 
Svar på motion om tillgänglighet till Kungsmarksområdet 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001, § 176, 
av Gunilla Ekelöf (fp). Cykel- och gångtrafikanter, som kommer via Sunnavägen 
och Ekebovägen, upplever att stigen rakt upp mot Kungsmarksområdet är otill-
gänglig, kuslig och mörk. Motionären föreslår att fullmäktige medverkar till att 
ekonomiska förutsättningar ges att asfaltera hela stigen och att förse densamma 
med lämplig belysning.  
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2002, § 27, lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att motionen om gångväg Ekebovägen-Kungsmarken beaktas i samband med 

budgetarbetet för 2003, samt 
 

2. att motionen därmed är besvarad. 
_______  
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Akterna 
 
 
 
 
 
 

§ 81 
Anmälningsärenden 
  
1.   Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till 

protokollet    
2.   Kommunfullmäktiges protokoll den 25 april 2002  
3.   Rädda Barnens rapport om barnfattigdomen i Sverige 
4.   Polismyndighetens i Blekinge län beslut om Brottsförebyggande strategi 
5.   Vägverket 020319 Utvärdering av handikappolitiken inom transportområdet 
6.   Miljö- och byggnadsnämndens beslut 020313, § 73, att inrätta ett Karlskrona     
      stadsmiljöråd samt att utse ordföranden och 2:e vice ordföranden att ingå i 

rådet 
7.   Rapport om erfarenheter från evenemanget Circo Massimo 2002 (utsänd) 
8.   Länsstyrelsen Blekinge län 

• beslut 020321 om tillstånd till schaktning inom fast fornlämning RAÄ 222 
• beslut 020325 om borttagande av stenmur på fastigheten Gåsemåla 1:23 
• samråd 020404 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om dikesrening och skyddsdik-

ning inom fastigheten Stuveryd 1:9  
9.   Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002 
      nr 28  Skolutveckling - en investering! Ett utvecklingsarbete inom ramen för       
                 kollektivavtalet, ÖLA 00, med Lärarnas Samverkansråd 
      nr 29  Allmän förskola 
      nr 30  Kommunernas ekonomiska läge – mars 2002 
      nr 31  Handläggningsrutiner för ensamkommande asylsökande barn 
      nr 34  Sänkta avgifter i Arbetsgivarförbundet - KFF  
      nr 36  Ändrade bestämmelser för fristående grundskolor och fristående gym-        
                nasieskolor  

 nr 37  Regeringsrättens dom om laglighetsprövning av kommunal namnsättning  
           av vägar 

10. Tackskrivelse  
- Barn- och ungdomsförvaltningen tackar fullmäktige och kommunstyrelsen 

för en fantastisk möjlighet att stärka idrottsprofilen på Sunnadalsskolan och 
integrationsarbetet 

 _______ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 4 juni 2002  

§ 82 Informationer och föredragningar 

§ 83     Kommunala val  

§ 84 Yttrande över Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB 

§ 85 Redovisning av naturvårdsverket om undersökningsprogram avseende vindkraftsparkers 
effekter i havsområden                               

 
§ 86 Svar på revisionsrapport om granskning av kommunhälsan 

§ 87 Yttrande över Landsbygdsgruppens förslag om Vissa frågor om landsbygdsutveckling i 
Blekinge 

 
§ 88 Inbjudan till Nätverket Barnvänliga Städer  

§ 89 Karlskrona kommuns delårsbokslut per den 30 april 2002 

§ 90 Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och telefoni 

§ 91 Avtal om privat användning av tjänstemobiltelefon 

§ 92 Handlingsplan för IT-vision år 2002 

§ 93 Beredskapshandläggare/totalförsvarshandläggare överförs från samhällsbyggnadsavdel-
ningen till kommunledningsförvaltningen 

 
§ 94 Hemställan om kommunens del i finansieringen av utvecklingsförslaget för Säljö barnkoloni  

§ 95 Avsiktsförklaring av Rosenholmsområdet 

§ 96 Rekonstruktion för Gullberna KB 

§ 97  Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 2002-2010 

§ 98 Ökat antal elevplatser inom vuxenutbildningen 

§ 99 Exploateringsavtal för Verstorp 2:23, Skärva by, Nättraby 

§ 100 Detaljplan för del av Verstorp 2:23, Skärva by, Nättraby – antagande 

§ 101 Anmälningsärenden 

§ 102 Ordförandens sommarhälsning      
_______ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
  tisdagen den 4 juni 2002, kl 08.30-14.10 
  Sammanträdet ajourneras kl 10.15-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
  1:e vice ordf Christina Mattisson (s) 
  Ledamöter Gerthie Olsson (s) 
   Birgitta Törnqvist (s) 
  Börje Nilsson (s) 
  Ann-Charlotte Svensson (s) 
  Annicka Engblom (m) kl 08.30-10.15 § 82 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Günter Dessin (v) 
  Claes Bothén (kd) 
  Mats Lindbom (c) 
  Kent Lewén (fp) 
 
Tjänstgörande ersättare Bengt Grönblad (s) kl 08.30-10.15 § 82 
  Rolf Andersson kl 13.30-14.10 §§ 83-102 
  Karl-Gösta Svenson (m)  
  Rune Andersson (m) 
 
Övriga närvarande ersättare Rolf Andersson (s) kl 08.30-10.15 § 82 
  Patrik Enstedt (s) kl 08.30-10.15 § 82 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Ewa Lengstedt (s) 
  Magnus Larsson (c) 
  Jan Johansson (kd) 
  Tommy Olsson (kd) 
  Gunilla Ekelöf (fp)  
  Mikael Andersson (fp) 
  Solveig Eliasson (mp) 
 
 tjänstemän kommunchef Lisbeth Sager 
  kommunjurist Lennarth Eriksson  
  ekonomichef Bo Johansson 
  personalchef Roger Lindberg 
  informationschef Ulla Nelson 
  samordnare Anna-Lena Cederström 
  näringslivschef Anders Bergkvist kl 08.30-10.15 § 82 
  ekonom Mats Svensson  
  ekonom Lottie Dahl  
  chefen för strat.planering Tore Almlöf kl 08.30-09.10 § 82:1 
 sekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  Gerthie Olsson 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
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Underskrifter 
 
Sekreterare ……………………………………. §§ 82-102 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande …………………………………….. 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare …………………………………….. 
 Gerthie Olsson 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 juni 2002 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
……………………………………….. 
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§ 82 
Informationer och föredragningar 
 
1. Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB, föredras av chefen för 

strategisk planering Tore Almlöf, 
 
2. Delårsbokslut per den 30 april 2002 föredras av ekonomichef Bo Johansson, 

ekonomerna Mats Svensson och Lottie Dahl.  Personalnyckeltal mätperiod 
januari-april 2002 föredras av personalchef Roger Lindberg. 

 
3. Karl-Gösta Svenson (m) tar upp frågan om länsstyrelsens handläggning av 

enklare beslut som tagit mer än ett år m.m. 
Ordföranden svarar och kommer att ta upp ärendet med landshövdingen. 
  

4. Mats Lindbom (c) tar upp frågan om firande av nationaldagen.  
Ordföranden svarar. Programmet utdelas under eftermiddagen. 

_______ 
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Kommunala uppdrag  2002.20.102 
Löneadministration 
Berörd nämnd/styrelse 
De valda 
Akten 
 
 

§ 83 
Kommunala val 
 
Kommunstyrelsen utser till och med den 31 december 2002 följande: 
 
BlekingeTrafikens AB bolagsstämma 
representant Solveig Eliasson (mp) efter Mats Olsson. 
_______  



  4 juni 2002    6 

Kommunfullmäktige  2002.181.107 
 
 
 
 
 
 

§ 84 
Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB 
 
Enligt trafikavtalet mellan BlekingeTrafiken AB och ägarna skall bolaget varje år 
fastställa en samordnad plan för trafik och ekonomi – marknadsplan – för de 
närmaste två åren efter nästkommande verksamhetsår. 
 
Förslaget till marknadsplan har behandlats av länstrafikens styrelse vid samman-
träde den 8 april 2002 som då godkände förslaget med vissa justeringar. 
BlekingeTrafikens styrelse beslöt också att överlämna förslaget till marknadsplan 
2003-2005, inkluderande förslag på ekonomiska ramar för 2003-2005, till ägarna 
med förslag om att de skall fastställas av ordinarie bolagsstämma den 6 juni 2002 
samt att föreslå bolagsstämman att förslaget till marknadsplan tillika skall utgöra 
trafikförsörjningsplan enligt lagen (1977:734) om ansvar för viss lokal och 
regional persontrafik. 
 
Efter ovanstående beslut har BlekingeTrafiken AB beslutat skjuta upp bolags-
stämman till den 20 juni 2002. 

 
Ärendet har remitterats till samtliga nämnder. Förvaltningarna har lämnat yttrande, 
men med anledning av den korta remisstiden har inte respektive nämnd hunnit 
yttra sig.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 maj 2002 lämna yttrande 
och beslutsförslag i åtta attsatser. Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 
maj 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Mats Lindbom (c) yrkar att få särskilt yttrande till protokoll, protokollsbilaga 1. 
 
Propositioner 
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. 
Därefter beslutar kommunstyrelsen att Mats Lindboms särskilda yttrande får 
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1. 
 
 
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
1. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att införa en särskild taxa för studenter vid 

Blekinge Tekniska Högskola inom ramen för nuvarande trafikutbud och en 
oförändrad ekonomisk ram, 
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2. att  uppdra till BlekingeTrafiken AB att möjliggöra för förskole- och skolbarn 

att utnyttja kollektivtrafiken för besök på kultur- och idrottsaktiviteter etc. 
inom ramen för nuvarande trafikutbud och en oförändrad ekonomisk ram, 

 
3. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att Fågelmaraområdet skall utgöra ett av 

de försöksområden med utökad närtrafik som inleds under hösten 2002, 
 

4. att BlekingeTrafiken AB skall återkomma till ägarna med en konsekvens-
beskrivning av oförändrad ekonomisk ram enligt tidigare marknadsplan vad 
avser Karlskrona kommuns del av ägartillskottet under perioden,   

 
5. att överbudgetering inte skall ske vad avser ägartillskottet, 

 
6. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att utvärdera nettokostnadsavtalet 

avseende busstrafiken i god tid innan nästa avtalsperiod, 
 

7. att i övrigt avge yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan 
i enlighet med kommunledningsförvaltningens yttrande, samt  

 
8. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid BlekingeTrafikens AB 

bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan. 
 _______ 
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Miljödepartementet  2002.118.370 
Miljö- och byggnadsnämnden  
Akten 
 
 
 
 

§ 85 
Redovisning av naturvårdsverket om undersökningsprogram avseende 
vindkraftsparkers  effekter i havsområden 

 
Miljödepartementet har den 25 februari 2002, översänt rubricerade ärende för 
yttrande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 april 2002, § 114, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
att ställa sig bakom miljö- och byggnadsnämndens yttrande och översända det till 
miljödepartementet. 

 _______ 
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Kommunrevisionen 2001.557.007 
Kommunhälsan 
Kommunchefen 
Akten  
 
 
 

§ 86 
Svar på revisionsrapport om granskning av kommunhälsan      
 
Kommunrevisionen har den 11 december 2001 beslutat överlämna rapporten 
”Granskning av kommunhälsan” till kommunstyrelsen för vidtagande av åtgärder. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 maj 2002 lämnat yttrande 
om styrningen och målinriktningen av kommunhälsans verksamhet, organisatorisk 
placering av kommunhälsan samt kommunhälsans sammansättning. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med förvaltningscheferna 

fortlöpande följa kommunhälsans verksamhet med ledning av kommunled-
ningsförvaltningens yttrande och kommunrevisionens rapport, samt  
 

2. att överlämna kommunledningsförvaltningens skrivelse till kommunrevisionen 
som svar på revisionens rapport. 

_______ 
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Länsstyrelsen Blekinge län 2002.63.018      
Tekniska nämnden  
Näringslivsenheten 
Akten 
 
 
 

§ 87 
Yttrande över Landsbygdsgruppens förslag om Vissa frågor om 
landsbygdsutveckling i Blekinge  
 
Länsstyrelsen Blekinge läns utrednings- och EU-kansli har den 31 januari 2002 
översänt rubricerad utredning för yttrande. Landsbygdsgruppen har inriktat sitt 
arbete på tre områden för en positiv utveckling av den blekingska landsbygden. 

- Boende och skola 
- Företagande 
- Kommunikation och IT. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 maj 2002 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 maj 2002 
tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkanden 
Ordföranden, med tillstyrkan av Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp), yrkar att 
kommunstyrelsen för egen del beslutar:  
1. att ge tekniska nämnden i uppdrag att se över enskilda vägars och vägföre-

ningars ställning och möjlighet att jämställas med det kommunala vägnätet, 
samt att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna, samt 

2. att uppdraget redovisas för kommunstyrelsen senast den 1 november 2002. 
 
Propositioner 
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. 
Därefter beslutar kommunstyrelsen bifalla ordförandens m.fl. tilläggsyrkande. 
 
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 
1. att ge tekniska nämnden i uppdrag att se över enskilda vägars och vägföre-

ningars ställning och möjlighet att jämställas med det kommunala vägnätet, 
samt att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna, samt 

 
2. att uppdraget redovisas för kommunstyrelsen senast den 1 november 2002. 

 - - - 
  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till Länsstyrelsen lämna kommunledningsförvaltningens synpunkter på 
utredningen ”Vissa frågor om landsbygdsutveckling i Blekinge”. 
_______  
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ipa Barns rätt till lek 2001.364.719 
Kommunchefen 
Agenda 21-samordnaren 
Akten 
 
 
 

§ 88 
Inbjudan till Nätverket Barnvänliga Städer 
 
Inbjudan till nätverket Barnvänliga Städer har den 2 september 2001 inkommit till 
Karlskrona kommun. IPA-Barns rätt till lek föreslår kommunstyrelsen besluta 
- att delta i nätverket Barnvänlig städer 
- att utse ansvarig för Barnvänliga städer i kommun, samt 
- att delta i det kommande nätverksmötet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 15 mars 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 maj 2002 lämnat 
beslutsförslag till kommunstyrelsen. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att Karlskrona kommun anmäler sitt deltagande i Nätverket Barnvänliga 

Städer, samt 
 
 2.   att uppdra till kommunchefen att utse samordnande tjänsteman. 

_______  
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Kommunfullmäktige  
Ekonomienheten 
 
 
 
 
 

§ 89 
Delårsbokslut per den 30 april 2002  
 
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat delårsbokslutet för kommunen och 
koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall. Med budget avses i detta 
sammanhang den av fullmäktige i maj beslutade kompletteringsbudgeten för 2002.  
Personnyckeltal för Karlskrona kommuns förvaltningar mätperiod januari-april 
2002 bifogas. 
 
Resultatet för den totala sammanställda redovisningen visar för perioden ett 
resultat uppgående till –18,0 mkr. Resultatet är 19,0 mkr sämre än motsvarande 
period föregående år. Prognostiserat resultat för den sammanställda redovisningen 
är + 46,6 mkr. Prognosen är 5 mkr sämre än budget som uppgår till 51,6 mkr. Med 
utgångspunkt från bifogade handlingar har kommunledningsförvaltningen lämnat 
beslutsförslag. 

 
   

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 
1. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2002, samt 
 
2. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att inte höja vårdavgifterna för intern och extern HVB-vård för vuxna 
      missbrukare,  
 
2. att höja taxan för automatspel enligt socialnämndens förslag bilaga 1, samt 

 
3. att fortsättningsvis delegera beslutanderätten till socialnämnden avseende 

vårdavgifter samt taxa för automatspel enligt fastställda riktlinjer, samt 
 

4. att tekniska nämnden, i samband med delårsbokslutet per den 31 augusti 2002, 
lämnar ytterligare redovisning avseende uthyrningssituationen för och den 
framtida användningen av Sjöbladsskolan. Därvid skall särskilt möjligheten till 
försäljning stämmas av mot marknaden. 

_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.230.005 
 
 
 
 
 
 

§ 90 
Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och telefoni 
 
Karlskrona kommun har en mycket mångfacetterad verksamhet och detta medför 
att behovet av en förankrad policy inom koncerngemensamma områden blir viktig. 
Som ett led i att förtydliga användningen av e-post, internet, och telefoni har en 
gemensam policy nu framtagits. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 
den 10 maj 2002 lämnat beslutsförslag. Policyn är förankrad i chefsgruppen. 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 maj 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkanden 
Claes Bothén (kd) med tillstyrkan av Karl-Gösta Svenson (m) och ordföranden, 
yrkar som tillägg i policyns andra stycke:  *  Finns synnerliga skäl till avsteg från 
detta skall beslut fattas av ansvarig för verksamheten. 
 
Propositioner 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag med Claes Bothéns 
m.fl. tillägg. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och 
telefoni, med tillägg efter andra stycket i policyn: *  Finns synnerliga skäl till 
avsteg från detta skall beslut fattas av ansvarig för verksamheten. 
_______ 
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Ekonomienheten 2001.230.005 
Personalenheten 
Kommunjuristen  
Samtliga nämnder 
Akten 
 
 

§ 91 
Avtal om privat användning av tjänstemobiltelefon 
 
Enligt kommunens policy skall telefoner m.m. användas för verksamhetens behov. 
Eventuella privatsamtal debiteras i den omfattning den anställde anger. För att dels 
underlätta administrationen, dels ge möjlighet att lättare göra skillnad mellan sam-
tal i tjänsten och samtal privat, föreslår kommunledningsförvaltningen i skrivelse 
den 29 april 2002 att nya rutiner för privatsamtal på tjänstemobiltelefon införs. 
 
Genom särskilt avtal med mobiltelefonoperatör har kommunledningsförvaltningen 
möjlighet att erbjuda anställda och förtroendevalda att använda tjänstemobilen 
även för privatsamtal. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att avtal får tecknas med förtroendevald eller anställd om privat användning av 

tjänstemobil, enligt bilaga 2 och 4, samt 
 

2. att delegera rätten att teckna avtalen till samtliga förvaltningschefer.  
_______ 
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Ekonomienheten  2001.230.005 
Budgetsekreteraren 
AU/IT-strategen 
Akten 
 
 
 

§ 92 
Handlingsplan för IT-vision år 2002  
 
Karlskrona kommuns IT-vision 2002-2005 antogs av kommunfullmäktige den 31 
maj 2001, § 81. Syftet med IT-visionen är att åstadkomma en förflyttning av fokus 
från informationsteknik till verksamhet och visa på hur en ökad integration av 
elektroniska tjänster kan utveckla kommunens verksamheter. Ett fokus som har sin 
naturliga grund i den snabba tekniska utvecklingen inom data- och telekommuni-
kation, speciellt Internet och webbtekniken. 
 
De krav som ställs på verksamheten idag, kräver ett nytt strategiskt förhållningssätt 
till IT-frågor. En viktig förutsättning är därför att IT-visionen har en stark koppling 
till verksamhetsmålen, hur de skall se ut i framtiden samt omställningsarbetet mot 
medborgarfokuserad 24 timmars myndighet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 maj 2002 lämnat 
beslutsunderlag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att bevilja investeringstillstånd om 1,6 mkr till genomförande av IT-visionen 

för år 2002, samt 
 
2. att modell för finansiering av årliga kapitalkostnader arbetas fram under 

budgetprocessen för år 2003. 
_______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2002.176.001 
Personalenheten 
Kommunjuristen 
Akten 
 
 
 

§ 93 
Beredskapsplanerare/totalförsvarshandläggare överförs från 
samhällsbyggnadsavdelningen till kommunledningsförvaltningen  
 
I samband med en översyn av organisationen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
har frågan väckts om att flytta över beredskapsplaneraren/totalförsvarshand-
läggaren till kommunledningsförvaltningen.  
 
När räddningstjänsten tillhörde den tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen var 
det adekvat att även beredskapsplaneraren fanns i samma organisation. Sedan 
tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen blivit två separata 
förvaltningar och Räddningstjänsten Östra Blekinge drivs i kommunalförbund är 
det lämpligast att beredskaps- och totalförsvarshandläggningen sker från kommun-
ledningsförvaltningen. 
 
Tjänsten har sedan ett par år tillbaka också kompletterats till att tillika vara 
ersättare för säkerhetsskyddschefen, en befattning som kommunjuristen innehar. 
Kommunjuristen tillhör kommunledningsförvaltningens organisation. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 mars 2002, § 71, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 maj 2002 lämnat yttrande 
och beslutsförslag.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att överföra beredskapsplaneraren/totalförsvarshandläggaren till kommunled- 
      ningsförvaltningen, 
 
2. att säkerhetsskyddschef och ersättare för säkerhetsskyddschefen är direkt 

underställda kommunchefen, samt 
 

3. att dessa befattningshavare skall ha behörighet att handha de arbetsuppgifter 
som anges i säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627) och säkerhetsskydds-
förordningen (SFS 1996:633) d.v.s. sekretess, skydd mot sabotage och 
terrorism m.m. 

 _______ 
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Ekonomienheten  2002.49.758 
Stiftelsen Majblomman 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Akten 
 
 
 

§ 94 
Hemställan om kommunens del i finansieringen av utvecklingsförslaget för 
Säljö barnkoloni 
 
Stiftelsen Majblomman har inkommit med en skriftlig hemställan till kommun-
styrelsen i Karlskrona kommun att finansiera den del av utvecklingsförslaget där 
kommunen ger hälften av de pengar, 1,3 mkr, som behövs för att fullfölja projek-
tet. En arbetsgrupp har presenterat förslaget som kostar 2,6 mkr. Premisserna som 
gavs var att för varje krona som stiftelsen Majblomman kunde skaffa från det 
privata näringslivet, fonder m.m. skulle Karlskrona kommun bidra med samma 
summa pengar upp till det belopp som framtagits i utvecklingsplanen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 maj 2002 lämnat 
beslutsförslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att tillstyrka ansökan om bidrag om 1,3 mkr och att anslagstäcka bidraget med 

avsatta medel i bokslutet för år 2001, 
 
2. att utbetalning av ovannämnda bidrag kommer att fullföljas när stiftelsen kan 

visa på att motsvarande summa pengar 1,3 mkr från näringslivet, finns tillgäng-
liga hos stiftelsen Majblomman, antingen genom att pengar överförs till 
Majblomman eller på annat sätt säkerställts, samt 

 
3. att godkänna avtal mellan barn- och ungdomsförvaltningen och stiftelsen 

Majblomman, som reglerar barnkoloniverksamheten för kommunens 
ungdomar. 

_______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
KA 2 Vasallen 
Akten 
 
 
 

§ 95 
Avsiktsförklaring av Rosenholmsområdet  
 
Rosenholmsområdet ingår i översiktsplanen för Karlskrona kommun som ett 
utredningsområde. Bakgrunden är dels det intresse för utveckling Vasallens 
område som redovisas i förslaget till avsiktsförklaring, dels kommunens intresse i 
området, dels självfallet det militära intresset knutet till övningsområdet med sina 
anläggningar. 
 
Kommunstyrelsens fastighetsutskott har vid sammanträde den 25 april 2002, § 13, 
lämnat beslutsförslag.  
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 maj 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar att under rubriken Gemensamma utgångspunkter, 
skall följande mening strykas: Nyetableringar av verksamheter till Karlskrona bör 
prioriteras framför omflyttning av i Karlskrona kommun redan etablerade 
verksamheter. 

  
 Propositioner 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Karl-Gösta 
Svensons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar  
 

1. att godkänna förslaget till avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och 
KA2 Vasallen om utveckling av Rosenholmsområdet, 

 
2. att kommunens kostnader för framtagande av översiktligt underlag och 

översiktlig plan för utredningsområdet Rosenholm finansieras inom miljö- och 
byggnadsnämndens ram, samt 

 
3.   att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att utvärdera avsiktsförklaringen 

inom fem år. 
 _______ 
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Kommunfullmäktige  2002.7.107 
 
 
 
 
 
 

§ 96 
Rekonstruktionsplan för Gullberna KB  
 
I samband med fastställande av balans- och resultaträkning för 2000 beslutades om 
ägardirektivet, att till november månad år 2001 lämna särskild redogörelse i enlig-
het med kommunfullmäktiges beslut den 27 januari 2000, om försäljningar, plan-
process, utökad uthyrning m.m. och effekterna av dessa. Med anledning av förse-
ningar i fullföljandet av markavyttring för bostadsexploatering har uppföljningen 
förskjutits.   
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 maj 2002 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att uppdra åt bolagets ledning att vidta åtgärder för att klara ekonomiska krav i 

enlighet med lämnad prognos för perioden 2003-2005, 
 

2. att uppdra åt bolagets ledning tillsammans med kommunledningsförvaltningen 
att senast oktober 2002 återkomma med försäljningsstrategi avseende 
markreserv och fastighetsbestånd under perioden 2003-2010, 
 

3. att bolaget skall inhämta kommunstyrelsens samtycke för investeringar 
överstigande 1 mkr, för avstämning mot rekonstruktionsplanen, samt 
 

4. att tillstyrka lämnad uppföljning av rekonstruktionsplan för Fastighetsbolaget 
Gullberna KB. 

_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.62.210 
 
 
 
 
 
 

§ 97 
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 2002-2010 
 
Kommunstyrelsens fastighetsutskott har vid sammanträde den 31 januari 2002,  
§ 1, lämnat beslutsförslag. Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona 
kommun har tagits fram enligt uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att med årligen aktualiserat statistiskt 
underlag och prognoser visa på behov och fysiska möjligheter att bygga bostäder 
med översiktsplanen som bas. Bostadsförsörjningsplanen skall fungera som ett 
övergripande planerings- och informationsunderlag, inom och utom kommunen, 
för alla som i någon form berörs av boendeplanring, bostadsproduktion etc. 

 
 Yrkanden  

Mats Lindbom (c), med tillstyrkan av Claes Bothén (kd), Günter Dessin (v) och  
Kent Lewén (fp) yrkar att södra Hästö, där varvsverksamheten bedrivits, skall 
lyftas ur bostadsförsörjningsplanen som bostadsområde. 
 
Jan Lennartsson (m) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Propositioner 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Mats Lindboms 
m.fl. ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla allmänna utskottets 
förslag röstar ja, den som vill bifalla Mats Lindboms yrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Birgitta Törnqvist 
(s), Börje Nilsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Rolf Andersson (s), Karl-Gösta 
Svenson (m), Rune Andersson (m), Jan Lennartsson (m), Birgitta Ståhl (m) och 
ordföranden. 
 
Följande röstar nej: Günter Dessin (v), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och 
Kent Lewén (fp). 
  
Kommunstyrelsen beslutar således med 11 ja-röster mot 4 nej-röster enligt 
allmänna utskottets förslag.  



  4 juni 2002    21 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 
1. att anta bostadsförsörjningsplan 2002-2010, samt 

 
2. att ge fastighetsutskottet i uppdrag att årligen följa upp och revidera planen. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige  2002.237.615 
 
 
 
 
 
 

§ 98 
Ökat antal elevplatser inom vuxenundervisningen 
 
I årsbudgeten för år 2002 avsattes 1,6 mkr till den s.k. säkerhetsmarginalen för 
planerad utökning av basorganisationen inom den gymnasiala vuxenutbildningen 
från höstterminen 2002. I planerna för 2003 och 2004 upptogs på motsvarande sätt 
3,2 mkr per år för helt års kostnad.  
 
Kunskapslyftet avvecklas under år 2002 och ersätts av det s.k. Kunskapsbygget. 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 20 mars 2002, § 25, begärt hos 
kommunstyrelsen att få ta i anspråk centralt avsatta medel om 1,6 mkr för år 2002.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 maj 2002 lämnat 
beslutsförslag.   
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att bevilja utbildningsnämnden 1,6 mkr för ökat antal elevplatser inom 

vuxenutbildningen höstterminen 2002, samt 
 

2. att finansiera detta belopp av medel som finns avsatta för ändamålet i den s.k. 
säkerhetsmarginalen i 2002 års budget. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige  2002.229.251 
 
 
 
 
 
 

§ 99 
Exploateringsavtal för Verstorp 2:23, Skärva by, Nättraby 
 
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 7 maj 2002 lämnat yttrande och 
beslutsförslag.  Rubricerade fastighet ägs av Skärva Förvaltnings AB. Bolaget har 
för avsikt att exploatera fastigheten i ett ambitiöst projekt ”Skärva by”.  
 
Kommunen och bolaget har i samråd upprättat ett förslag till detaljplan för fastig-
heten. Planförslaget medger en byggnation med ca 60 bostäder med viss verksam-
het i anslutning till ett bytorg utmed Landsvägen. Exploateringsarbetena är plane-
rade att påbörjas under hösten 2002. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och 
Skärva Förvaltnings AB för exploatering av Verstorp 2:23. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige  2000.689.214 
 
 
 
 
 
 

§ 100 
Detaljplan för del av Verstorp 2:23 (Skärva by), Nättraby – antagande 
 
Rubricerade detaljplan har varit utställd den 21 september till och med den 19 
oktober 2001. Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för att skapa en bymiljö 
i ett idag oexploaterat område norr om Gamla Landsvägen i Nättraby. Använd-
ningsändamålet föreslås vara bostäder samt i vissa delar verksamheter för daghem/ 
förskola. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 april 2002, § 109, 
föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen. 
 
Kommunstyrelsens fastighetsutskott har vid sammanträde den 25 april 2002, § 11, 
tillstyrkt miljö- och byggnadsnämndens förslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplan för del av Verstorp 2:23 (f.d. 2:14) Skärva by, daterad mars 
2002. 
_______    
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 Akterna   
 
 
 
 
 
 

§ 101 
Anmälningsärenden:  

 
1.   Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till   
       protokollet   
2.   Kommunfullmäktiges protokoll den 23 maj 2002  
3.   Uppföljning av maxtaxereformen inom barnomsorgen, delrapport 1, bifogas  
4.   Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet – Ny bok om resultatinriktat    
      vänortssamarbete      
5.   Länsstyrelsen Blekinge län 

•  beslut 020418 om begäran om hastighetsbegränsning inom Långörens hamn-          
          område  

•  yttrande 020429 till Vägverket inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt 
17 kap miljöbalken avseende ”Komplettering för tillåtlighetsprövning” till 
vägutredningar för ombyggnad av väg E22 Sölvesborg-Karlskrona, delarna 
Sölve-Stensnäs och Stensnäs-Trensum     

•  samråd 020430 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om anläggande av våtmark   
          inom fastigheterna Öljersjö 3:16 och 8:25 i Karlskrona kommun  

•  beslut 020425 om småföretagsstöd till Kamms Fiskredskap AB 
•  beslut 020502 om tillstånd till schaktning inom fastigheten Bonde 11,  

          Karlskrona kommun  
•  beslut 020507 om kommunstyrelsens ansökan om utvecklingsmedel till  

          förebyggande insatser inom alkohol och drogområdet 
6.  Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002 
      nr 38   Arbetsdomstolens dom 2002 nr 32 angående fråga om det förelegat    
                 saklig grund för uppsägning av heltidsanställd brandman 
      nr 39   2002 års ekonomiska vårproposition     
      nr 41   Budgetförutsättningar åren 2003-2005 
      nr 42   Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner 
      nr 43   Anställningsstöd som kombineras med vård- och omsorgsutbildning 
_______      
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§ 102 
Ordförandens sommarhälsning 
 
Kommunstyrelsens ordförande tackar tjänstemännen för god service, bra 
beslutsunderlag och ett väl fungerade samarbete samt önskar alla en trevlig 
sommar. 
 
Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän för ett bra samarbete och för 
engagemang i kommunstyrelsen och demokratiarbetet. I många frågor finns en 
värmegemenskap och en ömsesidig förståelse för vilket ordföranden också tackar. 
Ordföranden önskar alla en trevlig och avkopplande sommar. 
 
Vice ordförande Christina Mattisson (s) framför tack till ordföranden från 
ledamöter och tjänstemän för ordförandens sätt att med en konstruktiv anda och  
glimten i ögat leda kommunstyrelsens arbete. Ordföranden önskas en trevlig och 
skön sommar.    
_______ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 13 augusti 2002 

§ 103 Informationer och föredragningar 

§ 104 Yttrande över utredningen Region Blekinge 2002+ 

§ 105 Yttrande över flyttning av systembutik 

§ 106 Samarbetsavtal med vänorten Baltijsk kommun för 2002-2004 

§ 107 karlskrona.se – Förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun – antagande 

§ 108 Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge, samt väckande av ärende enligt  
               § 5 förbundsordningen             

§ 109 Förlängning av konsortialavtal med Affärsverken Karlskrona AB  

§ 110 Tekniska nämndens begäran om investeringsanslag samt investeringstillstånd för  
  ombyggnationer för utbildningsförvaltningen       

§ 111 Köp av fastigheten Ruthensparre 24, Ronnebygatan 2 

§ 112 Köpekontrakt och hyreskontrakt med Svensk Industrilager AB avseende fastigheten 
Cisternen 2, del av Karlskrona 2:1 och 5:47 i oljehamnen med tillhörande anordningar och 
anläggningar                              
 

§ 113 Uppsägning av tomträtterna för och försäljning av fastigheterna Grenadjären 4 och 55  

§ 114 Exploateringsavtal för del av Skavkulla 1:2 i Nättraby 

§ 115 Detaljplan för del av Skavkulla 1:2 i Nättraby, Karlskrona kommun – antagande 

§ 116  Anmälningsärenden   
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 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, 
 tisdagen den 13 augusti 2002, kl 08.30-14.25 
 Sammanträdet ajourneras kl 09.50-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf Christina Mattisson (s) 
 2:e vice ordf Sigurdh R Petersson (m) 
 Ledamöter Birgitta Törnqvist (s) 
  Börje Nilsson (s) 
  Ann-Charlotte Svensson (s) 
  Laila Karlsson (s)  
  Annicka Engblom (m) kl 08.50-09.50 
  Jan Lennartsson (m) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Günter Dessin (v) 
  Claes Bothén (kd) 
  Mats Lindbom (c) 
  Kent Lewén (fp) 
 
Tjänstgörande ersättare Bengt Grönblad (s) 
 
Övriga närvarande ersättare Rolf Andersson (s) 
  Patrik Enstedt (s) kl 08.30-09.50 § 113 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Ewa Lengstedt (s) 
  Karl-Gösta Svenson (m) 
  Rune Andersson (m) 
  Tommy Olsson (kd) 
  Magnus Larsson (c) 
  Mikael Andersson (fp) 
  Solveig Eliasson (mp) kl 08.30-09.50 §§ 113 
  Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-14.25 §§ 114-117 
 
 tjänstemän kommunchef Lisbeth Sager 
  personalchef Roger Lindberg 
  ekonomichef Bo Johansson 
  näringslivschef Anders Bergkvist kl 08.30-09.50 § 113 
  informationschef Ulla Nelson 
  samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren  
    kl 08.30-09.50 § 113 
  samordnare Anna-Lena Cederström 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 
  förvaltningschef Claes-Åke Kindlund kl 08.30-09.00 
  planarkitekt Hans Juhlin kl 08.30-09.00 
  projekteringschef  Jan-Anders Glantz kl 08.55-09.20 
 sekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  Birgitta Törnqvist 



  13 augusti 2002 3 

 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare …………………………………………. §§ 103-117 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande …………………………………………. 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare ………………………………………….. 
 Birgitta Törnqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 19 augusti 2002 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
…………………………………… 
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§ 103 
Informationer och föredragningar 
 
Under förmiddagen lämnas följande informationer och föredragningar: 
 
1. Ordföranden meddelar att ärende 10, Köp av fastigheten Ronnebygatan 2, 

utgår. 
 
2. Ordföranden informerar om skrivelse till näringsministern. Skrivelsen delas ut, 

beslut under eftermiddagen. 
 

3. Förslag till översiktsplan föredras av förvaltningschef Claes-Åke Kindlund och 
planarkitekt Hans Juhlin, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
4. Köpe- och hyreskontrakt avseende Cisternen 2 m.fl. föredras av projekterings-

chef Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen och ekonomichef Bo 
Johansson, kommunledningsförvaltningen. 

 
5. Yttrande över utredning ”Region Blekinge 2002+” föredras av kommunchef 

Lisbeth Sager, kommunledningsförvaltningen. 
_______ 
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Region Blekinge   2002.74.106 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 104 
Yttrande över utredningen ”Region Blekinge 2002+ ”  
 
Region Blekinge har den 29 april 2002 översänt utredningen ”Region Blekinge 
2002+” och vill senast den 15 augusti 2002 få yttrande från samtliga primär-
kommuner i länet, från landstingskommunen och från de politiska partierna i 
Blekinge. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 juli 2002 lämnat yttrande.  
Allmänna utskottet har den 6 augusti 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkanden 
Sigurdh R Petersson (m) yrkar att få särskilt yttrande till protokollet, punkt 4 
Politisk organisation och politiska uppdrag, protokollsbilaga 1. 
 
Günter Dessin (v) yrkar punkt 4 Politisk organisation och politiska uppdrag, att 
organisationen i framtiden skall arbeta med fasta beredningar och programbered-
ningar, att ett  arbetsutskott inrättas samt att fullmäktige samlas åtminstone fyra 
gånger/år, protokollsbilaga 2. 
 
Claes Bothén (kd), Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom (c) yrkar punkt 4 Politisk 
organisation och politiska uppdrag, protokollsbilaga 3.   
 
Propositioner 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag punkt 1-3. 
Kommunstyrelsen beslutar därefter att överlämna kommunledningsförvaltningens, 
moderata samlingspartiets, vänsterpartiets samt kristdemokraternas/folkpartiets/ 
centerns synpunkter utan prövning till Region Blekinge.   
 
Således beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att anta kommunledningsförvaltningens remissvar punkt 1-3, samt 
 
2. att översända synpunkter på punkt 4 utan prövning till Region Blekinge. 
_______  
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Systembolaget AB 2002.263.149 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 105 
Yttrande över flyttning av systembutik 
 
Systembolaget AB har i den 30 maj 2002 hemställt om Karlskrona kommuns 
yttrande angående flyttning av nuvarande systembutik på N Kungsgatan till 
Wachmeistergallerian, Borgmästaregatan. Butiken beräknas öppna under våren 
2003. 
 
Karlskrona kommun har generellt sett inget att erinra mot en flyttning av 
systembutiken, men påminner om de formella krav som finns om bygglov och 
byggsamråd, samt om att butiken skall vara lämplig ur tillgänglighetshänseende. 
Vidare är det viktigt att helheten beaktas vid eventuella ombyggnader t.ex. vad 
gäller leveranser och trafiksituationen i övrigt. Kontakt i dessa frågor tas med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
Efter samråd av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
att lämna ovanstående yttrande till Systembolaget AB. 
_______  
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Kommunfullmäktige  2002.285.105 
 
 
 
 
 
 

§ 106 
Samarbetsavtal med vänorten Baltijsk kommun för 2002-2004 
 
I samband med vänortsmötet mellan Karlskrona och Baltijsk i Baltijsk den 13-14 
juni 2002 togs ett förslag till program fram för samarbetet mellan vänorterna åren 
2002-2004. Programmet är en konkretisering av det vänortsavtal som tecknades 
den 26 augusti 1995. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till program för samarbete mellan vänorterna 
Baltijsk och Karlskrona för åren 2002-2004. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  1997.607.212  
 
 
 
 
 
 

§ 107 
karlskrona.se – Förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun - 
antagande  
 
Enligt plan- och bygglagen skall kommunen varje mandatperiod ta upp översikts-
planen för en aktualitetsförklaring i fullmäktige. Beslut fattades den 4 november 
1997 att utvecklingsplanen skall ligga till grund för en revidering av översikts-
planen. Fullmäktige beslutade den 27 maj 1999, § 99,  att anta ett program för 
revideringen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 10 juli 2002 lämnat 
yttrande och förslag till beslut. Planprocessen har således pågått under större delen 
av mandatperioden. Det har i första hand varit ett samarbetsprojekt mellan sam-
hällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningarna. Ambitionen har varit att 
informera och engagera så många som möjligt i arbetet och samrådet kring planen, 
samtidigt som uppdraget har varit tydligt och skall kunna utläsas i det slutliga 
resultatet. 
 
Det slutliga förslaget har varit utställt under mars och april månader 2002. 
Inkomna synpunkter har medfört smärre kompletteringar och ajourföring av 
förslaget. Ett av syftena med översiktsplanen är vidare att utgöra program för det 
fortsatta översiktliga planarbetet i kommunen. Bakgrund och förslag till fortsatt 
arbete framgår av planhandlingarna och förtydligas i nedanstående förslag till 
beslut. 

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 6 augusti 2002 tillstyrkt förslaget 
med tillägg/ändringsyrkande sidorna 55 och 56 om motorbanan, ridsporten, 
Järavägen och Lyckeby Centrum. 

 
 Yrkanden 

Sigurdh R Petersson (m) yrkar ändringar sidorna 34, 42, 67 och 68, 
protokollsbilaga 4.  

  
 Mats Lindbom (c) yrkar sidan 70 rubrik ”Rödeby, Nättraby, Jämjö”: 

Gredebyfältet med mycket god och bördig mark, bland de bästa jordarna i 
kommunen, skall även i framöver reserveras för jordbruksändamål. 
Vi finner även stöd för detta förslag under rubriken ”Jordbruk” på sidan 31 i 
översiktsplanen. Där står bl.a. För att brukningsvärd jordbruksmark skall få tas i 
anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar fordras mycket starka skäl. Detta 
bör endast ske om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
om ingen mark finns att tillgå. 
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Ordföranden, Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och 
Kent Lewén (fp) yrkar att på sidan 41 stycket Pottholmen-Stationsområdet stryks 
meningen En utfyllnad i Borgmästarefjärden tar tillvara det vackra och centrala 
läget, och ersätts med Pottholmen skall ha samma strandlinje som idag. 

 
Claes Bothén (kd) och ordföranden yrkar att i konsekvens med övriga beslut stryka 
tredje stycket på sidan 49. 

  
 Propositioner 

Kommunstyrelsen beslutar bifalla ändringsyrkandet sidan 41 att 3:e meningen 
stryks och ersätts med Pottholmen skall ha samma strandlinje som idag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar därefter att stryka 3:e stycket sidan 49, samt att bifalla 
tilläggsyrkanden från allmänna utskottet sidorna 55 och 56. 
 
Kommunstyrelsen avslår Mats Lindboms ändringsyrkande sidan 70. 
 
Därefter avslår kommunstyrelsen Sigurdh R Peterssons m fl ändringsyrkanden 
sidorna 34, 42, 67och 68, protokollsbilaga 4. 

 
Kommunstyrelsen beslutar därefter bifalla allmänna utskottets förslag attsatserna 
2-6. Därefter beslutar kommunstyrelsen anta justerat förslag till översiktsplan. 

 
 Reservationer 

Sigurdh R Petersson (m), Annicka Engblom (m), Jan Lennartsson (m), och Birgitta 
Ståhl (m) reserverar sig till förmån för egna yrkanden, protokollsbilaga 4. 

 
 Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 - - - 
 

Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
1. att antaga reviderat förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun, daterat 

juli 2002,  
   

2. att de tidigare antagna fördjupade översiktsplanerna för Verkö, Aspö och 
Skärgården skall fortsätta att gälla och utgöra en del av kommunens 
översiktsplan, 
 

3. att under kommunstyrelsens ledning uppdra till miljö- och byggnadsnämnden 
att upprätta en s.k. tematisk fördjupning av översiktsplanen för kommunika-
tioner och infrastruktur, 
 

4. att under kommunstyrelsens ledning uppdra till miljö- och byggnadsnämnden 
att förbereda arbetet med en för Karlskrona och Ronneby kommuner gemen-
sam översiktsplan för området mellan de båda stadsområdena, 
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5. att gemensamt uppdra till miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden 
att utarbeta ett stadsmiljöprogram för den offentliga miljön, samt 
 

6. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att utarbeta ett kommunalt 
kulturmiljöprogram. 

_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.268.701 
 
 
 
 
 
 

§ 108 
Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge, samt väckande av 
ärende enligt § 5 i förbundsordningen 
 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet och att 
årsredovisningen godkänns. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 
9 juli 2002 föreslaget att kommunen gör detsamma. Det bör observeras att 
förbundet har finansiella placeringar som tappat i värde (0,25 mkr) under året. 
 
Med anledning av den framlagda årsredovisningen vill kommunledningsförvalt-
ningen, efter samråd med kommunens socialchef, väcka följande ärende till 
direktionen:  
Av årsredovisningen framgår att de samlade överskotten uppnått betydande belopp 
(9,8 mkr) i relation till såväl omsättning som tillgångar. Så t.ex. uppgår förbundets 
soliditet till drygt 50 %. Sett med förbundets ögon finns det naturligtvis många 
fördelar med detta förhållande, men de samlade överskotten måste i första hand ses 
utifrån förbundsmedlemmarnas situation. Det kan rimligtvis inte ligga i medlem-
marnas intresse att kommunalförbundet samlar betydande överskott i egen kassa 
eftersom förbundsmedlemmarna har det yttersta ansvaret för verksamheten och 
dess ekonomi. Ett skäl för att kommunerna skall kunna driva kommunal verksam-
het, kommunalförbund, är bl.a. att kunna minimera det egna kapitalets storlek.  
 
Med anledning av ovanstående anser kommunledningsförvaltningen att det egna 
kapitalet bör begränsas till max 4 mkr. Överskjutande belopp skall då, efter det att 
förbundsmedlemmarna beviljat ansvarsfrihet, återbetalas till förbundsmedlemmar-
na i enlighet med § 7 i förbundsordningen varje år till den del det egna kapitalet 
händelsevis överstiger de angivna 4 mkr. Sedan en sådan återbetalning är verk-
ställd bör även övervägas om förbundet i framtiden skall ge återbäring till för-
bundsmedlemmarna på grundval av erlagda vårdavgifter. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  

  
1. att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet, samt 
 
2. att väcka ärendet angående det egna kapitalets storlek i vårdförbundet i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens skrivelse enligt ovan.  
 _______ 
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Kommunfullmäktige  1990.519/047.500 
 
 
 
 
 
 

§ 109 
Förlängning av konsortialavtal med Affärsverken Karlskrona AB 
 
Konsortialavtal mellan Karlskrona kommun och Affärsverken AB sades upp den 
20 december 1999, att upphöra per den 31 december 2001. Kommunfullmäktige 
har därefter beslutat förlänga avtalet till den 30 juni 2002. 
 
Mot bakgrund av dels pågående process rörande punkt 2.2 i konsortialavtal samt 
pågående arbete med att ta fram finansiell policy för Affärsverken AB föreslås 
konsortialavtalet i tillämpliga delar förlängas tills vidare, dock längst till den 31 
december 2002. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att prolongera konsortialavtalet i tillämpliga delar tills vidare, dock längst till den 
31 december 2002. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.267.291 
 
 
 
 
 
 

§ 110 
Tekniska nämndens begäran om investeringsanslag samt investeringstillstånd 
för ombyggnationer för utbildningsförvaltningen       
 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 24 april 2002, § 33, och tekniska 
nämnden vid sammanträde den 28 maj 2002, § 48, aktualiserat ombyggnadsarbeten 
inom kommunens gymnasieskolor i enlighet med lokalplan för år 2002. Lokal-
planen förutsätter ombyggnader i tre etapper. Etapp I genomförs sommaren 2002 
och finansieras ur tekniska nämndens s.k. klumpanslag för smärre investeringar. 
Etapp II innefattar åtgärder som är tänkta att genomföras under hösten 2002 och 
våren 2003.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 juni 2002 lämnat yttrande 
och beslutsförslag.  

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att anslå 2.335.000 kronor, finansierat ur 2003 års investeringsutrymme, för 

ombyggnad av utbildningsförvaltningens lokaler i enlighet med 
utbildningsnämndens framställan § 33/2002 och åtgärdsplan upptagen under 
prioritet 2 i antagen lokalplan, 
 

2. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för projektet, samt 
 

3. att anmana utbildningsnämnden att inrymma ökade hyreskostnader till följd av 
ombyggnaderna inom de ramar som nämnden tilldelats inför treårsbudgeten 
2003-2005.  

_______ 
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Kommunledningsförvaltningen   2002.329.252 
 
 
 
 
 
 

§ 111 
Köp av fastigheten Ruthensparre 24, Ronnebygatan 2 
 
Kruthusen Företagsfastigheter AB har den 5 juli 2002 inkommit med begäran till 
kommunfullmäktige om att få köpa fastigheten Ruthensparre 24, Ronnebygatan 2.  
 
Region Blekinge har behov av större lokalytor för utveckling av sin verksamhet 
och för att skapa ett ”Blekingehus” där regionalt verksamma organisationer kan 
samverka. Kommunens fastighetsavdelning har också visat intresse för lokalytor, 
främst mot bakgrund av diskussioner kring avyttring av de tre fastigheterna i kv 
Sjöblad, tidigare Sjöbladsskolan.  
 
Förhandlingar om köpeskilling m.m. har skett efter samråd med ekonomichefen 
och kommunledningsförvaltningen. Den fastställda köpeskillingen ligger inom den 
ram som diskuterats utifrån befintliga kalkyler och hyreskontrakt. Kalkylen ger ett 
positivt driftnetto för Kruthusen Företagsfastigheter. Soliditeten påverkas i och 
med behov av upplåning på motsvarande belopp som investeringen. Kruthusens 
Företagsfastigheter bör därför pröva möjligheten att avyttra andra fastigheter i 
beståndet. 

  
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 juli 2002 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ärendet utgår. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.169.256 
 
 
 
 
 
 

§ 112 
Köpekontrakt och hyreskontrakt med Svensk Industrilager AB avseende 
fastigheten Cisternen 2, del av Karlskrona 2:1 och 5:47 i oljehamnen med 
tillhörande anordningar och anläggningar  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2001, § 57, att ge tekniska nämndens 
förvaltningschef i uppdrag att säga upp tomträttsavtalet för fastigheten Cisternen 2 
i Karlskrona och att ta upp förhandlingar med företaget i anledning av uppsäg-
ningen. 
 
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 8 maj 2002 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. Förhandlingarna som påbörjades i januari 2002, har lett till att 
tomträttsavtalet är uppsagt och att lösenskyldigheten infrias till en kostnad av 3,8 
mkr, under förutsättning av fullmäktiges godkännande. Del av fastigheterna 
Karlskrona 2:1 och 5:47 har sagts upp i förtid utan kostnad för kommunen. Två 
nya avtal har, under förutsättning av fullmäktiges godkännande, tecknats med 
Svensk Industrilager AB.  

 
Karlskrona kommun hyr genom det nya kontraktet ut anläggningen till Svensk 
Industrilager AB under tiden fram till den 30 juni 2009. Hyran är fastställd till 
178.300 kronor per år och hamnavgifterna beräknas flyta in med ca 150 000 kronor 
årligen. 
 
Miljösaneringsansvaret åvilar bolaget som verksamhetsutövare, vilket anges i båda 
avtalen och det finns försäkringar som täcker upp. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 6 augusti 2002 tillstyrkt förslaget 
men ekonomienheten skall lämna nytt förslag till finansiering. 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar bifall till attsatserna 1 och 2, avslag till tekniska förvaltningens 
förslag attsats 3 om finansiering samt yrkar som ändringsyrkande vad gäller 
finansiering: 
att utbetalningen får anslagstäckas i investeringsbudgetens ram för år 2003 såsom 
blivande exploateringsområde, samt 
att de löpande kostnader och intäkter som investeringen ger upphov till får täckas 
inom tekniska nämndens budgetramar från och med år 2003 varvid investeringen 
skall avskrivas med 325 tkr per år tills vidare. 
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Propositioner 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag attsatserna 1 och 2 
samt att avslå attsats 3 om finansiering. Kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens förslag om finansiering i två attsatser. 
 
 

 Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 

1. att ingå bilagda köpekontrakt för Cisternen 2 och hyreskontrakt för 
anläggning, 

 
2. att senast den 30 juni 2003 erlägga 3.800.000 kronor till Svensk Industrilager 

AB,  
 
3. att utbetalningen får anslagstäckas i investeringsbudgetens ram för år 2003 

såsom blivande exploateringsområde, samt 
 
4. att de löpande kostnader och intäkter som investeringen ger upphov till får 

täckas inom tekniska nämndens budgetramar från och med år 2003 varvid 
investeringen skall avskrivas med 325 tkr per år tills vidare. 

_______ 
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Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 

§ 113 
Uppsägning av tomträtterna för och försäljning av fastigheterna  
Grenadjären 4 och 55 
 
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 25 juli 2002 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. Grenadjären 4 respektive 55 är belägna på Gräsvik och är de fastig-
heter som Vodafone f.d. Europolitan har sin verksamhet i. Grenadjären 4 är upp-
låten med tomträtt till HB Grenadjären 4 och är den första etappen av Vodafones 
etablering på Gräsvik. Grenadjären 55 är upplåten med tomträtt till KB Eurohill 
och omfattar den senaste större utbyggnaden. Båda bolagen ägs av Nordisk 
Renting AB, Stockholm. 
 
Enligt tomträttsavtalen har tomträttshavarna, i detta fall genom Nordisk Renting, 
rätt att inom den första avgäldsperioden (10 år) förvärva respektive fastighet till i 
avtalen angivna köpeskillingar. Nordisk Renting har inom angiven tid anmält 
önskemål att från bolagens sida förvärva Grenadjären 4 respektive Grenadjären 55. 
 
Överenskommelserna innebär dels att respektive tomträtt ömsesidigt sägs upp av 
parterna, d.v.s. kommunen och bolagen, för upphörande, samt dels att respektive 
fastighet säljs till respektive bolag för i tomträttsavtalen angivna köpeskillingar. 
Tomträtterna kommer att upphöra den 31 december 2002 och tillträdet för 
förvärven den 1 januari 2003. Kostnaderna för tomträtternas upphörande och 
inskrivning av förvärven åvilar bolagen. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att enligt överenskommelse säga upp tomträtten för Grenadjären 4 och försälja 

fastigheten till HB Grenadjären 4 (916533-7636), c/o Nordisk Renting AB, för 
en köpeskilling av 4,5 miljoner kronor,  
 

2. att enligt överenskommelse säga upp tomträtten för Grenadjären 55 och 
försälja fastigheten till KB Eurohill (969622-6381), c/o Nordisk Renting AB, 
för en köpeskilling av 1,7 miljoner kronor, samt 
 

3. att hänskjuta till budgetberedningen att i tekniska förvaltningens budget för 
2003 justera de ekonomiska konsekvenserna av försäljningarna ovan. 

______ 
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Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 

§ 114 
Exploateringsavtal för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun 
 
Över rubricerade område finns ett förslag till detaljplan. Området är tidigare ej 
detaljplanelagt. Det ligger i dock i anslutning till den planlagda och bebyggda 
delen av Skavkulla. Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 4 juli 2002 
lämnat förslag till exploateringsavtal som är upprättat i samråd med berörda 
förvaltningar och avdelningar inom kommunen.  
 
Detaljplaneförslaget syftar till att inom området medge uppförande av 12 bostads-
hus längs en nyanlagd lokalgata. Området är privatägt och byggnationen avses 
genomföras som en privat exploatering, varför ett exploateringsavtal som reglerar 
utbyggnaden av VA, gata m.m. måste tecknas mellan kommunen och exploatören.  
 
Generellt skall exploatören projektera, utföra och bekosta allmänna anläggningar 
såsom VA, lokalgata m.m. samt anskaffa och bekosta allt för exploateringen. 
Kommunen har inga kostnader för genomförandet. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och 
fastighetsägaren till Skavkulla 1:2 gällande exploatering av del av Skavkulla 1:2. 
________ 
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Kommunfullmäktige  2001.213.214 
 
 
 
 
 
 

§ 115 
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun - 
antagande 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2002, § 181, 
beslutat översända rubricerade detaljplan till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Detaljplanen har varit utställd för granskning fr.o.m. den 17 september t.o.m. den 
15 oktober 2001. 
 
Området är beläget i Skavkulla i sydvästra delen av Nättraby och omfattar 2,3 ha. 
Förslaget ligger öster om den väg som leder till Skavkulla brygga. Planen syftar till 
att göra det möjligt att bygga tolv enfamiljsvillor på område som inte tidigare 
detaljplanelagts. Där finns möjlighet att skapa en attraktiv boendemiljö, nära natur 
och hav samt medverka till att önskad VA-sanering i området möjliggörs. Även 
angränsande områden ges möjlighet till VA-sanering. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att antaga detaljplan för del av Skavkulla 1:2 I Nättraby, Karlskrona kommun. 
_______ 
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Akterna 
 
 
 
 
 
 

§ 116 
Anmälningsärenden 

  
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till  
      protokollet   
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2002 
3.   Statens offentliga utredningar, Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat,  
      0020515 rapport om svenska kommuners arbete med Agenda 21 – en  
      jämförelse över tid 
4.   Justitiedepartementet 020523 – Regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell  
      handlingsplan för de mänskliga rättigheterna  
5.   Miljödepartementet 020523 Redovisning till EG-kommissionen av justeringar  
      av tidigare föreslagna särskilda bevarandeområden enligt art- och habitatdirek-    
      tivet 
6. Miljödepartementet 020523 utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde –     
      Justeringar av vissa områden som tidigare förklarats som särskilda skydds-    
      områden enligt fågeldirektivet  
7.   Tekniska nämndens redovisning av uthyrningssituationen och den framtida      
      användningen av Sjöbladsskolan         
8.   Äldrenämndens beslut 020626 § 61 att pröva 3-3-modell samt en hemtjänst-   
      modell inom äldreförvaltningen  
9.  Länsstyrelsen Blekinge län 
• beslut 020515 om tillstånd till restaureringsarbeten på stadsmuren i  

            Kristianopel 
• samråd 020606 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om anläggande av viltvatten   

            inom fastigheten Mästaremåla 1:20 
• överklagande 020614 till länsstyrelsen över beslut gällande strandskydds-   

           dispens för förlängning av brygga m.m. på fastigheten Bredavik 19:13  
• beslut 020617 om stöd till kommersiell service till Stefan Rubin i Aspö AB 
• beslut 020625 om tematiska arenor i strukturfondsprogrammet Innovativa  

            åtgärder i Sydsverige 
• skrivelse 020704 om nyheter i tobakslagen  
10. Länsstyrelsen Jönköpings län 
• beslut 020604 om strukturfondsmedel till projekt Utveckling och reparation av  

            Stenshamns hamn i Karlskrona skärgård 
• missiv och beslut 020604 om strukturfondsmedel till projekt Skärgårdshamnar  

            – förbättrad infrastruktur till gagn för utvecklingen av Karlskrona skärgård 
11. Svenska Kommunförbundets och Förenade Kommunföretag AB:s årsredovis- 
      ningar 2001 
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12. Svenska Kommunförbundet   
• Information 020531 om projektet Tillsammans 
• 020604 Kommunerna och bredbandsutbyggnaden 
13. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 020619 om samtalsbonus till  
      mobiltelefoner 
14. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002 
      nr 44  Särskild lärarutbildning under åren 2002-2006 
      nr 45  ”I stan utan min bil” även 2002 
      nr 47  Direktiv för planeringsomgången 2004-2015 
      nr 48  Nya och ändrade bestämmelser för anställningsstöd 
      nr 49  Införande av nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorg 
      nr 50  Ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) m.m. 
      nr 51  Arbetsdomstolens dom 2002 nr 33 om en kommun haft rätt att avskeda        
                en chaufför som i sin anställning gjort sig skyldig till grovt rattfylleri 
      nr 52  Kommunal Personal 2001 
      nr 55  Hela-projektet, 300 miljoner kronor satsas för att minska deltidsarbets- 
 lösheten 
       nr 56  Avtal om kopiering i skolorna läsåret 2002-2003  
      nr 57  Kostnadsansvar mellan kommuner enligt LSS 
      nr 58  Den sociala dimensionen inom EU och kommunerna – från Luxemburg  
                till Barcelona  
      nr 60  Vem beslutar om vad när det gäller olika vägar? 
      nr 61  Ny vägmärkesskyltning till turistmål 
      nr 62  Ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) 
      nr 63  Underlag till avtal om anläggningsarrende respektive lokalhyreskontrakt  
                 – basstation för mobiltelefoni 
      nr 64  Förändringar i de kommunalekonomiska förutsättningarna   
      nr 65  Ny lagstiftning mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare  
                med tidsbegränsad anställning  
      nr 66  Lag (2002:281) om ändring i tobakslagen (1993:581) 
      nr 67  Ändring i kommunallagen, allmänhetens insyn i kommunala drift-        
                entreprenader  
15. Tackskrivelse  

a) Hjärtligt tack från Ann-Charlotte Svensson för uppvaktning på högtidsdag  
 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 
 att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut och anmälningsärenden. 
 _______ 
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Akten   2002.356.530 
 
 
 
 
 
 
§ 117 
Ökade infrastruktursatsningar i Karlskronaregionen 
 
Kommunstyrelsens ordförande delar ut förslag till skrivelse till näringsminister 
Björn Rosengren, näringsdepartementet, med krav på en utbyggnad av E22, en 
upprustning av kust- till kustbanan samt en snabbt genomförd elektrifiering av 
Blekinge kustbana. En utbyggd infrastruktur är avgörande för den fortsatta till-
växten i vår del av landet. Den tillväxten inom bland annat Östersjöhandel och IT-
utveckling är av nationell betydelse. Karlskrona kommun kräver att näringsmi-
nistern bevakar att Karlskrona och Blekinge prioriteras av de statliga infrastruktur-
verken i det kommande arbetet med att verkställa infrastrukturpropositionen.  
 
Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Günter Dessin (v), Mats Lindbom (c) 
och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till förslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att sända skrivelsen till näringsdepartementet.  
_______ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 8 oktober 2002  

§ 118 Informationer och föredragningar 

§ 119   Yttrande över lägesrapport ABM – samverkan mellan arkiv och museer 

§ 120 Yttrande över landstingets förslag till Forskningsstrategi  

§ 121 Yttrande över revisionens granskning av upphandlingsverksamheten i Karlskrona kommun 

§ 122 Köp av fastigheten Ruthensparre 24, Ronnebygatan 2 

§ 123 Begäran om tillstånd till fusion av AB Karlskronafastigheter med AB Karlskronahem    

§ 124 Ansvarig nämnd för parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder  

§ 125 Förslag ändring av fullmäktiges beslut den 20 juni 2001 § 104 om förbud för motordrivet  
            fordon utanför Rosenfeldtskolan      

§ 126 Sammanträdesplan 2003 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

§ 127 Exploateringskalkyl för detaljplan avseende Solskenet, Norra Hässlegården  

§ 128 Önskad sysselsättningsgrad 

§ 129 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2002 

§ 130 Svar på motion om att arbetsgivaravgifterna skall redovisas på de kommunanställdas  
            lönebesked   

§ 131  Svar på motion om detaljplaneändring av markområde på Hästö för äldreboende/särskilt  
            boende       

§ 132 Svar på motion om ökade möjligheter till information och bokning av olika kultur-                  
            evenemang och andra evenemang med stöd av internet          

§ 133   Svar på motion om ny idrottshall på Trossö i kv Urmakaren 

§ 134   Svar på motion om idrottshall på Trossö på handelshamnens ytor 

§ 135   Svar på motion om ökad fysisk aktivitet i skolan 

§ 136   Svar på motion om återvinningsstationer  

§ 137   Svar på motion om ansökan att Karlskrona kommun blir medlem i Föreningen Sveriges  
            Ekokommuner    

§ 138   Svar på motion om trafiksituationen kring Nättrabyskolan 

§ 139   Svar på motion om utformning av utemiljö vid Stortorget 

§ 140   Svar på motion om utbyggnad av platser för demensvården  

§ 141   Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Östra Torp och Lösens kyrka 

§ 142   Anmälningsärenden 

§ 143   Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 för Karlskrona kommunkoncern 

§ 144   Sammanträdets avslutning       
_______ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården  
 Tisdagen den 8 oktober 2002, kl 08.30-14.10 
 Sammanträdet ajourneras kl 09.35-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf Christina Mattisson (s) 
 2:e vice ordf Sigurdh R Petersson (m) kl 08.30-09.35 § 118 
 Ledamöter Gerthie Olsson (s) 
  Birgitta Törnqvist (s) 
  Börje Nilsson (s) 
  Ann-Charlotte Svensson (s) 
  Annicka Engblom (m) kl 13.30-14.10 §§ 119-144 
  Jan Lennartsson (m) kl 13.30-14.10 §§ 119-144 
  Birgitta Ståhl (m) kl 08.30-09.35 § 118  
  Günter Dessin (v) 
  Claes Bothén (kd) 
  Mats Lindbom (c) 
  Kent Lewén (fp) 
 
Tjänstgörande ersättare Bengt Grönblad (s) 
  Karl-Gösta Svenson (m) 
  Rune Andersson (m) 
 
Övriga närvarande ersättare Rolf Andersson (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Ewa Lengstedt (s) 
  Jan Johansson (kd) 
  Tommy Olsson (kd) 
  Gunilla Ekelöf (fp) 
  Mikael Andersson (fp) kl 08.30-09.35 § 118 
  Björn Gustavsson (mp) kl 08.30-09.35 § 118 
  
 tjänstemän kommunchef Lisbeth Sager 
  ekonomichef Bo Johansson 
  personalchef Roger Lindberg 
  näringslivschef Anders Bergkvist kl 08.30-09.35 § 118 
  kommunjurist Lennarth Eriksson 
  samordnare Ingrid Augustinsson Swennergren kl 08.30-09.35  
     § 118 
  samordnare Anna-Lena Cederström 
  informationschef Ulla Nelson 
  stf ekonomichef Mats Svensson 
 sekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  Börje Nilsson 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
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Underskrifter 
 
Sekreterare ………………………………………. §§ 118-144 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande ………………………………………… 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare ………………………………………….. 
 Börje Nilsson 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den      oktober 2002 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
…………………………………. 
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§ 118 
Informationer och föredragningar 

 
1.  Ordföranden inleder sammanträdet med att hälsa Björn Gustavsson (mp) 
välkommen till kommunstyrelsen som ersättare.  

  
Ordföranden lämnar information om vilka ärenden som kommer att tas upp på 
fullmäktige den 7 november, med anledning av ny mandatperiod, och de beslut och 
val som kommer att tas upp på fullmäktiges sammanträde den 28 november 2002. 
 
2. Yttrande över landstingets förslag till forskningsstrategi föredras av 
kommunchef Lisbeth Sager. 
 
3. Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 för Karlskrona kommunkoncern föredras 
av stf ekonomichef Mats Svensson, koncernens bokslut föredras av samordnare 
Anna-Lena Cederström och Finansiell rapport föredras av ekonomichef Bo 
Johansson. Personalnyckeltal för januari-augusti 2002 föredras av personalchef 
Roger Lindberg. 
 
4. Kent Lewén (fp) ställer fråga om ett förköpsärende. Kommunjurist Lennarth 
Eriksson svarar. 

 
5. Ordföranden vill idag särskilt tacka en person, åldermannen i kommunstyrelsen 
Sigurdh R Petersson, eftersom det är sista sammanträdet under innevarande 
mandatperiod. Sigurdh R Petersson lämnar nu kommunalpolitiken efter 22 år efter 
att varit ledamot i kulturnämnden och skolstyrelsen, kommunstyrelsens ordföran-
de1991-1994, och därefter 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Ordföranden 
tackar för ett mycket gott samarbete, en gedigen politisk insats för Karlskronas 
utveckling och för all den kunskap som Petersson bidragit med. Sigurdh R 
Petersson har också arbetat för utveckling och demokrati i Östersjöländerna. 
Ordföranden överlämnar en blombukett till Sigurdh R Petersson. 
 
Sigurdh R Petersson tackar kommunstyrelsen för gott samarbete när han nu lämnar 
alla politiska uppdrag i kommunen. Det politiska livet, kraven, uppdragen och 
synen på politiker har ändrats mycket under de 17 år som han varit politiskt aktiv i 
kommunstyrelsen. Mottot har varit att varje dag lära eller upptäcka något nytt, och 
han avslutar med uppmaningen -  TA VARA PÅ VARANDRA! 
________ 
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Kulturdepartementet  2002.336.879 
Kulturförvaltningen 
Kommunarkivet 
Akten 
 
 
 

§ 119    
Yttrande över lägesrapport ABM – samverkan mellan arkiv och museer 
 
Kulturdepartementet har den 11 juli 2002 översänt rubricerade rapport för yttrande. 
Remissvaret skall vara inkommet till departementet senast den 31 oktober 2002. 
 
Kommunledningsförvaltningen och kulturförvaltningen har lämnat yttrande med 
skrivelse den 9 september 2002. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
att anta kultur- och kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande. 
_______ 
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Landstinget Blekinge 2002.303.106 
Äldrenämnden 
Socialnämnden 
Handikappnämnden 
Akten 
 
 

§ 120 
Yttrande över landstingets förslag till Forskningsstrategi  
 
Landstinget Blekinge har den 19 juni översänt rubricerade utredning till 
Karlskrona kommun för yttrande senast den 15 oktober 2002. 

 
Remissyttranden 
Äldrenämnden den 25 september 2002, § 85 
Handikappnämnden den 25 september 2002 , § 54 
Socialnämnden den 23 september 2002, § 115 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 september 2002 lämnat 
yttrande och  beslutsförslag.     
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att som sitt yttrande avge de synpunkter som äldrenämnden, socialnämnden 

och handikappnämnden avgett, 
 

2. att inte FoU-enheten förs in under Centrum för klinisk forskning, samt 
 

3. att Landstinget Blekinge och Blekinges fem kommuner tillsammans utreder 
den forskningsstrategi som skall gälla.                 

 _______ 
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Kommunrevisionen 2001.320.007 
Upphandlingsenheten 
Samtliga nämnder 
Akten 
 
 
 

§ 121 
Yttrande över revisionens granskning av upphandlingsverksamheten i 
Karlskrona kommun 
 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av 
upphandlingsenheten i kommunen. Rapporten, daterad den 20 juni 2001, är 
överlämnad till kommunledningsförvaltningen för yttrande. 
 
Remissyttrande har inkommit från: 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Omsorgsförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Socialförvaltningen 
Affärsverken Karlskrona AB 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 september 2002 lämnat 
yttrande samt beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till åtgärder, 
 
2. att ge kanslichefen i uppdrag att fortlöpande följa upp föreslagna åtgärder 

under 2003, samt 
 
3. att överlämna kommunledningsförvaltningens skrivelse till kommunrevisionen 

som svar på revisionens rapport. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.329.252 
 
 
 
 
 
 

§ 122 
Köp av fastigheten Ruthensparre 24, Ronnebygatan 2 
 
Kruthusen Företagsfastigheter AB, har den 5 juli 2002 lämnat en begäran om att få 
förvärva rubricerade fastighet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 juli 2002 lämnat yttrande 
och beslutsförslag i fyra attsatser. Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 
oktober 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkanden 
Jan Lennartsson (m), Kent Lewén (fp), Claes Bothén (kd) och Mats Lindbom (c) 
yrkar avslag till attsatserna 1 och 2, samt bifall till attsatserna 3 och 4. 
 
Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Propositioner  
Ordföranden ställer först proposition på allmänna utskottets förslag attsatserna 1 
och 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka allmänna 
utskottets förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Birgitta Törnqvist 
(s), Börje Nilsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bengt Grönblad (s), Günter 
Dessin (v) och ordföranden. 
 
Följande röstar nej: Karl-Gösta Svenson (m), Annicka Engblom (m), Jan 
Lennartsson (m), Rune Andersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och 
Kent Lewén (fp). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta ja-röster mot sju nej-röstar att bifalla 
allmänna utskottets förslag attsatserna 1 och 2. 
 
Därefter beslutar kommunstyrelsen bifalla allmänna utskottets förslag attsatserna 3 
och 4. 
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Reservationer 
Karl-Gösta Svenson (m), Annicka Engblom (m), Jan Lennartsson (m), Rune 
Andersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 

 Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 

1. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB investeringstillstånd till förvärv 
av fastigheten Ruthensparre 24, uppgående till 19 mkr, 

 
2. att bevilja lån till Kruthusen Företagsfastigheter AB på motsvarande belopp, 

19 mkr, att finansieras genom nyupplåning i kommunen med 19 mkr, 
 

3. att uppdra åt Kruthusens Företagsfastigheter AB att återkomma med strategi 
för avyttring av fastigheter på Gräsviksområdet före december 2002, samt 

 
4. att uppdra åt tekniska nämnden att avyttra fastigheterna Sjöblad 25-28 m.fl. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige  2002.355.107 
 
 
 
 
 
 

§ 123 
Begäran om tillstånd till fusion av AB Karlskronafastigheter med AB 
Karlskronahem 
 
Styrelsen för AB Karlskronahem och AB Karlskronafastigheter begär fullmäktiges 
tillstånd att fusionera dotterbolaget AB Karlskronafastigheter med moderbolaget 
AB Karlskronahem. 
 
Verksamheten i dotterbolaget AB Karlskronafastigheter har upphört i och med 
försäljning av fastigheten Viborg 34. I samband med försäljningen diskuterades 
alternativen att dels avyttra fastigheten och därefter fusionera bolaget (med 
moderbolaget AB Karlskronahem), dels försälja dotterbolaget med tillhörande 
fastighet genom avyttring av aktier. 
 
Efter samråd med revisorerna valdes det första alternativet att avyttra fastigheten i 
steg 1. Fusionsplan har därefter tagits fram tillsammans med revisorer. 
Fusionsplanen har beslutats vid styrelsemöte den 26 juni 2002. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka fusionen mellan AB Karlskronafastigheter och AB Karlskronahem. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.163.001 
 
 
 
 
 
 

§ 124 
Ansvarig nämnd för parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder 
 
Tekniska nämnden har idag ansvaret för att utreda och bevilja parkeringstillstånd 
till personer med rörelsehinder enligt Trafikförordningen (TrF 1998:1276). 
 
Handikappnämnden har ansvaret för huvuddelen av övriga insatser som ges till 
personer med funktionshinder. Funktionshindrade personer kan i flertalet kontakter 
med kommunen vända sig till denna nämnd. 
 
Remissynpunkter  
Tekniska nämnden den 23 april 2002, § 35 
Handikappnämnden den 22 maj 2002, § 26 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 juli 2002 sammanställt 
yttrandena och lämnat beslutsförslag om överflyttning av ansvaret för parkerings-
tillstånd för personer med rörelsehinder från tekniska nämnden till handikapp-
nämnden.  

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att från och med den 1 januari 2003 överflytta ansvaret för parkeringstillstånd 

för personer med rörelsehinder från tekniska nämnden till handikappnämnden, 
 

2. att handikappnämndens reglemente § 1 kompletteras med 
”Handikappnämnden har dessutom ansvar för handläggning av 
parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder enligt Trafikförordningen 
(TrF 1998:1276)”, 
 

3. att genom ramjustering överföra 153 tkr från kommunstyrelsen till 
handikappnämnden, 
 

4. att genom ramjustering överföra 26 tkr från tekniska nämnden till 
handikappnämnden, 
 

5. att handikappnämnden får täcka merkostnaden för handläggningen inom sin 
budgetram. 

_______ 
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Kommunfullmäktige  2000.119.510 
 
 
 
 
 
 

§ 125 
Förslag ändring av fullmäktiges beslut den 20 juni 2001 § 104 om förbud för 
motordrivet fordon utanför Rosenfeldtskolan   
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2001, § 104, att Södra Smedjegatan 
mellan Östra Prinsgatan och Alamedan skulle stängas av för trafik under skoltid. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2002, § 66, lämnat förslag 
till ändrade trafikföreskrifter eftersom förbudet för motordrivet fordon utanför 
Rosenfeldtskolan inte respekteras. Det sker mycket transporter med direkt an-
knytning till skolan, ex.vis. skolskjutsfordon av bl.a. rörelsehindrade, varu-
transporter som mattransporter och servicebilar. 

 
 Yrkanden  

Christina Mattisson (s) med tillstyrkan av Claes Bothén (kd) yrkar bifall till 
tekniska nämndens förslag med tilläggsyrkande: att förbudet mot trafik med 
motordrivet fordon även omfattar mopedtrafik. 
 
Propositioner  
Kommunstyrelsen beslutar först enligt tekniska nämndens förslag.  
Därefter ställer ordföranden proposition på Christina Mattissons tilläggsyrkande. 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsyrkandet.  

 
 
 Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  

 
1. att uppdra åt tekniska nämnden att fastställa lokala trafikföreskrifter i enlighet 

med tekniska förvaltningens förslag, 
  
2. att förbudet mot trafik med motordrivet fordon även omfattar mopedtrafik, 

samt 
 

3. att uppdra till tekniska förvaltningen att förtydliga skyltningen och med fysiska 
arrangemang begränsa framkomligheten på Amiralitetstorgets östra körbanan 
delen Alamedan – Östra Prinsgatan. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige för kännedom 
Samtliga nämnder 
Akten 
 
 
 
 

§ 126 
Sammanträdesplan 2003 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 september 2002 lämnat 
förslag till sammanträdesplan 2003 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
allmänna utskottet, fastighetsutskottet och AB Karlskrona Moderbolag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att anta sammanträdesplan för år 2003, samt 

 
2. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.397.251 
 
 
 
 
 
 

§ 127 
Exploateringskalkyl för detaljplan avseende Solskenet, Norra Hässlegården  
 
Tekniska förvaltningen har, genom mark- och exploateringsavdelningen den 11 
september 2002, upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerade 
planförslag. Planen har tagits fram som ett led av att efterfrågan på tomter för 
småhusbebyggelse har ökat inom kommunen. Området var tidigare planlagt för 
radhusbebyggelse och handel. Planförslaget är antaget och medger 16 tomter, 
beläget i östra delen av Norra Hässlegården. Området är i föreliggande plan avsett 
för en byggnation med 15 friliggande småhus samt ett område som är avsett för 
bostads- och/eller handelsändamål. Marken ägs av kommunen. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att exploatera ovan nämnda område för småhus vid N Hässlegården samt att anslå 
erforderliga 3 415 000 kronor för exploateringen att senare täckas av inflytande av 
köpeskillingar och anläggningsavgifter.  

 _______  
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Personalchefen 
Förhandlingschefen 
Personalutvecklaren 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 

§ 128 
Önskad sysselsättningsgrad 
 
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2001, § 127, om 
önskad sysselsättningsgrad, föreslår kommunledningsförvaltningen med skrivelse 
den 18 september 2002 att kommunledningsförvaltningen skall tillämpa beslutet 
från och med den 1 oktober 2002. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att kommunledningsförvaltningen börjar tillämpa beslutet om önskad 
sysselsättningsgrad från och med den 1 oktober 2002. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.108.004 
 
 
 
 
 
 

§ 129 
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2002 
 
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av 
motioner. ”En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, 
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning”. 

 
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteck-
ning över ej färdigberedda motioner lämnas till fullmäktiges april- och oktober-
sammanträden. 

   
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna balansförteckningen. 
_______  
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Kommunfullmäktige  2001.448.024 
 
 
 
 
 
 

§ 130 
Svar på motion om att arbetsgivaravgifterna skall redovisas på de 
kommunanställdas lönebesked   
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2001, § 154, av 
Jan Lennartsson (m) och Sigurdh R Petersson (m). Motionärerna föreslår ”att 
Karlskrona kommun på alla lönebesked till de anställda, förutom uppgifter om lön 
och inbetalad skatt, även skall redovisa arbetsgivaravgifterna, så att arbetsgivarens 
totala lönekostnad för den anställde framgår på ett otvetydigt sätt och så att därmed 
också framgår hur mycket den anställde avstår i löneutrymme”. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 april 2002 besvarat 
motionen samt föreslagit fullmäktige att avslå densamma. Bland annat skriver 
kommunledningsförvaltningen att vid lönesättning sker ingen diskussion om de 
sociala avgifternas storlek utifrån att det är ett särskilt löneutrymme. De sociala 
avgifterna är fastställda av centrala myndigheter och i avtal och är en avgift för 
arbetsgivaren för de försäkringstaganden, pensionsåtaganden etc som måste finnas 
för arbetet. Skatten däremot är ett betalningsansvar för den enskilde vilket slutligt 
regleras i den årliga självdeklarationen. Av den anledningen redovisas 
skatteavdraget på lönebeskedet och inte de sociala avgifterna. 

 
Kommunledningsförvaltningen ser därför ur arbetsgivarens synvinkel, ingen 
anledning till att redovisa de sociala avgifterna på lönebeskedet. Information om de 
sociala avgifternas storlek lämnas årligen till förvaltningarna. Denna information 
kommer även att finnas i Loggen (intranätet) för att öka tillgängligheten.  

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 oktober 2002 tillstyrkt 
kommunledningsförvaltningens förslag. 

 
 Yrkande 
 Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
 Proposition 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Karl-Gösta 
Svensons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
________ 
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Kommunfullmäktige  2001.500.210 
 
 
 
 
 
 

§ 131 
Svar på motion om detaljplaneändring av markområde på Hästö för 
äldreboende/särskilt boende 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001, § 176, 
av Mats Lindbom (c). Motionären föreslår då Hästövarvet nu är avvecklat och 
marken inte kommer att efterfrågas för båtvarv, att fullmäktige ger berörda 
nämnder i uppdrag att omgående undersöka möjligheten att etablera ett äldrebo-
ende och inleda nödvändig detaljplaneändring.  
 
Äldrenämnden har den 27 mars 2002, § 23, avslagit motionen. Nämnden har ett 
om- och utbyggnadsprogram och behov härutöver föreligger ej på kort sikt. Sedan 
tidigare har vissa objekt blivit försenade och att i detta läge väga in fler alternativ 
innebär en risk att processen ytterligare försenas. Ett äldreboende på södra delen av 
Hästö bedöms mindre lämpligt. 

  
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 oktober 2002 tillstyrkt 
äldrenämndens förslag. 

  
 Yrkande 
 Mats Lindbom (c) yrkar bifall till motionen. 
 
 Proposition 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Mats Lindboms 
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 

 
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.543.005 
 
 
 
 
 
 

§ 132 
Svar på motion om ökade möjligheter till information och bokning av olika 
kulturevenemang och andra evenemang med stöd av internet 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av 
Günter Dessin (v). Motionären föreslår bl.a. att Karlskrona kommun utvecklar 
hemsidans information om evenemang på svenska och engelska samt kopplar 
möjligheter till bokning via internet m.m. 
 
Kulturnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2002, § 22, lämnat yttrande. 
Nämnden påpekar att motionärens förslag till system, som bland annat finns i 
Kalmar, är en lyckad satsning för dem. För att fungera måste ett informations- och 
bokningssystem enligt föreslagen modell utarbetas och drivas i samarbete med den 
lokala pressen och f.n. saknas tillräckligt intresse. Kulturförvaltningen har utökat 
sitt samarbete med Turistbyrån och i samband med ombyggnaden av konserthus-
teatern kommer ett nytt webb-baserat bokningssystem att introduceras. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen därmed är besvarad.    
_______ 
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Kommunledningsförvaltningen  2001.532.821  
Akten 
 
 
 
 
 

§ 133 
Svar på motion om ny idrottshall på Trossö i kv Urmakaren 
 
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av 
Mikael Andersson (fp). Motionären yrkar att fullmäktige låter utreda möjligheten 
att lokalisera en ny idrottshall i kvarteret Urmakaren (P-huset). Motivet härför 
anges vara att en ny idrottshall bör lokaliseras inom gångavstånd från skolor och 
att nyttjandegraden i P-huset Urmakaren anges uppgå till ca 50 %. 
 
Remissyttranden  
Tekniska nämnden den 27 augusti 2002, § 65 
Idrotts- och fritidsnämnden den 25 februari 2002, § 16  
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 augusti 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 oktober 2002 tillstyrkt 
kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Yrkanden 
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Kent Lewén (fp), med tillstyrkan av Christina Mattisson (s) och ordföranden, yrkar 
återremiss. Motionen skall besvaras i samband konsekvensbeskrivning och beslut 
om Rosenholmsområdet. 

 
Således beslutar kommunstyrelsen  
 
att återremittera ärendet. 

  _______ 
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Kommunledningsförvaltningen   2001.340.821 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 134 
Svar på motion om idrottshall på Trossö på handelshamnens ytor 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2001, § 123, av 
Bo Palmgren (c). Motionären har inkommit med förslag att uppföra en idrottshall 
på Trossö, på handelshamnens ytor. Bedömningen är att tillgången på idrottshallar 
för fri- och gymnasieskolorna på Trossö är ett växande problem. 
 
Remissyttranden 
Barn- och ungdomsnämnden den 29 maj 2002, § 43 
Idrotts- och fritidsnämnden den 4 februari 2002, § 7   
Utbildningsnämnden den 23 januari 2002, § 7 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 augusti 2002 lämnat 
yttrande samt mot bakgrund av lämnade yttranden, pågående diskussioner och 
långsiktig inriktning i översiktsplanen hemställt att fullmäktige härmed anser 
motionen besvarad. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att motionen skall besvaras i samband med  
konsekvensbeskrivning och beslut om Rosenholmsområdet. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 
 att återremittera ärendet.  

 _______ 
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Kommunfullmäktige  2001.544.610 
 
 
 
 
 
 

§ 135 
Svar på motion om ökad fysisk aktivitet i skolan 
 
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av 
Jan Johansson (kd). Motionären föreslår fullmäktige  

1. att låta barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden utreda 
möjligheten att på ett kreativt sätt öka den schemalagda fysiska aktiviteten 
samt  

2. att inför arbetet med kommande skolplan lägga särskild vikt vid att öka 
antalet idrottstimmar. 

 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 24 april 2002, § 33, uppgett 
att det pågår olika insatser för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga. 
Det arbete som pågår i många rektorsområden är i linje med motionens intentioner 
och med ungdomsrådets remissvar.  
 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 29 maj 2002, § 47, lämnat yttrande 
och uppger att antalet idrottstimmar, för alla elever som har obligatoriska A-kursen 
i idrott, har utökats från 80 timmar år 2000 till 100 timmar år 2002. Utbildningsför-
valtningen kommer, i samråd med gymnasieskolornas rektorer, att ta upp en 
diskussion för att se på vilka andra sätt man kan stimulera till fysisk aktivitet bland 
eleverna, också i andra sammanhang.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 september 2002 
sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att motionens attsats ett är besvarad enligt ovan, samt 

 
 2.   att bifalla motionens attsats två: att inför arbetet med kommande skolplan     
           lägga särskild vikt vid att öka antalet idrottstimmar. 

_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.249.455 
 
 
 
 
 
 

§ 136 
Svar på motion om återvinningsstationer  
 
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2001, § 74, av Patrik 
Hansson (s). Motionären föreslår att återvinningsstationen nedanför Hässlegården 
dimensioneras för det aktuella behovet, samt att återvinningsstationerna nedanför 
Hässlegården och i Torskors förses med någon form av avskärming och belysning. 
 
Affärsverken Karlskrona AB, genom VD Jan Svensson, har den 12 september 
2002 lämnat yttrande och beslutsförslag. Affärsverkschefen inleder med att redo-
göra för bakgrunden till syftet med stationerna. Affärsverken ansvarar för åter-
vinningsstationen i Hässlegården och skall se till att containrarna räcker till och 
töms efter behov. Affärsverken skall hålla rent runt stationerna. Bolaget har under-
sökt möjligheten att flytta återvinningsstationen upp inom området men detta har 
av olika anledningar inte gått.  
 
Under hösten 2002 kommer Affärsverken att åtgärda stationen genom att sätta upp 
belysning, hårdgöra ytan och se till att tömningsintervallerna blir av den omfatt-
ningen att inte överfyllnad sker. Med dessa åtgärder och med information till de 
boende om användningssättet hoppas Affärsverken kunna bidra till en renare miljö. 

  
Allmänna utskottet har den 1 oktober 2002 tillstyrkt Affärsverkens förslag till 
motionssvar. 

  
 Yrkande 
 Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till motionen. 
 
 Proposition 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Gerthie Olssons 
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Gerthie Olssons förslag. 

 
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 

 
att bifalla motionen. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.72.409 
 
 
 
 
 
 

§ 137 
Svar på motion om ansökan att Karlskrona kommun blir medlem i 
Föreningen Sveriges Ekokommuner 
 
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Mats 
Lindbom (c). Motionären föreslår att Karlskrona kommun skall ansöka om att bli 
medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 21 augusti 2002, § 225, 
lämnat yttrande och tillstyrkt motionen. Nämnden uppger bland annat att för 
närvarande är 60 kommuner medlemmar i Sekom som bildades 1994. En målsätt-
ning är att landets samtliga kommuner skall ansluta sig och arbeta enligt krets-
loppsprincipen. 
 
Att kalla sig Ekokommun är att ge tydliga signaler om vikten av en hållbar 
utveckling till alla aktörer inom kommunen, och kommunen tar på sig ansvaret att 
föregå med gott exempel. Karlskrona kommun har i både miljöpolicy, miljöplan 
och Agenda21-dokument antagit dessa riktlinjer. 
 
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka motionen. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige  2001.542.510 
 
 
 
 
 
 

§ 138 
Svar på motion om trafiksituationen kring Nättrabyskolan 
 
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av 
Peter Christensen (c). Motionären yrkar att trafiksituationen kring Nättrabyskolan 
åtgärdas snarast och att man därvid bör samråda med personal och föräldrar för att 
få fram bra förslag till lösningar. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2002, § 64, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden hänvisar till de förslag som tekniska 
förvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, rektorer och föräldrarepresen-
tanter nu enats om som lämpliga lösningar.  
 
Det finns åtgärder som kan vidtas på kort sikt och som innebär att nuvarande 
bussangöring framför skolan förbättras, att passagen över Fredriksdalsvägen från 
Skolvägen säkerställs samt att åtgärder vidtages på befintlig väg in till parkering på 
skolgården. Dessa lösningar kan utföras så snart parterna är eniga. Medel finns till 
detta i barn- och ungdomsförvaltningens och tekniska förvaltningens budgetramar. 

 
En lösning på längre sikt innebär att buss- och bilangöring flyttas ut till en ny 
vändslinga intill Idrottsvägen. denna lösning kräver dock att barn- och ungdoms-
förvaltningen erhåller särskilda budgetmedel härför. 
 
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att motionen skall anses besvarad genom ovan föreslagna åtgärder. 
_______   
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Kommunfullmäktige  2001.216.311 
 
 
 
 
 
 

§ 139 
Svar på motion om utformning av utemiljö vid Stortorget 
 
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2001, § 74, av Kent 
Lewén (fp). Motionären hemställer att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast 
lägga fram ett förslag på hur man kan utforma en trivsam uteplats med bänkar och 
blomsterarrangemang i syfte att skapa en ny rekreationspalts på Ristorgsbacken. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 april 2002, § 110, 
lämnat yttrande. 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2002, § 63, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Nämnderna hänvisar bl.a. till att utformningen av Ristorgsbacken planeras inom 
ramen för översiktsplanen och det kommande stadsmiljöprogram för Trossö som 
fullmäktige beslutat om. 
 
Allmänna utskottet har den 1 oktober 2002 tillstyrkt kommunledningsförvalt-
ingens förslag. 
 
Yrkande 
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent Lewéns 
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 

 
 att motionen därmed är besvarad. 
 _______ 



  8 oktober 2002  27 

Kommunfullmäktige  2002.233.734 
 
 
 
 
 
 

§ 140 
Svar på motion om utbyggnad av platser för demensvården  
 
Motionen ställdes den 23 maj 2002, § 64, av Holger Olsson (c). Motionären anser 
att det på varje ort där särskilda boenden finns eller planeras, även skall finnas 
demens- och avlastningsplatser. Motionären pekar på vikten av att den drabbade 
kan få vistas och vårdas på sin hemort. Även för anhöriga är det viktigt med 
närheten för att underlätta besök. 
 
Äldrenämnden har vid sammanträde den 4 september 2002, § 75, lämnat yttrande 
och nämnden bejakar närhetsprincipen såtillvida att enskilda med rätt till plats vid 
särskilt boende har rätt till ”inom geografiskt område med rätt inriktning”. Detta är 
utöver lagen som endast ger rätten inom kommunen som helhet.  
 
Nämnden hänvisar bland annat till att vid all om- och utbyggnad görs rent allmänt 
en bedömning om det finns behov av och underlag för att skapa speciella resurser 
för t.ex. dementa. Exempel är Hammarbygården, Elineberg, Mogården m.fl. som 
har särskilda demensavdelningar. Gruppboenden för med behandlingsinriktning 
finns, förutom i centralorten i Jämjö, Nättraby, Rödeby och Lyckeby. För korttids-
boenden och avlastning för dementa finns Oasen och en enhet för korttidsvård 
Gläntan. Dessutom finns särskilda resurser för dagverksamhet, Utöver de två 
befintliga dagverksamheterna planeras ytterligare en dagverksamhet för främst 
östra kommundelen. Denna kommer att prövas i samband med budget 2003. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen skall anses besvarad. 
_______  
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Kommunfullmäktige  2001.423.312 
 
 
 
 
 
 

§ 141 
Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Östra Torp och Lösens kyrka 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2001, § 154, av 
Claes Bothén (kd). Motionären föreslår att kommunen skall anlägga rubricerade 
cykelväg. 
 
Tekniska nämnden har i sitt yttrande den 26 mars 2002, § 28, uppgett att den 
föreslagna cykelvägen finns upptagen i tekniska förvaltningens förslag till 
investeringsplan 2003-2004. Angiven kostnad och tidplan för genomförande 
kommer att revideras i samband med budgetarbetet för 2003 med hänsyn till de 
budgetramar som kommer att beviljas tekniska nämnden, varvid även rubricerade 
projekt kommer att beröras. Förslaget omfattar endast den del som berör 
kommunalt vägnät. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen om ny gång/cykelväg Östra Torp – Lösens kyrka skall anses 
besvarad. 
_______ 
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Akterna  
 
 
 

  
 
 
 § 142 
 Anmälningsärenden 
 

1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till     
      protokollet   
2.   Kommunfullmäktiges protokoll den 29 augusti 2002  
3.   Redogörelse i juni 2002 för överförmyndarnämndens verksamhet 2001 
4.  Svenska Kommunförbundet 020710 Information till samtliga kommuner i  
     Sverige avseende Försvarsmaktens direktiv om civilt utnyttjande av militära     
     flygplatser   
5.  Vägverkets beslut 020815 om försöksverksamhet med friare användning av  
      statsbidrag till kollektivtrafik (Karlskrona är en av försökskommunerna) 
6. 020823 Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat, Sveriges national-     
      rapport inför världstoppmötet om Agenda 21 och hållbar utveckling i  
      Johannesburg augusti/september 2002 
7.  Till kommunstyrelsen 20 kort från Förbundet djurens rätt om Säg nej till  
     djurtestade produkter i kommunen!   
8.  Banverkets beslut 020906 att slopa linjeplatsen Torskors 

 9.  Länsstyrelsen Blekinge län 
• beslut 020702 om tillstånd för Rödeby Allivs AB att bruka 

övervakningskamera  
• meddelande till lantmäteriet 0200703 att fråga väckts att om lagen om 

kulturminnen m.m. förklara samtliga byggnader och gårdsplan på 
fastigheten Kristianopel 10:14, kallad ”Köpmannagården”, för 
byggnadsminne    

• samråd 020808 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om byggande av 
skogsbilväg inom fastigheten Lösen 13:1 i Karlskrona kommun  

• samråd 020808 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om anläggande av viltvatten 
inom fastigheten Kuvehall 1:5 i Karlskrona kommun  

• samråd 020809 Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion och i 
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, inom fastigheten Lösen 13:1 

• meddelande 020812 om föreläggande av arbetsföretag inom 
strandskyddsområde på fastigheten Senoren 32:1 

• beslut 020812 om strandskyddsdispens för anlagd strandskoning och 
utfyllnad på fastigheten Senoren 32:1   

• beslut 020812 om dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 
11 § miljöbalken i samband med anläggande av våtmark inom fastigheten 
Kråkerum 3:19 

• samråd 020814 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om dikesrening inom 
fastigheten Snällebäck 1:1 
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• samråd 020814 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om dikesrensning inom 
fastigheten Saleboda 1:6  

• samråd 020816 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om bottenrensning invid 
befintlig båtbrygga på fastigheten Frändatorp 25:15  

• beslut 020807 om tillstånd till schaktning i kv Nauckhoff 15 inom fast 
fornlämning, RAÄ 77, i Karlskrona kommun  

• samråd 020906 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om utfyllnad vid 
Hallahamnen, inom fastigheten Hasslö 5:255 i Karlskrona kommun 

10. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002 
 nr 70   Aktuellt om skola och barnomsorg 2002 
 nr 71   Ändrade bestämmelser om allmänt och förstärkt anställningsstöd för 
            vissa tidsbegränsade anställningar      
 nr 73   Arbetsdomstolens dom 2002 nr 83 angående avsked av vårdbiträde   
             inom hemtjänsten som påstås ha stulit pengar från vårdtagare 
 nr 74  Underrättelse om kongress 2003 
 nr 76   Samverkansorgan och trafikhuvudman 
 nr 77   Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier 
 nr 78   Ändringar i kommunallagen vad gäller kommunala företag och 

stiftelser 
 nr 81   Notkopiering inom de kommunala musikskolorna läsåret 2002/2003. 

Nya rutiner, oförändrade villkor 
 nr 82   Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola 2003 
 nr 83   Indexjustering av sotningstaxa  

_______ 
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Kommunfullmäktige  
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
  
 
 § 143 
 Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 för Karlskrona kommunkoncern 
 

Kommunledningsförvaltningen har den 27 september 2002 lämnat årets delårs-
bokslut per den 31 augusti 2002 för kommunen och koncernen jämte en prognos 
för årets budgetutfall. Med budget avses i detta sammanhang den av fullmäktige i 
maj beslutade kompletteringsbudgeten för år 2002. Med utgångspunkt från 
bifogade handlingar har kommunledningsförvaltningen lämnat beslutsförslag. 
  
Äldrenämndens protokoll den 29 maj 2002, § 52, framställan om 
investeringsmedel för inköp av sängar 

  
Handikappnämndens protokoll den 26 juni 2002, § 35, framställan om utökad 
investeringsram för inköp av inventarier 
 
Allmänna utskottet har den 1 oktober 2002 tillstyrkt kommunledningsförvalt-
ningens förslag. 

 
  Yrkanden 

Claes Bothén (kd) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt som tilläggs-
yrkande att kommunstyrelsen för egen del beslutar: att ge kommunstyrelsens 
allmänna utskott i uppdrag att särskilt följa upp bankgarantin gällande Gullberna 
KB:s försäljning på Gullberna. 

  
 Proposition 

Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. Därefter  
bifaller kommunstyrelsen Claes Bothéns tilläggsyrkande. 

 
  
 Således beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 

1. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2002,  
 

2. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige, samt 
 

3. att ge kommunstyrelsens allmänna utskott i uppdrag att särskilt följa upp 
bankgarantin gällande Gullberna KB:s försäljning på Gullberna. 

 
 - - -  
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 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. att bevilja handikappnämnden utökad investeringsram med 500 tkr för inköp 
av inventarier i samband med om- och nybyggnad av särskilda boenden, 

 
2. att bevilja äldrenämnden utökad investeringsram med 700 tkr för inköp av 

sängar för att ersätta inhyrning på Vedebylund och Furgården, samt 
 

3. att anslagstäckning sker genom en minskad amorteringstakt med nämnda 
medel (1 200 tkr). 

 _______ 
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 § 144 
 Sammanträdets avslutning 
 

Dagens sammanträde är det sista under mandatperioden 1998-2002 om det inte 
kallas till extrasammanträde. Ordföranden tackar ledamöter och ersättare för bra 
samarbete i kommunstyrelsen, samt tackar tjänstemännen för god service och bra 
beslutsunderlag. 
 
Ordföranden anser att det har varit ett bra arbetsklimat i kommunstyrelsen, där de 
politiska striderna har förts men där det har ändå funnits lyhördhet för de frågor 
som bör prioriteras och inte lämpar sig för strid. Ett gott humör och vilja till 
samarbete har präglat arbetet i kommunstyrelsen och ordföranden tackar alla som 
lämnar sina uppdrag och ser fram emot att få arbeta med dem som kommer att 
väljas till kommunstyrelsen även nästa mandatperiod. 
 
Avgående ledamöter kommer, i samband med kommunstyrelsens budgetmiddag 
den 3 december 2002, att inbjudas och avtackas. 
 
1:e vice ordförande Christina Mattisson tackar ordföranden för det sätt han leder 
arbetat i kommunstyrelsen och hittar kompromisslösningar på ett smidigt sätt. Det 
är också ordförandens förtjänst att det är ett bra klimat och fungerade samarbete i 
kommunstyrelsen. 
_______ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 12 november 2002 

§ 145 Introduktion för nyvald kommunstyrelse   

§ 146 Informationer och föredragningar 

§ 147 Kommunala val 

§ 148 Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter  

§ 149 Ny finanspolicy för AB Karlskronahem  

§ 150 Investeringstillstånd för fortsatt förskoleutbyggnad 

§ 151 Ändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnd m.m.  

§ 152 Förändringar av bolagsordning för Karlskrona Moderbolag AB m.fl. 

§ 153 Införande av introduktionsersättning som försörjningsstöd till flyktingar samt tillägg i  
        socialnämndens reglemente      
   
§ 154 Yttrande till Region Blekinge – om att utreda förutsättningar för att bilda ett   
       gemensamt driftbolag för att hantera godset i Blekinges hamnar      

§ 155 Yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan och ekonomiska ramar för  
                åren 2003-2006                

§ 156 Försäljning av Sturkö Camping      

§ 157 Försäljningsstrategi för Gullberna KB 

§ 158 Svar på motion om utökning av omklädningsrum inkl duschar vid Nättraby GoIF:s  
        idrottsplats                  

§ 159 Svar på två motioner om Karlskrona som GMO-fri kommun 

§ 160 Svar på motion om stöd till föräldrar med utländsk bakgrund 

§ 161 Anmälningsärenden   
_______ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
  tisdagen den 12 november 2002, kl 08.30-14.05 
  Sammanträdet ajourneras kl 11.10-13.30 
 
Beslutande  Ordförande Mats Johansson (s) 
  1:e vice ordf Christina Mattisson (s) 
  2:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
  Ledamöter  Gerthie Olsson (s) 
   Magnus Johansson (s) 
   Ann-Charlotte Svensson (s) 
   Börje Nilsson (s) 
   Lisbeth Petersson (s) 
   Gunilla Ekelöf (fp) 
   Karl-Gösta Svenson (m) 
   Birgitta Ståhl (m) 
   Mats Lindbom (c) 
   Günter Dessin (v) 
   Björn Gustavsson (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Jan Johansson (kd) 
 
Övriga närvarande ersättare Thore Arnström (s) 
   Ingrid Trossmark (s) 
   Ewa Lengstedt (s) 
   Rolf Andersson (s) 
   Lisbeth Bengtsson (s) 
   Annicka Engblom (m) 
   Carl-Göran Svensson (m) 
   Jan-Olof Petersson (fp) 
   Mikael Andersson (fp) 
   Maria Persson (c) 
    
  Tjänstemän Kommunchef Lisbeth Sager 
   Ekonomichef Bo Johansson 
   Personalchef Roger Lindberg 
   Näringslivschef Anders Bergkvist 
   Kommunjurist Lennarth Eriksson 
   Samordnare Anna-Lena Cederström 
   Informationschef Ulla Nelson 
   Socialchef Ingrid Augustinsson Swennergren kl 10.25-10.45  
       § 146:3 
   Sektionschef Tore Svensson kl 10.20-10.45    § 146:3 
   Chefen för strategisk planering Tore Almlöf   kl 10.40-11.10  
       § 146:4 
  Sekreterare Laila Karlsson 
 
Utses att justera  Magnus Johansson 
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Justeringens tid och plats Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare …………………………………………. §§ 145-161 
  Laila Karlsson  
 
 
Ordförande ………………………………………… 
  Mats Johansson 
  
 
Justerare  ………………………………………… 
  Magnus Johansson 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 18 november 2002 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
……………………………………… 
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§ 145 
Introduktion för nyvald kommunstyrelse  
 
Kommunchef Lisbeth Sager informerar om kommunstyrelsen mål och verksamhet.  
Personalchef Roger Lindberg, ekonomichef Bo Johansson och näringslivschef 
Anders Bergkvist informerar om sina respektive verksamhetsområden.  
_______ 



  12 november 2002 5 

 
 
 
 
 
 
 

§ 146 
Informationer och föredragningar 

 
1. Ekonomichef Bo Johansson föredrar ärende om skattesats 2003 för Karlskrona 

kommuns samt om renhållningstaxa och vattenavgifter, 
 
2.   Investeringstillstånd för fortsatt förskoleutbildning föredras av ekonomichef          
      ekonomichef Bo Johansson,     
   
3.   Införande av introduktionsersättning som försörjningsstöd till flyktingar    

föredras av sektionschef Tore Svensson och socialchef Ingrid Augustinsson 
Swennergren 

 
4. Yttrande till Region Blekinge om att bilda ett gemensamt driftbolag föredras av 

chefen för strategisk planering Tore Almlöf, samt 
 

5.   Jan Johansson framför tack till ordföranden från Tommy Olsson som fått 
blommor då han blev far. 

 _______      
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Kommunala uppdrag 2002.20.102 
Löneadministrationen 
Berörd nämnd 
De valda 
Akten 
 
 

§ 147 
Kommunala val 
 
Kommunstyrelsen utser följande till och med den 31 december 2006 eller till dess 
nyval sker: 
 
Allmänna utskottet   
Ordförande  Mats Johansson (s) 
Vice ordförande  Christina Mattisson (s) 
Ledamöter Gerthie Olsson (s) 

 Kent Lewén (fp) 
 Karl-Gösta Svenson (m) 
 Tommy Olsson (kd) 
 Günter Dessin (v) 

 
Ersättare Magnus Johansson (s) 
 Ann-Charlotte Svensson (s) 
 Börje Nilsson (s) 
 Gunilla Ekelöf (fp) 
 Annicka Engblom (m) 
 Jan Johansson (kd)    
 Ulf Hansson (v) 

 
Fastighetsutskottet 
Ordförande  Gerthie Olsson (s) 
Vice ordförande  Gunilla Ekelöf (fp) 
Ledamöter  Börje Nilsson (s) 
 Ann-Charlotte Svensson (s) 
 Carl-Göran Svensson (m)   
 Tommy Olsson (kd) 
 Günter Dessin (v) 
 
Ersättare Lisbeth Petersson (s) 
 Lisbeth Bengtsson (s) 
 Ingrid Trossmark (s) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Annicka Engblom (m) 
 Mats Lindbom (c) 
 Ulf Hansson (v)    
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Personaldelegationen 
Ordförande Christina Mattisson (s) 
Ledamöter Patrik Enstedt (s) 
  Birgitta Ståhl (m) 

 
Integrationsberedningen 
Ordförande Mats Johansson (s) 
1:e vice ordf Günter Dessin (v) 
2:e vice ordf Karl-Gösta Svensson (m) 
Ledamöter Christina Mattisson (s) 
 Bo Andersson (s) 
 Tommy Olsson (kd) 
 Mikael Andersson (fp)  
 
Ersättare Thore Arnström (s) 
 Ann-Charlotte Svensson (s) 
 Vakant (m)  
 Vakant (fp) 
 Maria Persson (c) 
 Ulf Hansson (v) 
 Katrina af Wetterstedt (mp) 
_______    
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Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 

§ 148 
Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter  

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 oktober 2002 lämnat 
beslutsförslag vad gäller kommunens skattesats samt vissa avgifter för år 2003. 
Budgetberedningen föreslår att kommunens skattesats för år 2003 fastställs till 
oförändrat 21.19 %. 
 
Kommunfullmäktige har till berörda nämnder delegerat rätten att besluta om sådana 
avgiftsförändringar som är en anpassning till allmän prisutveckling och som inte 
berör själva taxekonstruktionen. Ett undantag från denna regel gäller vatten- och 
avloppstaxan som inför varje nytt budgetår skall fastställas av fullmäktige. 
Fullmäktige skall även fastställa förslaget till renhållningstaxa. 
 
I samband med beslut om införande av maxtaxa inom barnomsorgen antogs förslag 
om avgiftsreducering avseende allmän förskola. Barn- och ungdomsnämnden har 
tagit fram tre förslag till avgiftsreducering och föreslår att förslag två genomförs, 
vilket innebär att samtliga berörda barns avgift reduceras med 30 % (september-
maj) och medför att intäkter om ca 2 mkr bortfaller. Barn- och ungdomsnämnden 
förutsätter att de erhåller kompensation för intäktsbortfall från och med budgeten 
2003, finansierat av medel i kommunstyrelsens s.k. säkerhetsmarginal. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen  
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att fastställa kommunen utdebitering för år 2003 till oförändrat 21,19 %, 

 
2. att godkänna bifogat förslag till vatten- och avloppstaxa år 2003, 

 
3. att godkänna bifogat förslag till renhållningstaxa för år 2003 (benämnt 

”kompletterat förslag till renhållningstaxa 2003 med anledning av förslag om 
höjd avfallsskatt från 360 kr/ton till 462,50 kr/ton (daterat 16 oktober 2002)”, 
samt 

 
4. att godkänna barn- och ungdomsnämndens förslag om att avgiften för barn i 

allmän förskola skall reduceras med 30 % av avgiften och att avgiftsreducering, 
motsvarande reduceringen för allmän förskola, även skall göras för fyra- och 
femåringar i familjedaghem som ej deltar i allmän förskoleverksamhet.  

 _______ 
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Kommunfullmäktige  2002.410.107 
 
 
 
 
 
 

§ 149 
Ny finanspolicy för AB Karlskronahem  
 
AB Karlskronahems styrelse har den 25 september 2002 översänt ny finanspolicy 
för godkännande av fullmäktige. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 oktober 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Finanspolicyn för AB Karlskronahem är framtagen i 
samråd med kommunledningsförvaltningen och överensstämmer därmed med den 
finanspolicy som gäller för Karlskrona kommun. Policyn bygger också på det 
faktum att företagets kreditvärdighet bygger på kommunens kreditvärdighet. Av 
denna anledning skall kommunens finansfunktion även fungera som ”koncern-
bank” åt Karlskronahem. Tidigare begränsning att kommunen endast kan stå för 40 
% av utlåningen till Karlskronahem är borttagen. 
 
Som framgår av policyn skall den genomsnittliga räntebindningstiden vara lägst två 
år. Kommunstyrelsen skall dock kunna nedsätta räntebindningstiden till lägst ett år 
efter begäran av företagets styrelse. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 
Att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att kunna nedsätta 
räntebindningstiden till lägst ett år. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att godkänna bifogade finanspolicy för AB Karlskronahem. 
_______   
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Kommunfullmäktige  2002.313.611  
 
 
 
 
 
 

§ 150 
Investeringstillstånd för fortsatt förskoleutbyggnad 
 
Barn- och ungdomsnämndens har den 23 september 2002, § 69, inkommit med 
begäran om förhandsbeslut avseende fortsatt förskoleutbyggnad. 
 
Tekniska nämnden har den 23 september 2002, § 71, föreslagit fullmäktige besluta 
om anslagsframställan och ge investeringstillstånd för förskolelokaler. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 oktober 2002 framhållit att 
det f.n. finns en investeringsbudget framtagen inom den ram som avskrivning-arna 
anger för år 2003. I den delram som finns för förskolelokaler (14,3 mkr) före-slås nu 
att 11,8 mkr tas i anspråk. 
 
Med anledning av de målsättningar som finns för att begränsa att kommunen gör 
alla investeringar i egen regi, vill kommunledningsförvaltningen efter samråd med 
tekniska förvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen, att alternativet ”hyr-
köp” prövas på investeringen i Rödeby och på Hasslö.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 november 2002 tillstyrkt kommun-
ledningsförvaltningens förslag. 
  
Yrkande 
Karl-Gösta Svenson (m), Birgitta Ståhl (m), Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), 
Jan Johansson (kd) och Mats Lindbom (c) avstår från att rösta och yrkar att få 
röstförklaring bifogad till protokollet. 
 

 Proposition 
Kommunstyrelsen tillstyrker att röstförklaring får bifogas protokollet, 
protokollsbilaga 1. 

    
 Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 Således beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 

Att delegera till allmänna utskottet att fatta beslut om ”hyr-köp” i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. att för uppförande av förskolelokaler enligt tekniska förvaltningens förslag anslå 
11,8 mkr ur den i budget 2003 föreslagna investeringsreserven för 
förskolelokaler om 14,3 mkr, 

 
2. att för ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök vid Hasslö skola anslå 

1 mkr ur de i budget 2003 föreslagna investeringsreserven för skollokaler om 
1,5 mkr, 

 
3. att meddela omedelbart investeringstillstånd för de i tekniska förvaltningens 

skrivelse angivna investeringsprojekten, samt  
 

4. att kommunstyrelsen får besluta om att delar av investeringsprojekten 
genomförs som ”hyr-köp”. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige  1998.687.003 
 
 
 
 
 
 

§ 151 
Ändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnd m.m.  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 oktober 2002, med 
utgångspunkt från föda partiöverläggningar, lämnat beslutsförslag. Nämnder och 
styrelser kommer att ha oförändrat antal ledamöter och ersättare, förutom 
handikappnämnden som skall ha 13 ledamöter och 11 ersättare i stället för 11 
ledamöter och nio ersättare. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  handikappnämnden skall bestå av 13 ledamöter och 11 ersättare, 

 
2. att i nämnd där ett kommunalråd innehar ordförandeskapet överförs det 

ordförandearvode som skulle utgå, till kommunstyrelsen för finansiering av 
kostnadsökning och 
 

3. att handikappnämnden arbetar fram och genomför nödvändiga tillägg och 
ändringar i sin arbetsordning och i sitt reglemente. 

 _______ 
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Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 

§ 152 
Förändringar av bolagsordning för Karlskrona Moderbolag AB m.fl. 
 
Med anledning av förändringar i kommunallagen samt behov av förändrad tid-punkt 
för tillsättande av styrelser för kommunens bolag föreslås förändring av 
bolagsordningarna för kommunens helägda aktiebolag. 
 
I kommunallagen kap 3 (p.3 § 17) har den ändringen gjorts, att fullmäktige i ett 
bolag där samtliga aktier innehas, skall se till att fullmäktige får ta ställning innan 
sådana beslut som är av principiell karaktär eller annars av större vikt fattas. 
Lagändringen skall ses om en åtgärd för att stärka kommunfullmäktiges ställning. 
Tidigare angavs att fullmäktige skulle få yttra sig innan sådana beslut fattades. 
Förändringen i kommunallagen trädde i kraft första juli 2002. 
 
Samtidigt revideras bolagsordningarna avseende punkten styrelse. Förändring i 
styrelse kan enligt nuvarande bolagsordningar endast ske vid ordinarie 
bolagsstämma. I revidering föreslås skrivning av bolagsstämma och medger således 
förändring av styrelse vid extra bolagsstämma. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
Att godkänna reviderade bolagsordningar för följande bolag: AB Karlskrona 
Moderbolag, AB Karlskronahem, Affärsverken Karlskrona AB, Affärsverken 
Energi AB, Kruthusen Företagsfastigheter AB, Karlskrona Stuveri AB och 
Karlskrona Fryshus AB. 
_______  
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Kommunfullmäktige  2002.220.130 
 
 
 
 
 
 

§ 153 
Införande av introduktionsersättning som försörjningsstöd till flyktingar samt 
tillägg i socialnämndens reglemente  
 
Socialnämnden har den 25 mars 2002, § 32, beslutat att hemställa hos fullmäktige 
om att introduktionsersättning skall införas som försörjningsstöd till flyktingar som 
mottagits inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet, samt att social-
nämnden i sitt reglemente ges ansvar för handläggning av introduktionen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 oktober 2002 lämnat 
beslutsförslag samt uppgett att introduktionsersättning förväntas vara ett sätt att 
påskynda introduktionen. Enbart införande av ett nytt försörjningssystem medför 
inte att kvalitén på introduktionen förbättras. Till detta måste kopplas en väl 
fungerande svenskundervisning, liksom bra praktikmöjligheter och en även i övrigt 
väl fungerande introduktion. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att introduktionsersättning skall införas som försörjningsstöd till flyktingar som 
mottagits inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet, 

 
2. att socialnämnden ges i uppdrag att arbeta fram och genomföra nödvändiga 
tillägg och ändringar i nämndens reglemente, samt 
 
3. att kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i mars månad 
2003 redovisa hur svenskundervisning, praktikplaceringar och övrig introduktions-
verksamhet fungerar inom det kommunala flyktingmottagandet. 
_______ 
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Region Blekinge 2002.328.509 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 154 
Yttrande till Region Blekinge – om att utreda förutsättningar för att bilda ett   
gemensamt driftbolag för att hantera godset i Blekinges hamnar 
 
Region Blekinge har den 27 juni 2002 översänt rubricerade motion till Karlskrona, 
Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner samt Landstinget 
Blekinge för yttrande. 
 
Tekniska nämnden har den 22 oktober 2002, § 84, framhållit dels vikten av sam-
verkan men också påverkan av kommande hamndirektiv från EU som kan bli 
aktuellt redan inom några år. Nämnden betonar också att hamnarna i Blekinge ser 
olika ut när det gäller godshantering och sammansättning, vilket på olika sätt kan 
beröras av hamndirektivet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den  25 oktober 2002 betonat 
vikten av samverkan avseende gemensamma infrastrukturfrågor kopplat till 
hamnverksamheten såsom väg- och järnvägssatsningar, men avstyrker inrättande av 
ett gemensamt driftsbolag och därmed utredningen av ett sådant bolag. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 november 2002 tillstyrkt kommun- 
ledningsförvaltningens förslag. 
 
Yrkande 
Jan Johansson (kd) yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker tekniska nämndens 
förslag. 
 
Kent Lewén (fp) och Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Jan Johanssons 
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
  
 
Således beslutar kommunstyrelsen  
 
Att till Region Blekinge avge yttrande i enlighet med vad kommunledningsförvalt-
ningen anfört.  
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.181.107 
 
 
 
 
 
 

§ 155 
Yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan och 
ekonomiska ramar för åren 2003-2006 
 
BlekingeTrafiken AB har den 10 oktober 2002 remitterat förslag till marknadsplan 
och ekonomiska ramar för åren 2003-2006 till Karlskrona kommun för yttrande. 
Detta nya förslag har ett års längre giltighetstid, till och med 2006, jämfört med 
tidigare förslag, detta för att planen och de ekonomiska ramarna skall komma i fas 
med kommande upphandlingar och avtalsperioder. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 november 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 november 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Gerthie Olsson (s) yrkar som tilläggsattsats: att BlekingeTrafikens styrelse vidtar 
erforderliga åtgärder för att omgående eliminera brister I effektiviteten vad gäller 
Närtrafiken. 
 
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag och Gerthie Olssons 
tilläggsyrkande samt yrkar att få särskilt yttrande till protokollet. 
 
Propositioner 
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag i fyra attsatser.    
Därefter beslutar kommunstyrelsen bifalla Gerthie Olssons tilläggsyrkande och att 
Mats Lindbom får särskilt yttrande till protokollet, protokollsbilaga 2. 
 
 
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
1. att avstyrka BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan och ekonomiska 

ramar för åren 2003-2006, 
 
2. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att ta fram en marknadsplan och ekono-

miska ramar för åren 2003-2006 som innebär en oförändrad ekonomisk ram 
avseende Karlskrona kommuns andel för bastrafiken i jämförelse med före-
gående fastställd ekonomisk ram enligt tidigare marknadsplan (december 2000), 

 
3. att i övrigt avge yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan 

och ekonomiska ramar i enlighet med kommunledningsförvaltningens yttrande,  
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4. att BlekingeTrafikens styrelse vidtar erforderliga åtgärder för att omgående  
      eliminera brister i effektiviteten vad gäller Närtrafiken, samt 
 
5. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid BlekingeTrafikens AB 

bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.423.253 
 
 
 
 
 
 

§ 156 
Försäljning av Sturkö Camping 
 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att sälja campingområdet (del av fastig-
heten Uttorp 1:122). Med anledning härav genomfördes en detaljplaneändring (laga 
kraft den 29 februari 2000) där campingens utbredning reglerades i förhållande till 
de kommunala intressena: badplats och idrottsplats. I tidigare detaljplan var vissa 
delar av campingområdet avsett för bostadsändamål. 
 
En opartisk värdering av området har genomförts av SVEFA med värdetidpunkt 
januari 2001. Värdet bedömdes med stöd av en marknadsanpassad intäkts/kost-
nadsmetod. Kalkylen ledde fram till ett marknadsvärde på 1.250.000 kronor. 
Förhandlingar med Handelsbolaget Sturkö Camping har genomförts och utmynnat i 
bifogat köpeavtal. Överenskommen köpeskilling är 1.500.000 kronor, vilket 
motsvarar det bokförda värdet. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 22 oktober 2002, § 83, tillstyrkt 
försäljningen. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
Att  godkänna en försäljning om ca 6 ha av Uttorp 1:122 till Handelsbolaget Sturkö 
Camping för en köpeskilling om enmiljonfemhundratusen (1.500.000) kronor enligt 
upprättat köpeavtal. 
_______  
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Kommunfullmäktige  2002.7.207 
 
 
 
 
 
 

§ 157 
Försäljningsstrategi för Gullberna KB 
 
I enlighet med lämnat uppdrag vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 
2002, § 86, har förslag till försäljningsstrategi tagits fram för Fastighetsbolaget 
Gullberna KB. Försäljningsstrategin omfattar perioden från 2003 till 2010. 
Strategin, med antagna försäljningslikvider, bygger på förutsättningar redovisade i 
samband med värdering av fastighetsbeståndet, inför uppföljningen av rekonstruk-
tionsplanen våren 2002. Värderingen förutsätter således en längre avvecklingstakt, 
”värdet av fastighetsbeståndet vid en försäljning av hela beståndet till en eller ett 
begränsat antal köpare under en relativt lång avvecklingsperiod”, d.v.s. i takt med 
att området utvecklas och bostadsområdet bebyggs. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 oktober 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag.  
 
Mats Lindbom yrkar bifall till förslaget. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att anta lämnad försäljningsstrategi avseende markreserv och fastighetsbestånd 

under perioden 2003-2010, 
 

2. att anta reviderat kommanditbolagsavtal för Fastighetsbolaget Gullberna KB, 
samt 
 

3. att uppdra åt bolagets ledning att, årligen i samband med delårsbokslut i augusti, 
redovisa utfall och avstämning i enlighet med antagen försäljningsstrategi. 

_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.172.821 
 
 
 
 
 
 

§ 158 
Svar på motion om utökning av omklädningsrum inkl duschar vid Nättraby 
GoIF:s idrottsplats 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, § 44, av 
Tommy Olsson (kd). Motionären föreslår att idrotts- och fritidsförvaltningen får i 
uppdrag att se över Nättraby GoiFs omklädningsrum då det behövs en tillbyggnad 
med fler omklädningsrum inkl. duschar. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 september 2002, § 41, 
lämnat yttrande. I förslag till budget och plan 2003-2005, som idrotts- och 
fritidsnämnden överlämnat till budgetberedningen, har de tagit upp medel till ökade 
hyreskostnader för utbyggnad av Nättraby idrottsplats i kommunal regi. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
Att motionen därmed är besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2001.91.460 
 2001.73.460 
   
  
 
 
 

§ 159 
Svar på två motioner om Karlskrona som GMO-fri kommun 
 
Motionerna väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av 
Jan Johansson (kd) och Mats Olsson (mp). Motionärerna vill göra Karlskrona till en 
GMO-fri kommun bl.a. genom att kommunen inte medvetet köper in livsmedel från 
genetiskt modifierade grödor samt att kommunen skriver in ovanstående sina 
riktlinjer för miljöanpassad upphandling. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2001, § 260, lämnat 
yttrande. Motionerna är ett led i Naturskyddsföreningens landsomfattande 
jordbrukskampanj. Likalydande motioner är under beredning i ett flertal svenska 
kommuner. Nämnden har svarat på förslaget ”att Karlskrona kommun tar ett 
principbeslut på att man inte vill se några odlingar med genetiskt modifierade 
organismer inom kommunen i nuläget”. Det finns ingen laglig möjlighet att 
förbjuda odlingar med genetiskt modifierade organismer, däremot ör kommunens 
principiella inställning i nuläget vara att man inte skall uppmuntra några odlingar 
med genetiskt modifierade organismer i kommunen. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 oktober 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Vid en översiktlig genomgång av befintlig inter-
nationell forskning inom området framgår att det finns uppfattningar som såväl vill 
förbjuda ovannämnda produkter som sådana som ser nya möjligheter med nämnda 
produkter, t.ex. att få fram produkter som bättre tål torka eller frost. 
 
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att kommunen inte bör ta ställning 
till dessa frågor på lokal nivå. Kommunen bör avvakta ställningstagande på EU-
nivå/internationell nivå. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
Att avslå motionen. 
_______  
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Kommunfullmäktige  2002.125.131 
 
 
 
 
 
 

§ 160 
Svar på motion om stöd till föräldrar med utländsk bakgrund 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Ingela 
Gånedahl (mp). Motionären föreslår en särskild rådgivning för föräldrar med 
utländsk bakgrund så att stöd kan ges i föräldrarollen. I motionen föreslås en modell 
där en föräldrarådgivare skall finnas till hands på en öppen mottagning några 
timmar i veckan, samt att kommunen skall samarbeta med någon ideell organisation 
som Nya Frisam, Rädda Barnen eller Röda Korset. Rådgivaren bör vara anställd av 
föreningen och arbeta i dess namn, medan kommunen står för kostnaderna. 
 
Remissyttranden 
Utbildningsnämnden den 18 juni 2002, § 56 
Barn- och ungdomsnämnden den 19 juni 2002, § 51 
Socialnämnden den 26 augusti 2002, § 98 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 oktober 2002 samman-
ställt yttrandena och lämnat beslutsförslag. Diskussioner har förts mellan bl.a. 
Sunnadalsskolan, socialförvaltningen (FIA) och Rädda Barnen som har resulterat i 
ett beslut att under hösten starta en uppsökande verksamhet för att undersöka förut-
sättningarna för ett Dialogforum för föräldrar med invandrarbakgrund. Ambitionen 
är att starta en sådan verksamhet under 2003 för att tydliggöra det ansvar man har 
som föräldrar. Härigenom uppfylls syftet med grundtanken i motionen, även om det 
inte sker med den metod som motionären förespråkar. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 november 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkande 
Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Björn 
Gustavssons yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt 
allmänna utskottets förslag. 
  
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
Att motionen skall anses besvarad med pågående insatser. 
_______ 
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Akterna 
 
 
 
 

 
 
§ 161 
Anmälningsärenden 

 
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilaga till protokollet 
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 24 oktober 2002 
3. Räddningstjänsten Östra Blekinge 020920 - Verksamhetsplan och budget för     

             verksamhetsåret 2003  
4. Länsstyrelsen Blekinge län 

• Beslut 020918 om 50 % bidrag till Karlskrona kommun för hemsändning 
av dagligvaror 

• Yttrande till näringsdepartementet 020927 om förändring till statlig väg av del 
av väg 28 Österleden, delen E22 – Verkövägen, samt Verkövägen till 
Karlskrona färjeterminal inom Karlskrona kommuns väghållningsområde 

• Beslut 020927 till Karlskrona Automobilklubb om tävling med motordrivna 
fordon på väg  

• Tillstånd till fortsatt täkt på fastigheten Alnaryd 1:4 i Karlskrona kommun 
• Yttrande till miljödomstolen 021004 om ansökan om tillstånd till vatten-

verksamhet enligt 11 kap miljöbalken, Johannishusåsen i Ronneby kommun 
5. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002 

             nr 85   Arbetsdomstolen dom 2002 nr 92 om frågan om tidsbegränsad anställ- 
                        ning som vikarierande obehörig lärare enligt bestämmelsen i 5 § andra                             
                        stycket anställningsskyddslagen övergått till en tillsvidareanställning                 
             nr 86   AFA:s arbetsmiljöprogram för kommuner och landsting 
             nr 90   Budgetförutsättningar åren 2003-2005 
             nr 91   Höstens satsning på Elektronisk handel 
             nr 92   Personalen i fokus 2001 – Äldre arbetskraft i kommunerna  
             nr 93   Budgetpropositionen för år 2003 
 _______  
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 3 december 2002 

§ 162 Informationer och föredragningar  

§ 163 Kommunala val 

§ 164 Budget 2003 och plan 2004-2005 

§ 165 Yttrande över revisionens granskning av kommunens miljöstyrning 

§ 166 Yttrande över revisionens granskning av bisysslor 

§ 167 Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda  

§ 168 Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda (fritidspolitiker) 

§ 169 Ekonomisk rapportering 2003, Karlskrona kommunkoncern 

§ 170 Kommunstyrelsens mål och ansvarsfördelning för mandatperioden 2003-2006 

§ 171 Karlskrona kommuns kommunledningsorganisation år 2003-2006 

§ 172 Kommunstyrelsens beslut över befattningar på kommunledningsförvaltningen   

§ 173 Småföretagarsamverkan i Karlskrona kommun 

§ 174 Finanspolicy för Affärsverken Karlskrona AB 

§ 175 Yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till linjesträckning 

§ 176 Slutrapport över genomförd arbetsvärdering i Karlskrona kommun 

§ 177 Kommunrådet – utvärdering och direktiv 

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

§ 179 Svar på motion om byggnadsplaner 

§ 180 Anmälningsärenden  

§ 181 Rekrytering av personalchef 

§ 182 Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor 

§ 183 Förköp av fastigheten Spjutsbygd 1:9 i Karlskrona kommun 

§ 184 Migrationsverkets förfrågan om att placera bostadsplattform för asylsökande i hamnen i 
Karlskrona                  

 
§ 185 Ordförandens julhälsning 

_______   
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården  
 tisdagen den 3 december 2002, kl 08.30-14.10 
 Sammanträdet ajourneras kl 10.00-13.30 
 
Beslutande Ordförande Mats Johansson (s) 
 1:e vice ordf Christina Mattisson (s)  
 2:e vice ordf Kent Lewén (fp) 
 ledamöter Gerthie Olsson (s) 
  Magnus Johansson (s) 
  Ann-Charlotte Svensson (s) 
  Börje Nilsson (s) 
  Lisbeth Petersson (s) 
  Gunilla Ekelöf (fp) 
  Karl-Gösta Svenson (m) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Tommy Olsson (kd) 
  Mats Lindbom (c) 
  Günter Dessin (v) 
  Björn Gustavsson (mp) kl 08.30-13.30 § 162 
 
Tjänstgörande ersättare Katrina af Wetterstedt (mp) kl 13.30-14.10 §§ 163-185 
 
Övriga närvarande ersättare Thore Arnström (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Bo Andersson (s) 
  Ewa Lengstedt (s) 
  Rolf Andersson (s) 
  Patrik Enstedt (s) 
  Lisbeth Bengtsson (s) 
  Carl-Göran Svensson (m) 
  Jan-Olof Petersson (fp) 
  Mikael Andersson (fp) 
  Jan Johansson (kd) 
  Maria Persson (c) 
  Ulf Hansson (v) 
   
 Tjänstemän Kommunchef Lisbeth Sager 
  Ekonomichef Bo Johansson 
  Personalchef Roger Lindberg 
  Näringslivschef Anders Bergqvist kl 08.30-10.00 § 162 
  Kommunjurist Lennarth Eriksson 
  Informationschef Ulla Nelson 
  Samordnare Anna-Lena Cederström  
  Budgetsekreterare Rune Zetterfalk kl 08.30-09.00 § 162:1 
 
 Sekreterare Laila Karlsson  
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Utses att justera  Ann-Charlotte Svensson 
 
Justeringens plast och tid Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse 
 
Underskrifter 
 
Sekreterare ………………………………………………. §§ 162-185 
 Laila Karlsson 
 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Mats Johansson 
 
 
Justerare ……………………………………………….. 
 Ann-Charlotte Svensson 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den       november 2002 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
…………………………………….. 
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§ 162 
Informationer och föredragningar 
 
1. Budget 2003 och plan 2004-2005 föredras av ekonomi- och finanschef Bo 

Johansson och budgetsekreterare Rune Zetterfalk.  
 

Ordföranden tackar Rune Zetterfalk, som nu gjort sin 35:e budget, vilket ger en    
viss vana och stor erfarenhet. Rune Zetterfalk har gjort en unik insats.  

 
2. Yttrande över revisionens granskning av bisysslor föredras av personalchef 

Roger Lindberg.  
 
3. Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda föredras 

av personalchef Roger Lindberg.  
 

4. Ersättning för förlorade pensionsförmåner för fritidspolitiker föredras av 
personalchef Roger Lindberg.  

 
5. Kommunstyrelsens mål och ansvarsfördelning för mandatperioden 2003 till 

2006 föredras av ordföranden. 
 

6.   Karlskrona kommuns kommunledningsorganisation år 2003 till 2006, samt 
kommunstyrelsens beslut över befattningar på kommunledningsförvaltningen 
föredras av ordföranden. 

 
7.   Ordföranden informerar också om fyra extraärenden som skickats ut för beslut 

under eftermiddagen. 
 _______ 
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Kommunala uppdrag 2002.20.102 
Löneadministrationen 
Berörd nämnd 
De valda  
Akten  
 
 

§ 163 
Kommunala val 
 
Kommunstyrelsen utser till och med den 31 december 2006 följande: 
  
Arbetsmarknadsnämnden  
Nomineras av KS. Väljs av LAN:s styrelse 
Ordförande Mats Johansson (s) 
Ledamöter Karl-Gösta Svenson (m) 
Tjänstemän  Anders Bergkvist 
  Leif Petersson 

 Ingrid Augustinsson Swennergren 
 Cecilia Höglund 
 Göran Palmér 
 Ibert Lilja    
 

BlekingeTrafiken AB:s bolagsstämma 
Representanter  Rolf Andersson (s) 

 Carl-Göran Svensson (m) 
 Mats Lindbom (c) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Tommy Olsson (kd) 
 Vakant (v) 
 Vakant (mp) 

 
Brottsförebyggande råd, lokalt 
Ordförande  Thore Arnström (s) 
Ledamot  Maria Persson (c) 

 
Kommunala Handikapprådet  
Ledamot Lisbeth Bengtsson (s) 
Ersättare Tommy Olsson (kd) 

 
 Stiftelsen Hemmet  
 Ledamot Rolf Andersson (s) 
 Ersättare Mats Svendsby (fp) 
  
 Hemvärnsområde Förtroendenämnd Fridlevstad 
 Ledamot Arne Johnsson (m) 
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 Hemvärnsområde Förtroendenämnd Jämjö  
 Ledamot Birger Wernersson (s) 
 

Hemvärnsområde Förtroendenämnd Karlskrona  
Ledamot Karl-Henrik Peilot (fp) 
 
Hemvärnsområde Förtroendenämnd Kristianopel 
Ledamot Börje Nilsson (s) 
 
Hemvärnsområde Förtroendenämnd Lyckeby  
Ledamot Eskil Johansson (c) 
 
Hemvärnsområde Förtroendenämnd Ramdala  
Ledamot Bernt Karlsson (s) 
 
Hemvärnsområde Förtroendenämnd Rödeby  
Ledamot Lisbeth Bengtsson (s)  
 
Hemvärnsområde Förtroendenämnd V Hästholmen  
Ledamot Gunnar Pettersson (c) 

 
Hemvärnsområde Förtroendenämnd Ö Skärgården  
Ledamot Björn I Abramsson (m) 
 
Integrationsberedningen  
Ersättare Birgitta Ståhl (m) 
 Gunilla Ekelöf (fp) 
 
Kommunråd – Stöd till mest utsatta barn/ungdomar 
Ordförande Lisbeth Sager 

 
Kommunstyrelsens jämställdhetskommitté  
Ordförande Christina Mattisson (s) 
Vice ordförande Birgitta Ståhl (m)  
Ledamöter Ingrid Trossmark (s) 
 Magnus Johansson (s)  
 Vakant (kd) 
 Vakant (c) 
 Vakant (v)   

 
Ombud, Granskning av Begravningsverksamheten   
Ombud Gunhild Arvö (fp) 
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Ombud, Kommuninvest Ekonomisk Förening  
Ombud Börje Nilsson (s) 
Ombudsersättare Jan Johansson (kd) 

 
Resurscentrum för kvinnor , styrgrupp  
Ordförande Eva Strömqvist (s) 
Ledamöter Patrik Enstedt (s) 
 Lisbeth Petersson (s) 
 Charlotte André (m) 
 Katarina Widebrant (c) 

 
Ruben Leopold sjukvårdsfond 
Ledamöter Laila Karlsson (s)  
 Ingvar Ovhed  
 
Småföretagarutveckling, grupp  
Ordförande Magnus Johansson (s) 
Ledamöter Mårten Ekblad (s) 
 Vakant (s)  
 Tommy Olsson (kd) 
 Arne Strandh (c) 
   

 TelecomCity, Projektstyrelse 
Ledamöter Mats Johansson (s) 

 
Östersjöinstitutet, styrelsen   
Ledamot Magnus Johansson (s) 
Ersättare Claes-Åke Alfzon (m) 
_______ 
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Kommunfullmäktige  
Personalenheten 
 
 
 
 
 

§ 164 
Budget 2003 samt plan 2004-2005  

 
Den s.k. förstärkta budgetberedningen har lämnat förslag till beslut om budget 
2003 och planer 2004-2005. Budgetförslaget förutsätter oförändrad utdebitering 
för såväl budgetåret 2003 som för planeringsåren. 
 
Som underlag för kommunstyrelsens beslut finns följande handlingar: 

• Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor 
• Budgetberedningens förslag till budget  
• Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till budget 
• Fyrklöverns (moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och 

centerpartiets) förslag till budget 
• Beslutsdokument i attsatser 
• Protokoll från MBL-förhandling 

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 november 2002 tillstyrkt förslaget. 
 

 Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till arvodesberedningens förslag med uppdrag: att 
återkomma till kommunstyrelsen under våren 2003 med bl.a. översyn av regler för 
ersättning till ledamöter och ersättare, samt bifall till budgetberedningens förslag 
till budget.  
 
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag med uppdrag, samt 
yrkar bifall till fyrklöverns förslag till budget.  
 
Propositioner 
Kommunstyrelsen beslutar enligt arvodesberedningens förslag samt ordförandens 
tilläggsyrkande om att återkomma under våren 2003 efter översyn av arvoden till 
ersättare. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på budgetberedningens förslag mot 
fyrklöverns förslag till budget. Kommunstyrelsen beslutar enligt budgetbered-
ningens förslag. 

 
 Reservationer 

Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Birgitta Ståhl (m), 
Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån för egna 
yrkanden (fyrklöverns förslag). 
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 Således beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 

Att uppdra till arvodesberedningen att återkomma till kommunstyrelsen under       
våren 2003. 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. att bifalla arvodesberedningens förslag, samt  
 

2. att anta budget för 2003 och plan för 2004-2005 enligt budgetberedningens 
majoritetsförslag. 

      _______     
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Kommunrevisionen 2002.455.007 
Miljö- och byggnadsnämnden     
Akten 
 
 
 
 

§ 165 
Yttrande över revisionens granskning av kommunens miljöstyrning 
 
KPMG har på uppdrag av revisorerna granskat kommunens miljöstyrning. Denna 
granskning har utförts efter det att kommunfullmäktige i december 2001 antog 
reviderade måldokument för Agenda 21 och en ny miljöplan för Karlskrona 
kommun. Syftet med granskningen var att försöka klarlägga hur kommunens 
miljöstyrning fungerar utifrån dessa dokument. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 17 oktober 2002, § 268, 
lämnat yttrande. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
Att anse revisorernas skrivelse besvarad med miljö- och byggnadsnämndens 
yttrande. 
_______ 
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Kommunrevisionen 2002.445.007 
Samtliga nämnder och bolag 
Akten 

 
 
 
 

§ 166 
Yttrande över revisionens granskning av bisysslor 
 
Kommunrevisionen har med skrivelse den 29 oktober 2002 översänt gransknings-
rapport om bisysslor. Svar på revisionens synpunkter och vad som i övrigt 
framförs i granskningsrapporten samt information om vilka åtgärder som gransk-
ningen medfört eller medför önskas senast den 30 januari 2002. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 november 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag i två attsatser. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att samtliga förvaltningar skall genomföra en årlig redovisning av bisyssla 

enligt bifogat förslag, samt 
 

2. att  överlämna kommunledningsförvaltningens skrivelse till revisionen. 
 _______ 
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Kommunfullmäktige   
 
 
 
 
 
 

§ 167 
Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda  
 
Kommunförbundets förbundskansli har p.g.a. omfattande ändringar i såväl det 
allmänna pensionssystemet som andra tjänstepensionssystem gjort en översyn av 
gällande pensionsbestämmelser för heltidspolitiker eller förtroendevald som 
fullgör uppdrag på betydande del av heltid (minst 40 % av heltid) PRF-KL. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 november 2002 lämnat 
beslutsförslag i åtta attsatser. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att anta ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 

(PBF)”, 
 
2. att PBF skall gälla fr.o.m. tillträdet för förtroendevald som nytillträder efter 

2002 års kommunalval, 
 
3. att nuvarande bestämmelser, PRF-KL, upphör att gälla fr.o.m. den 1 januari 

2003 för förtroendevald som omfattas av PBF, 
 
4. att PBF skall gälla för förtroendevald enligt bilaga A punkt 1 till 

”Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Karlskrona kommun”, 
(bilaga A bifogas), 

 
5. att § 9 i ”Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns 

förtroendevalda” ersätts av detta beslut, 
 
6. att PBF senare – efter kommunförbundets rekommendation – kompletteras 

avseende § 14 (bl.a. samordning med allmän pension), 
 
7. att kommunstyrelsens personaldelegation utses till kommunens 

pensionsmyndighet, som har att tolka och tillämpa bestämmelserna i bl.a. PBF, 
samt 

 
8. att samordningsfritt belopp enligt PBF § 10 mom. 3 mellan visstidspension och 

inkomst skall vara 2 prisbasbelopp.  
_______ 
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Kommunfullmäktige  
Personalenheten 

 
 
 
 
 
§ 168 
Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda 
(fritidspolitiker)  
 
Bestämmelser om ersättning för förlorad pensionsförmån omfattar inte de förtro-
endevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid d.v.s. 
förtroendevald som har uppdrag med en sammanlagd sysselsättningsgrad upp-
gående till minst 40 % av heltid (pkt 1 i bilaga A till ”Bestämmelser om ersättning 
till Karlskrona kommuns förtroendevalda”). Dessa förtroendevalda intjänar i stället 
pensionsrätt enligt kommunens pensionsreglemente för förtroendevalda. Ersättning 
för förlorad pensionsförmån utgår således endast till s.k. fritidspolitiker (med 
uppdrag mindre än 40 % av heltid). 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 november 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag i två attsatser. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 november 2002 tillstyrkt 
kommunledningsförvaltningens förslag samt föreslår att kommunstyrelsen för egen 
del beslutar: 
 
Att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda pensionsförmån till 
förtroendevald med årsarvode som inkluderar förlorad arbetsförtjänst vad gäller 
bland annat 

• vald lägre sysselsättningsgrad 
• vald lägre lön 
• utebliven tillfällig anställning. 

  
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag i två attsatser samt 
tilläggsattsats om uppdrag. 
 
 
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del  
 
Att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda pensionsförmån till 
förtroendevald med årsarvode som inkluderar förlorad arbetsförtjänst vad gäller 
bland annat 

• vald lägre sysselsättningsgrad 
• vald lägre lön 
• utebliven tillfällig anställning. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att § 4 i ”Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Karlskrona 

kommun” ersätts med följande lydelse: 
 

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen 
utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 
3,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som 
den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen. 
För att ersättning skall utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörande 
av det kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter. 
Storleken på eventuell pensionsförlust behöver inte påvisas. Vidare skall den 
förtroendevalde som ansöker om ersättning för förlorad pensionsavgift meddela 
kommunen vilket pensionsavtal denne omfattas av i sin anställning. 
 
Pensionsavgifterna betalas ut direkt till den enskilde förtroendevalde om 
ersättningen för förlorad arbetsförtjänst understiger 9 000 kronor per år. De 
förtroendevalda som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst med minst 9 
000 kronor per år har möjlighet att välja om pensionsavgifterna skall betalas direkt 
till den enskilde eller om kommunen skall sätta in pensionsavgiften på en 
traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd hos kommunens 
pensionsadministratör (f.n. SPP). Genom betalning av årliga avgifter har 
kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för 
förlorad pensionsförmån. 
 
För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha 
anställning skall i stället för vad som ovan sagts följande gälla: Den som på ett 
godtagbart sätt för kommunen kan styrka att pensionsförmån har förlorats, har rätt 
till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp genom 
utbetalning direkt till den förtroendevalde. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt första stycket skall 
framställas senast vid utgången av februari månad året efter det år till vilken 
förlusten hänför sig eller att den förtroendevalde en gång under mandatperioden 
styrker från sin arbetsgivare att han/hon förlorar pensionsavsättning då avdrag på 
lön sker för det förtroendeuppdrag vederbörande har i Karlskrona kommun. 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt tredje stycket ovan skall 
framställas i samband med pensionering dock senast inom två år från 
pensionstillfället. 
 
2. att bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2003. 
_______ 
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Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Akten 
 
  
 

§ 169 
Ekonomisk rapportering 2003, Karlskrona kommunkoncern  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 oktober 2002 lämnat 
tidplan för uppföljnings- och bokslutsarbete samt tidpunkter för nämnder och 
styrelsers sammanträde 2003.  Nedanstående tider avser senaste inlämningsdag för 
nämnder. 
 
Datum  Avseende    AU   KS 
  3/2  Bokslut 2002-12-31  25/2 11/3 
14/2  Underlag årsredovisning    
10/3  Budgetuppföljning februari 25/3  8/4  
15/5  Delårsbokslut 2003-04-30  27/51    3/6 
15/9  Delårsbokslut 2003-08-31  23/9    7/10 
10/11  Budgetuppföljning oktober  18/11  2/12 
2/2-03  Bokslut 2003-12-31 
13/2-03  Underlag årsredovisning 2003 
 
Utöver ovanstående skall, efter beslut i KS 2003, äldrenämnden och 
handikappnämnden upprätta månadsbokslut.   
Rapporteringen omfattar: 
• resultat- och balansräkning  
• specifikation av interna fordringar och skulder 
• finansieringsanalys 
• nyckeltal/verksamhetsmått  
• analys med kommentarer 

 
Uppställning, specifikationer och jämförelsetal skall följa uppställd rapportmall. 
Tidplan avseende budgetarbete 2004 samt anvisningar för budgetuppföljningens 
innehåll och uppställning distribueras separat av Rune Zetterfalk. 
 
Nämnden/Styrelsen bör ha behandlat bokslutsunderlaget före rapportering till 
kommunledningsförvaltningen. Vid avvägning är dock alltid tidpunkten väg-
ledande. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
Att anta ovan föreslagna tidplan för rapportering 2003. 

 _______  

                                                
1 OBS! BeredningsAU 
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Kommunfullmäktige anm.ärende 
Samtliga nämnder/bolag 
Samordnarna  
Akten 
 
 

 
§ 170 
Kommunstyrelsens mål och ansvarsfördelning för mandatperioden 2003-2006 
 
För den gångna mandatperioden fanns sex mål uppsatta för att ange inriktning, 
ambition och utvecklingslinjen. På samma sätt formuleras nu en ny målsättning för 
den gällande mandatperioden. 
 
Den övergripande visionen som lades fast under den förra mandatperioden är till 
sin karaktär sådan att den även blir denna mandatperiods övergripande vision. De 
fyra hörnstenarna blir rättesnöre. 
 
Kommunstyrelsen ordförande har med skrivelse den 19 november 2002 lämnat 
skrivelse om mål, ansvarsfördelning m.m. samt beslutsförslag i fem attsatser. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att arbetet i rotlarna bedrivs i enlighet med denna skrivelse, 

 
2. att 28 § får den ovan angivna lydelsen, 

 
3. att ansvarig för rotel ett är Mats Johansson, 

 
4. att ansvarig för rotel två är Christina Mattisson, samt 

 
5. att ansvarig för rotel tre är Gerthie Olsson. 
_______ 
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Samtliga nämnder och bolag 
Samordnarna 
Kommunalråden 
Chefsgruppen 
Akten 
 
 

§ 171 
Karlskrona kommuns kommunledningsorganisation år 2003-2006 
 
Kommunledningen d.v.s. den politiska ledningen i Karlskrona kommun har 
beslutat att ta sitt politiska verksamhetsansvar genom en rotelindelning. Den 
politiska ledningen har sedan ett politiskt nätverk till sitt förfogande bestående av 
den s.k. ordförandegruppen. Där ingår samtliga nämnds- och styrelseordförandena. 
 
På tjänstemannanivå skall det politiska systemet betjänas av en 
kommunledningsgrupp och av chefsgruppen. 
 
Kommunstyrelsen ordförande har med skrivelse den 19 november 2002 lämnat 
förslag till beslut i sju attsatser. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att etablera en kommunledningsgrupp som består av kommunchef, 

näringslivschef, ekonomichef, personalchef, informationschef, 
bitr.kommunchef samt koncern-VD, 
 

2. att kommunchefen är chef i gruppen, 
 

3. att samordnare på Rotel 1 är kommunchef, näringslivschef, ekonomichef och 
informationschef, 
 

4. att samordnare på Rotel 2 är bitr. kommunchef och personalchef, 
 

5. att samordnare på Rotel 3 är koncern-VD:n, 
 

6. att chefsgruppen består av medlemmarna i kommunledningsgruppen, samtliga 
förvaltningschefer och VD:ar, samt 

 
7. att kommunstyrelsen uppdrar åt rotelansvarigt kommunalråd att besluta åt 

kommunstyrelsen inom sitt rotelansvarsområde. Uppdraget innebär också rätt 
för den rotelansvarige att vidaredelegera ett visst ärende eller grupp av ärenden 
till samordnaren på roteln. 

 _______ 
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Samordnarna  
Samtliga förvaltningar 
Akten 
 
 
 
 
 § 172 

Kommunstyrelsens beslut över befattningar på kommunledningsförvalt-
ningen 

   
Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 19 november 2002 lämnat 
beslutsförslag i sju attsatser. 

  
Förvaltningschef och samordnare till rotlarna skall utses av kommunstyrelsen för 
att tydliggöra stabsfunktionen och för att vidaredelegering skall kunna ske. För den 
närmaste tvåårsperioden kommer nuvarande kommunchef Lisbeth Sager att 
fortsätta fungera som förvaltningschef och samoordnare på Rotel 1 för den 
strategiska utvecklingen, kommungemensam ledning, krisledning och integration. 

 
Övriga samordnare på Rotel 1 är näringslivschefen Anders Bergkvist som 
samordnare för tillväxtfrågorna och ekonomichef Bo Johansson som samordnar 
ekonomi- och finansfrågor. En ny samordnare tillförs denna rotel och det är 
informationschef Ulla Nelson som samordnar information och dialogen med 
medborgarna. Ulla Nelson tar också över personalansvaret för de tre personer i 
strategigruppen som arbetar med dessa frågor. 
 
För Rotel 2 kommer Anna-Lena Cederström att fungera som värlfärdssamordnare 
och samordnare för jämställdhetsarbetet. Hon blir också biträdande kommunchef 
på kommunledningsförvaltningen med ansvar för kansli och delar av strategi-
gruppen. Personalchefen ingår också som samordnare på Rotel 2 för den kommun-
gemensamma personalpolitiken. Personalchefen skall nyrekryteras. 
 
På Rotel 3 är Roger Lindberg samordnare i samhällsbyggnadsfrågor och kommer 
också efter beslut i AB Karlskrona Moderbolag att vara koncern-VD. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. att utse Lisbeth Sager till kommunchef och samordnare på Rotel 1, 
 

2. att utse Anna-Lena Cederström till biträdande kommunchef och samordnare på 
Rotel 2, 

 
3. att personalchefen samordnar personalfrågorna på Rotel 2, 

 
4. att utse Roger Lindberg till och samordnare på Rotel 3, 
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5. att utse Ulla Nelson till informationschef och samordnare på Rotel 1, 

 
6. att utse Anders Bergkvist till näringslivschef och samordnare på Rotel 1, samt 

 
7. att utse Bo Johansson till ekonomi- och finanschef och samordnare på Rotel 1. 

 _______ 
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Näringslivsenheten 
Ekonomienheten 
Kommunala uppdrag 
Akten 
 
 
 

§ 173 
Småföretagarsamverkan i Karlskrona kommun  
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 november 2002, på upp-
drag av kommunstyrelsens ordförande, lämnat beslutsförslag. Under de senaste 
åren har näringslivet i Karlskrona utvecklats positivt och aldrig tidigare har vi haft 
ett mer differentierat näringsliv än idag. 
 
En särskild arbetsgrupp har haft till uppdrag att kartlägga kommunala regler och 
föreskrifter som kommunen har rätt att ändra och som kan försvåra småföretags-
utveckling. Gruppens arbete avslutades med en slutrapport i juni samma år. 

 
För att ytterligare förstärka och utveckla dessa kontakter samt främja tillväxt och 
nyetableringar krävs insatser från såväl kommunen som från övriga aktörer viktiga 
för näringslivet.  
 
Yrkanden 
Ordföranden, med tillstyrkan av Kent Lewén (fp) yrkar bifall till attsats 1 samt 
ändringsyrkande attsats 2: att resurs till gruppen fastställs i samband med 
fastställande av kommunstyrelsens internbudget. 
 
Propositioner 
Kommunstyrelsen beslutar först enligt kommunledningsförvaltningens förslag 
attsats 1. Därefter ställer ordföranden proposition på kommunledningsförvalt- 
ningens förslag mot eget yrkande attsats 2. Kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens ändringsyrkande. 
 
    
Således beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att inrätta en särskild Småföretagargrupp med representation från politiska 

partier, näringslivets organisationer, företagare, fackföreningar och kommunala 
tjänstemän, samt 

 
2. att resurs till gruppen fastställs i samband med fastställande av 

kommunstyrelsens internbudget. 
 _______ 
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Kommunfullmäktige      
 
 
 
 
 
 

§ 174 
Finanspolicy för Affärsverken Karlskrona AB  
 
Bifogad finanspolicy har som ledstjärna en låg riskprofil och överensstämmer i 
princip med den finanspolicy som gäller för Karlskrona kommun. Policyn bygger 
också på det faktum att företagets kreditvärdighet bygger på kommunens kredit-
värdighet. Av denna anledning skall kommunens finansfunktion även fungera som 
”koncernbank” åt Affärsverken. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del 
 
Att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att kunna nedsätta den 
genomsnittliga räntebindningstiden till lägst ett år. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att godkänna bifogad finanspolicy. 
_______ 
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BlekingeTrafiken AB 2001.106.531 
Ombud i BlekingeTrafiken  
Akten 
 
 
 
 
 

§ 175 
Yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till linjesträckning 
 
BlekingeTrafiken har med skrivelse den 6 juni 2002 informerat Karlskrona 
kommun om 

• det nya linjenätet för stadstrafiken med inriktning att tas i drift i augusti 
2003 

• de behov av hållplatsåtgärder m m som den nya trafiklösningen innebär 
• det nya linjenätets anpassning till Pottholmsprojektets inriktning, samt  
• genomförande av infrastrukturåtgärder för kollektivtrafiken som ett 

genomförande av Pottholmsprojektet med omvandling av Kungsplan 
förutsätter. 

 
Kommunledningsförvaltningen har remitterat ärendet till kommunen samtliga 
förvaltningar. Synpunkter har inkommit från barn- och ungdoms-, social-, kultur-, 
utbildnings-, äldre-, samhällsbyggnads-, handikapp- samt tekniska förvaltningarna.  
 
Vid kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 15 oktober 2002 
återremitterades ärendet för komplettering av barn- och ungdomsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 november 2002 lämnat 
yttrande och beslutsförslag i fem attsatser. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att  tillstyrka förslaget till nytt linjenät för stadstrafiken med inriktning att tas i 

drift i augusti 2003 under förutsättning att tekniska nämnden erhåller medel för 
hållplatsåtgärder, 

 
2. att det nya förslaget till linjesträckning inte får innebära några ökade kostnader 

för busstrafiken i Karlskrona, 
 
3. att i samband med kommande upphandling av busstrafiken undersöka 

möjligheten att införa citytrafik med mindre fordon för att kunna trafikera gator 
etc. som ej går att trafikera med dagens fordon, 

 
4. att utförande och genomförande av Pottholmsprojektet sker i samråd med 

övriga intressenter, däribland BlekingeTrafiken, samt 
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5. att i övrigt ge BlekingeTrafiken tillkänna vad som anförts i kommunlednings-
förvaltningens skrivelse. 

_______ 
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Ekonomienheten 1998.242.024 
Löneenheten 
Samtliga förvaltningar 
Akten       
 
 
 

§ 176 
Slutrapport över genomförd arbetsvärdering i Karlskrona kommun 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra arbetsvärdering i Karlskrona 
kommun enligt framtagen projektbeskrivning. I första hand skulle man använda 
redan befintliga system.  
 
Projektet har bedrivits enligt projektbeskrivning med styrgrupp (politiker och 
tjänstemän), en referensgrupp (fackliga representanter), en intervjugrupp och en 
värderingsgrupp. Några avvikelser från projektbeskrivningen har skett p.g.a. 
anpassning till BAS-systemet som styrgruppen valde som arbetsvärderingssystem. 
Detta system används idag av ett flertal kommuner i landet. 

 
Kerstin Andersson, ordförande i styrgruppen för arbetsvärdering, har med skrivelse 
den 21 oktober 2002 lämnat slutrapport samt beslutsförslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att årligen avsätta medel för att hålla arbetsvärderingen ajour i kommunen, 

 
2. att för år 2003 avsätta 60 tkr, 

 
3. att personaldelegationen får i uppdrag att vid kommande lönerevisioner se över 

vilka lönesatsningar som är möjliga för att åtgärda de felaktigheter som arbets- 
värderingsresultatet påvisar, 

 
4. att varje förvaltning åläggs att se över om det finns osakliga löneskillnader 

som beror på kön inom yrkesområden eller mellan yrkesområden som bedöms 
som lika eller likvärdiga, samt 

 
5. att styrgruppen härmed avslutat sitt uppdrag med att genomföra 

arbetsvärdering i Karlskrona kommun. 
 _______ 
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Kommunfullmäktige  1995.892.701 
 
  
 
 
 
 

§ 177 
Kommunrådet – utvärdering och direktiv 
 
År 1996 beslutade kommunstyrelsen att som projekt starta ett kommunråd. Syftet 
var att utveckla stödet för de mest utsatta barnen och ungdomarna. Projektet var 
kommunövergripande och skulle pågå i två år.  Projektet utvärderades sedan av 
såväl interna som externa kompetenser. Utvärderingarna ledde till att kommunfull-
mäktige beslutade att kommunrådet skulle fortsätta som en etablerad verksamhet 
under mandatperioden 1999-2002. 

 
Nu är mandatperioden till ända och en ny uppföljning och utvärdering är gjord och 
redovisas med kommunledningsförvaltningens skrivelse den 5 november 2002. 
Med uppföljningen redovisas förslag till beslut i fem attsatser. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att Kommunrådet fortsätter sitt arbete under mandatperioden 2003-2006, 

 
2. att Kommunrådet är en övergripande resurs som skall vara behjälplig vid 

genomförande av planeringsmetoder runt enskilda barn, 
 

3. att Kommunrådet fortlöpande rapporterar och föreslår åtgärder mot systemfel i 
organisationen till berörda nämnder och styrelser, 

 
4. att som generalklausul anta att ”Om det råder oenighet om nämnders ansvar i 

gällande reglemente och ett enskilt barns behov skall barnets behov gälla”, 
samt 

 
5. att respektive nämnder och styrelser utser representanter för mandatperioden 

2003-2006. 
 _______ 
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Kommunfullmäktige  2002.189.253 
 
 
 
 
 
 

§ 178 
Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med 
djurhållning 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, av Jörgen 
Johansson (c). Motionären föreslår att miljö- och byggnadsnämnden ges i uppdrag 
att från lämpliga kommunala enheter göra avstyckningar med en areal avsedd för 
permanentboende med djurhållning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 17 oktober 2002, § 260, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden ställer sig bakom idén att skapa 
förutsättningar för boende kombinerat med djurhållning men har vid översyn av 
det kommunala markinnehavet inte funnit några direkt lämpliga lägen för avstyck-
ning i detta syfte. Bättre möjligheter torde finnas på privatägd mark där förfråg-
ningar kommer att behandlas positivt under förutsättning att de allmänna 
kriterierna för lokaliseringsprövning är uppfyllda. 

 
 Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 november 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
 Yrkanden 
 Mats Lindbom yrkar  

1. att kommunen i sin redovisning av tomtmark visar på möjligheten till områden 
där mark vid efterfrågan kan avstyckas till lämplig tomtstorlek,  

2. att kommunen aktivt marknadsför den här möjligheten som en del i ”Bebo 
landsbygd” projektet, samt 

3. att därmed anse motionen besvarad. 
 

Gerthie Olsson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag och avslag till Mats Lindboms yrkande. 

   
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Mats Lindboms 
yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Reservation 
Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
 
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
Att motionen härmed skall anses besvarad. 
_______ 
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Kommunfullmäktige  2002.249.214 
  
 
 
 
 

§ 179 
Svar på motion om byggnadsplaner 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 maj 2002, § 64, av Carl-
Göran Svensson (m). Motionären föreslår att miljö- och byggnadsnämnden får i 
uppdrag att upprätta förslag till förändringar av detaljplaner så att dessa medger en 
byggrätt av minst 20 % av tomtytan. Förslaget innebär att endast byggarean skall 
ändras medan övriga bestämmelser förblir oförändrade.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 17 oktober 2002, § 259, 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anser att anledningen till att det finns 
begränsade byggrätter i flera äldre planer beror på att de tillkommit för fritidshus- 
bebyggelse. I vissa fall har områden bristfälliga VA-lösningar och underdimen-
sionerade vägar som gör dem mindre lämpliga att funktionsomvandla och/eller 
förtäta. Förutom begränsningar av byggrätter förekommer även planbestämmelser 
som anger att byggnader inte får uppföras som påkallar behovet av vattentoalett.   
 
Karlskrona kommun skiljer idag inte på fritids- eller permanent användning av 
bebyggelsen vid planläggning. I kommunens översiktsplan, antagen av kommun-
fullmäktige den 29 augusti 2002, föreslås för fritidshusbebyggelse att detaljplane-
ändringar kan ske i syfte att uppnå ökade byggrätter anpassade för permanentbo-
ende om förutsättningar finns för VA-lösningar, infrastruktur och service. 
Generellt bör en byggrätt i övriga situationer om 20 % av tomtarean kunna 
tillämpas, med begränsning på 150 kvm. En fördjupning av översiktsplanen är 
under framtagande för Trummenäsområdet där dessa förutsättningar utreds. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 november 2002 tillstyrkt förslaget. 
 
Yrkanden 
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition 
Orföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Karl-Gösta 
Svensons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
Att motionen är besvarad med hänvisning till kommunens översiktsplan. 
_______  
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Akterna 
 
 
 
 
 
 

§ 180 
Anmälningsärenden 
  
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till  
      protokollet   
2.   Jämställdhetskommitténs protokoll 22 oktober 2002 
3.   Kommunfullmäktiges protokoll den 7 november 2002 
4.   Kommunfullmäktiges protokoll den 28 november 2002   
5. Pensionärsorganisationernas samverkanskommittés skrivelse 021022 om 

Rosengården eller Svettpärlan på Högholmen, Gullberna Park   
6. Inbjudan till kommunstyrelsens ledamöter från McDonalds Karlskrona, 

Välkomna in i vårt kök! bakom kassalinjen på restaurangen.  
7. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 021017, § 266, om förslag till bildande 

av naturreservat inom fastigheterna Älmteryd 1:3 och 1:7 
8. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 021017, § 267, naturvärden i Blekinges 

skogar – kunskapsöversikt samt urval och skötsel av skogsreservat 
9. Allatorps vägförening och intresseförening översänder information 021105 om 

klagan översänd till europeiska gemenskapernas kommission 
10. Länsstyrelsen Blekinge län 
• Samråd 021016 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om vassrensning på fastigheten  

            Storskraken 6, Ringö 
• beslut 021031 till Olofströms kommun principbeslut om den regionala potten 
• samråd 021104 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om vassrensning m.m. mellan  

            Stora Alljungen och Lilla Alljungen   
• samråd 021104 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om rensning av båtkås inom  

            fastigheten Kristianopels Bredavik 1:25     
11. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002 
      nr 94    Tekniskt skydd – planering och upphandling, en handbok 
      nr 97    Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning – checklista       
      nr 99    Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
      nr 100  Kommunerna och försäkringarna 
      nr 101  Premier för avtalsförsäkringarna AGS-KL, TFA-KL och    
                  Avgiftsbefrielseförsäkringen  
12. Tackskrivelser 
      - Tackkort från Hans Hedman, Karlskrona, för uppvaktning i samband med    
        VD-skiftet. Gott samarbete och vikten av bra politiskt nätverk är av stort  
        värde.  
_______ 
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Personaldelegationen 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 
 § 181 
 Rekrytering av personalchef 
 

Personalchef Roger Lindbergs förordnande upphör i samband med hans övergång 
till koncern-VD och samordnare inom rotel 3 (samhällsbyggnadsfrågor). 
Kommunledningen bedömer att tjänsten bör återbesättas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 22 november 2002 lämnat 
beslutsförslag. 

 
För att genomföra rekryteringen föreslås att konsult anlitas enligt gällande 
ramavtal. Kostnaden beräknas till ca 180 000 kronor inkl annonser och 
personbedömning. 
 
Kommunstyrelsens presidium föreslås bilda rekryteringsgrupp för beredning av 
tillsättningen. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar 
  

1. att kommunstyrelsen presidium utses till rekryteringsgrupp, 
 

2. att anvisa 180 000 kronor för rekrytering av personalchef, samt 
 

3. att finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 2002. 
 _______ 
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Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 
 § 182 
 Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor 
 
 Anställda i Karlskrona kommun skall på arbetsgivarens begäran enigt lagen om 

offentlig anställning (LOA), och gällande avtal (AB01), redovisa bisyssla till 
arbetsgivaren. I LOA anges att även bisyssla som förtroendevald skall redovisas av 
anställd. 

 
 Förtroendevalda är inte anställda och därmed omfattas de inte av LOA och det 

kommunala avtalet beträffande bisyssla. Dock är det av stor vikt för medborgarna 
ur demokratisk synpunkt att kunna få kunskap om förtroendevaldas bisysslor som 
kan påverka uppdraget. 

 
 Undertecknade gruppledare föreslår därför att ett frivilligt register skapas med de 

förtroendevaldas bisysslor. Registret bör omfatta uppgifter som uppfattas av vikt 
för uppdraget, t.ex. avgörande aktieinnehav, uppdrag i styrelse, ägandeskap och 
dylikt. Ansvaret att lämna denna information ligger således på den enskilde 
individen och den enskilde förtroendevalde avgör vilka bisysslor som redovisas.   

 
 Den förtroendevalde anmäler årligen dessa uppgifter till kommunledningsför-

valtningen som administrerar registret. 
 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
 Att införa ovanstående frivilliga rutin från och med 1 januari 2003. 
 ______    
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Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 
 § 183 
 Förköp av fastigheten Spjutsbygd 1:9 i Karlskrona kommun  
 
 Karlskrona kommun har enligt förköpslagen erhållit anmälan av Aldstens 

Fastighetsförmedling att fastigheten Spjutsbygd 1:9 försålts enligt bifogat 
köpekontrakt, daterat den 2 november 2002. 

 
 Förköpslagen från 1967 har tillkommit bl.a. för att ge kommunen förköpsrätt till 

fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbe-
byggelse eller därmed sammanhängande anordningar och som behövs för att 
tillgodose bostadsförsörjningen eller något ändamål som anknyter till denna. 

 
 Barn- och ungdomsförvaltningen har anmält behov av en fastighet för en utbygg-

nad av barnomsorgen i Spjutsbygd. Den aktuella fastigheten ligger väl till i 
Spjutsbygd och bedöms efter upprustning kunna tillgodose barnomsorgens behov  

 i Spjutsbygd. 
 

Med anledning av att fastigheten kan tillgodose behov inom barnomsorgen och då 
förköpslagen § 1 är tillämplig för att tillgodose kommunens intresse gör förvalt-
ningen den bedömningen att kommunen vid ifrågavarande försäljning bör utnyttja 
sig av sin förköpsrätt. 

 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

 Att utöva kommunal förköpsrätt med anledning av ifrågavarande försäljning av 
fastigheten Spjutsbygd 1:9, Karlskrona kommun, till Peter Nilsson (740406-3310) 
och Björn Bodin (720213-3331) för en köpeskilling av 445 000 kronor. 

 _______   
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Migrationsverket   2002.491.133 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 184 

 Migrationsverkets förfrågan om att placera bostadsplattform för asylsökande 
i hamnen i Karlskrona 

 
 Migrationsverket har med skrivelse den 28 november 2002 lämnat förfrågan, under 

förutsättning att dom tekniska möjligheterna för att placera en bostadsplattform i 
Karlskrona finns, hur kommunledningen ställer sig till en sådan etablering. 

 
 Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 december 2002 klart 

deklarerat att Karlskrona kommuns hållning är att man är villig att ta sitt ansvar för 
människor som sökt sig till vårt land för asyl. Det står lika klart att erbjuda en 
asylsökande ett boende på en bostadsplattform är inte rätt sätt att ta sitt ansvar. 

 
 Det är säkert möjligt att tekniskt lösa problemen med en boendeplattform i 

Handelshamnen, men av humanitära skäl kan en sådan lösning aldrig förordas. 
Handelshamnen är inte en värdig boendeplats utifrån dagens perspektiv. 

 
 Ur ett barnperspektiv är detta en helt förkastlig lösning. 
 
 Skulle en bostadsplattform arrangeras i handelshamnen innebär det så stora eko-

nomiska uppoffringar för Migrationsverket att det med all sannolikhet går att 
arrangera betydligt bättre och mer humana lösningar för de asylsökande med andra 
alternativ. En inventering av befintliga lägenhetsbestånd och lokaler som går att 
göra om till en bra boendemiljö skulle säkert kunna ge vid handen att 
Migrationsverkets problem löses utan att utsätta de asylsökande för den extra 
påfrestning som den nu föreslagna boendemiljön innebär.  

 
 Ordföranden, Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget. 
 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. att med bifogad svarsskrivelse avvisa förfrågan om att placera en 
bostadsplattform i Karlskronas handelshamn, samt 

 
2. att fortsätta diskussionen med Migrationsverket kring alternativa lösningar för 

asylsökande. 
 _______ 
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§ 184 
Ordförandens julhälsning 
 
Ordföranden tackar kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och tjänstemän för en 
blandning av praktik och teori i kommunstyrelsearbetet. Ordföranden hälsar alla 
välkommen till budgetmiddagen ikväll där avgående ledamöter från förra mandat-
perioden kommer att avtackas. Ordföranden anser att det finns bra kompetens hos 
tjänstemän och politiker vilket är positivt inför den tuffa politiska situation som 
råder. Ordföranden önskar alla en trevlig helg.  
 
1:e vice ordföranden Christina Mattisson tackar ordföranden för att ”sköta 
klubban” med den äran och med sin långa erfarenhet finna breda lösningar. 
Ordföranden önskas en god ”slapp” och avkopplande jul utan krav på att läsa in 
handlingar o.dyl. God jul och Gott Nytt År önskas alla. 
_______ 


