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§1
Informationer och föredragningar
1. Budget 2003 för kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen föredras
av kommunchef Lisbeth Sager och ekonom Birgitta Jönsson, kommunledningsförvaltningen,
2. Krisledningsnämnd, nytt reglemente för Karlskrona kommun, ny lag om
extraordinära händelser föredras av beredskapssamordnare Carl-Axel Åkesson
och kommunjurist Lennarth Eriksson, kommunledningsförvaltningen,
3. Plan för om- och nybyggnad av särskilda boenden inom handikappomsorgen/
psykiatrin föredras av förvaltningschef Anders Nordberg, handikappförvaltningen,
4. Information om planfrågor med anledning av Köpe- och exploateringsavtal
mellan Karlskrona kommun, B&W AB och ICA Fastighets AB om utökad
parkering samt Köpeavtal mellan Karlskrona kommun och KF Centrumfastigheter AB om utökad parkering m.m. vid Amiralen, lämnas av mark- och
exploateringschef Hans-Olof Hansson, tekniska förvaltningen.
Tillägg till köpeavtalet p.g.a. planändring utdelas.

_______

14 januari 2003

Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
De valda
Berörd nämnd
Akten
§2
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser följande till och med den 31 december 2006:
Jämställdhetskommittén
Ledamöter
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Günter Dessin (v)
BlekingeTrafiken AB:s bolagsstämma
Representant Günter Dessin (v)
Småföretagarutveckling, grupp
Ledamot
Katarina Holmberg (s)
Blekinge utvecklingscentrum, EU-projekt Leader+
Ledamot Britt-Marie Havby
Ersättare Pia Kronengen
_______
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Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Tekniska förvaltningen

§3
Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger
under löpande budgetår 2002 inhämta uppgifter för en förenklad budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport
bygger på erfarenheterna från tio av årets tolv månader.
Föreliggande prognos räknar med att det egna kapitalet ökar med 22,2 miljoner
kronor år 2002 (vilket är något bättre än budgeten). Berörda förvaltningar har i sina
prognoser tagit hänsyn till att de under år 2002 erhållit tillskott av budgetmedel via
kompletteringsbudgeten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med tekniska
förvaltningen hitta system och rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp
beloppsmässiga avvikelser mellan givna investeringsanslag och utfall.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att pröva handikappnämndens framställan om kraftigt höjda arvoden till
familjehem från år 2003 först vid ett senare tillfälle när en helhetsbedömning
kan göras, dock senast i samband med budgetuppföljningen per den 28 februari
2003,
2. att behandla tekniska nämndens hemställan rubricerad ”Uppföljning av
investeringsbudget 2002, resultat och överspill” i samband med
budgetuppföljningen per den 28 februari 2003,
3. att anmoda tekniska nämnden att snarast återkomma med en analys av de
aviserade avvikelserna på investeringsprojekten ”Om- och tillbyggnad av
Sunnadalsskolan”, ”Uppförande av förskoleavdelningar i Vedeby” och
”Ombyggnad av Nävragöls reningsverk”,
4. att anmoda äldrenämnden, handikappnämnden och socialnämnden att snarast
vidta åtgärder, som innebär att kostnaderna anpassas till de ramar som
respektive nämnder tilldelats för år 2003, samt
5. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
_______

14 januari 2003

7

Kommunchefen
Personalenheten
Näringslivsenheten
Ekonomienheten
Akten
§4
Budget 2003 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 december 2002 lämnat
förslag till internbudget för år 2003, dels basbudget för kommunledningsförvaltningen, dels kommunstyrelsens projektbudget.
För utvecklings- och sysselsättningsprojekt finns en budgetram till kommunstyrelsens förfogande om 31,9 mkr, upptagna i 2003 års budget för kommunen.
Projekt som inte påbörjats får starta först sedan projektbeskrivning och detaljerad
kostnadsberäkning redovisats och godtagits av kommunstyrelsens allmänna
utskott.
Allmänna utskottet har den 7 januari 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Christina Mattisson (s) yrkar att 94 000 kronor överförs från kommunstyrelsens
reserv till jämställdhetskommittén.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag samt Christina
Mattissons tilläggsyrkande.
Således beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna föreliggande förslag till basbudget för kommunledningsförvaltningen år 2003,
2. att godkänna föreliggande inriktning på projektbudget för år 2003 och i
enlighet med tidigare beslut delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att
lämna igångsättningstillstånd för delprojekt, samt
3. att 94 000 kronor överförs från kommunstyrelsens reserv till jämställdhetskommittén.
_______
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Tekniska förvaltningen
Akten

§5
Exploatering av fastigheten Kölen 7 m.fl. för annat ändamål än industri, varv
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 9 december 2002 lämnat PM om
exploatering av fastigheten Kölen 7 för annat ändamål än industri, varv.
Fastigheten Kölen 7 är upplåten med tomträtt till företaget Qanta Qei AB. En
planändring för området har diskuterats varvid bl.a. andra tomträtter och ett
kommunalt arrende skulle beröras. Gällande detaljplan anger industriändamål för
området. De obebyggda delarna av kommunens mark längs Ångslupsvägen har
tjänstgjort som ett skyddsområde mot varvsverksamheten på Kölen 7.
Uppdrag är lämnat till miljö- och byggnadsnämnden om planändring från industrioch bostadsändamål Utfallet av denna planprocess ger förutsättningarna för
kommande förhandling om försäljning av mark.
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att vid en försäljning
föranledd av planändring till bostadsändamål är inriktningen att försäljning till
tomträttshavaren i det aktuella ärendet endast skall omfatta Kölen 7.
Efter förslag av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att ärendet utgår för vidare beredning.
_______
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Kommunfullmäktige

§6
Köp av fastigheten Fredriksdal 8:11, Karlskrona kommun
Nättrabyskolan har byggts ut från 400 till 800 elever. Trafiksituationen runt skolan
är inte tillfredsställande. Justeringar har gjorts för att förbättra trafiksituationen.
Bland annat har Skolvägen stängts av mot Fredriksdalsvägen och vägbulor har
anordnats. Fastigheten Fredriksdal 8:11 är under försäljning.
För att förbättra barnens säkerhet har tekniska förvaltningen, i samråd med
skolledning, bussentreprenörer och föräldrarepresentanter, tagit fram ett förslag till
ny angöring för skolbuss och eventuellt bil och taxi. Den nya angöringen kommer
enligt förslaget att anläggas på fastigheten Fredriksdal 8:11 med anslutning från
Idrottsvägen..
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 3 december 2002 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna ett köp av fastigheten Fredriksdal 8:11
till en köpeskilling om enmiljontrehundrasjuttiofemtusen (1 375 000) kronor enligt
upprättat köpekontrakt.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 114, godkänt
och tillstyrkt att kommunen förvärvar fastigheten.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat tilläggsförslag till allmänna utskottet
om att de löpande kostnader som blir följden av ovannämnda fastighetsköp skall
belasta barn- och ungdomsnämnden inom givna budgetramar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna köp av fastigheten Fredriksdal 8:11 till en köpeskilling om enmiljontrehundrasjuttiofemtusen (1 375 000) kronor enligt upprättat köpekontrakt, samt
2. att de löpande kostnader som blir följden av ovannämnda fastighetsköp skall
belasta barn- och ungdomsnämnden inom givna budgetramar.
_______
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Kommunfullmäktige

§7
Köpe- och exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och B&W AB och
ICA Fastighets AB om utökad parkering m.m. vid Amiralen
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 9 december 2002 översänt träffat
köpe- och exploateringsavtal mellan kommunen och B&W AB samt ICA
Fastighets AB, för en utökning av parkeringsytor mm mot Stationsvägen vid
Amiralen. Tillträde sker den 15 februari 2003.
Föreliggande avtal är en följd av och följer den detaljplan för del av Lyckå 1:1, del
av Lyckeby 8:7 (Slottsbacken) som utöver att det omfattar det nya affärscentrat,
även berör Amiralens område mellan Amiralen och Stationsvägen. Nämnda
område omfattar dels kommunal mark och dels bolagens gemensamhetsanläggning
Stormarknaden S:1.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 115, godkänt
och tillstyrkt föreliggande köpe- och exploateringsavtal.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna föreliggande köpe- och exploateringsavtal mellan Karlskrona
kommun å ena sidan och B&W AB och ICA Fastighets AB å andra sidan.
_______
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Kommunfullmäktige

§8
Köpeavtal mellan Karlskrona kommun och KF Centrumfastigheter AB för
del av fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 9 december 2002, översänt upprättat
förslag till köpeavtal mellan Karlskrona kommun och KF Centrumfastigheter AB,
som innebär en överlåtelse av ca 7700 kvm av fastigheterna Vedebylund 1:1 och
Vedeby 24:1 till bolaget.
Försäljningen är en parallell till och en följd av det köpe- och exploateringsavtal
som träffats mellan kommunen och B&W och ICA Fastighets AB, om en utökning
av Amiralens p-plats mot Stationsvägen och ombyggnaden för busstrafiken och
utbyggnaden av lokalgatan (en etapp av Järavägen) till området.
KF önskar förvärva området för att utveckla sitt handelskoncept inom storbutiksområdet. Området är på 7700 kvm och köpeskillingen är föreslagen till enmiljonfemhundratusen kronor. Tillträde sker den 15 februari 2003.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 116, godkänt
och tillstyrkt föreliggande köpeavtal.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till utdelat tillägg till köpeavtalet daterat 030114: ”KF är
införstådd med att då kvartersgränsen justerats något i förhållande till detaljplanen
skall en planändring ske med enkelt planförfarande innan en förrättning kan
genomföras. Kommunen föranstaltar snarast om planförändringen. Med anledning
av ovanstående ändras tillträde till den 1 juli 2003.”
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag och ordförandens
tilläggsyrkande.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
Att godkänna bilagda köpeavtal, med tillägg daterat 030104, varigenom
Karlskrona kommun försäljer ett område om ca 7700 kvm av fastigheterna
Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1 till KF Centrumfastigheter AB för 1 500 000
kronor.
_______
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Kommunfullmäktige
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2002.

§9
Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny lag om
extraordinära händelser
Den 1 januari 2003 träder lagen om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting i kraft. Bakgrunden till lagens tillkomst är att det funnits
ett stort behov av en lagändring för att klarlägga kommunernas kompetens och
befogenheter vid extraordinära händelser. I lagtexten finns väsentliga förändringar
som ålägger kommunerna ytterligare uppgifter och därmed också ökat ansvar för
att kunna hantera extraordinära händelser i fredstid.
Den principiellt viktigaste förändringen är att kommunfullmäktige skall utse en
krisledningsnämnd. Denna nämnd kan exempelvis utgöras av kommunstyrelsen
eller dess arbetsutskott. Möjligheten finns även att utse annan nämnd, som
kommunfullmäktige finner lämplig, att tillika var krisledningsnämnd. Oavsett
vilket beslut som fattas skall i reglementet för krisledningsnämnden framgå vilka
uppgifter nämnden har att fullgöra.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 december 2002 lämnat
förslag till reglemente för krisledningsnämnden m.m.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att utse kommunstyrelsens allmänna utskott till krisledningsnämnd,
2. att anta för krisledningsnämnden upprättat reglemente, samt
3. att den statliga ersättning, som utgår till kommunen för finansiering av
beredskapsförberedelser, skall administreras av kommunledningsförvaltningens rotel 1.
_______
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Kommunfullmäktige
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2002.489.002

§ 10
Kulturnämndens begäran om utökad delegation från kommunfullmäktige
Kulturnämnden har vid sammanträde den 21 november 2002, § 57, lämnat förslag
till fullmäktige om utökad delegation för namnsättning inom ramen för belägenhetssystemet.
Enligt kulturnämndens reglemente beslutar nämnden om namngivning av gator,
vägar och kvarter. Det pågående projektarbetet med ett nytt belägenhetsregister går
mot sin slutfas och innebär ett drygt tusental nya adressärenden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att ge utökad delegation för namnsättning inom ramen för belägenhetssystemet.
_______
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Kommunfullmäktige
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2002.478.404

§ 11
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)
Genom en ändring i tobakslagen skall en näringsidkare som säljer tobak anmäla
detta till kommunen. Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente ansvarar
nämnden för tillsynen av att 18-årsgränsen för köp av tobaksvaror efterlevs. Enligt
§ 19 a tobakslagen, finns möjlighet för kommunen att avgiftsbelägga tillsynen för
att täcka nedlagt arbete.
Tillsynen föreslås till största delen samordnas med livsmedelsinspektionen då
flertalet försäljningsställen även säljer livsmedel. I tillsynsarbetet kommer även
samarbete att ske med socialförvaltningen och med de organisationer som har
tobaksfrågor som sitt arbetsområde.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 november 2002, § 307,
hemställt att fullmäktige beslutar fastställa taxa för tillsyn enligt tobakslagen.
Avgifter: Hantering av anmälan 300 kronor, första tillsynsbesök 900 kronor samt
årlig avgift för regelbunden tillsyn 300 kronor.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari tillstyrkt förslaget med
tillägg att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2003.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att fastställa taxa för tillsyn enligt tobakslagen från och med den 1 januari 2003.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2002.63.018

§ 12
Tekniska nämndens begäran om förlängd tid för uppdrag om utredning av
enskilda vägar
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 87, gett tekniska
nämnden i uppdrag att ”se över enskilda vägars och vägföreningars ställning och
möjligheter att jämställas med det kommunala vägnätet, att göra en bedömning av
de ekonomiska konsekvenserna samt redovisa uppdraget till kommunstyrelsen
senast den 1 november 2002”.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 19 november 2002, § 94, uppgett att
uppdraget inte är möjligt att genomföra inom angiven tidsram. En bedömning är att
uppdraget tidsmässigt kan genomföras under första halvåret 2003.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att medge att uppdraget om utredning av enskilda vägar tidsmässigt förlängs fram
till halvårsskiftet 2003.
_______
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Kommunfullmäktige
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1998.683.107

§ 13
AB Karlskronahem, förnyad uppföljning av rekonstruktionsplan för åren
1998-2001
Karlskronahem AB har med skrivelse den 21 oktober 2002 lämnat uppföljning per
den 31 augusti 2002 och föreslår fullmäktige att rekonstruktionsplanen skall anses
avslutad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 december 2002 lämna
yttrande och beslutsförslag. På uppdrag av kommunfullmäktige har bolaget
återkommit med en förnyad uppföljning. Av bolagets rapport framgår att de
grundkrav som rekonstruktionen skulle leda till nu är uppfyllda. AB
Karlskronahem anser därmed att rekonstruktionsplanen är avslutad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att rekonstruktionsplanen härigenom skall anses vara avslutad.
_______
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Kommunfullmäktige
Äldrenämnden

17

2002.508.739

§ 14
Reglemente för kommunala pensionärsrådet KPR
Äldrenämnden har vid sammanträde den 27 november 2002, § 106, föreslagit
fullmäktige besluta godkänna upprättat förslag till reglemente för kommunala
pensionärsrådet. En översyn av reglementet har gjorts och en arbetsgrupp med
företrädare för PRO, SPF, Kommunalpensionärerna och SPRF har medverkat i
översynen. KPR har tillstyrkt förslaget den 28 oktober 2002.
Allmänna utskottet har den 7 januari 2003 tillstyrkt förslaget.
Ordföranden yrkar som tilläggsattsats:
att uppdra åt äldrenämnden att återkomma med förslag till förändrat reglemente,
som tar hänsyn till den föreslagna rekommendationen av regeringens
pensionärskommitté.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag och ordförandens
tilläggsyrkande.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
att uppdra åt äldrenämnden att återkomma med förslag till förändrat reglemente,
som tar hänsyn till den föreslagna rekommendationen av regeringens pensionärskommitté.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att godkänna upprättat förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet
(KPR).
_______
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Integrationsberedningen
Akten

18

2000.478.109

§ 15
Förlängning av Karlskrona kommuns handlingsprogram för etnisk mångfald
Kommunens handlingsprogram för etnisk mångfald antogs av kommunfullmäktige
den 25 januari 2001. Handlingsprogrammet omfattar i första hand Karlskrona
kommuns egna nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag. Det har en roll som
pådrivare och opinionsbildare gentemot andra myndigheter, näringsliv och
organisationer verksamma i kommunen.
Då ett flertal åtgärder ännu inte genomförts enligt tidplanen beslutade integrationsberedningen vid sammanträde den 26 november 2002 att handlingsprogrammet
borde förlängas med sex månader till och med den 30 juni 2003.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att förlänga ”Handlingsplan för etnisk mångfald” till och med den 30 juni 2003.
_______
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2002.325.740

§ 16
Plan för om- och nybyggnad av särskilda boenden inom
handikappomsorgen/psykiatrin
Handikappnämnden har vid sammanträde den 27 november 2002, § 67, till
fullmäktige översänt en anhållan om ett principbeslut för igångsättning av ny- och
ombyggnad enligt upprättad plan samt begäran om utökad ram för 2004 m.m.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 december 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag i tre attsatser. Handikappnämnden har på fullmäktiges
uppdrag tagit fram ett förslag till om- och nybyggnadsplan för särskilda boenden
inom handikappomsorgen och psykiatrin. Nämnden har nu fattat ett nytt beslut om
vissa revideringar i denna plan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna inriktningen i handikappnämndens bilagda plan för om- och
tillbyggnad av särskilda boenden inom handikappomsorgen/psykiatrin,
2. att samtidigt uppmana tekniska nämnden att senare återkomma med särskilda
framställningar om erforderliga projekteringstillstånd respektive
investeringsbeslut och investeringstillstånd, samt
3. att handikappnämndens behov av framtida ramutökningar respektive medel för
inventarier till följd av denna utbyggnad skall prövas först i samband med
framtida behandling av budgetdirektiven för åren 2004-2006 respektive
beredning av årsbudgeten och planen för motsvarande period.
_______
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2002.248.229

§ 17
Riktlinjer för basanpassning av lägenheter/lokaler
Inom ramen för Karlskrona kommuns handikappolitiska program (1999-2002)
finns ett uppdrag at utarbeta riktlinjer för utökad tillgänglighet i kommunala
lokaler och boenden. Riktlinjerna kommer att tas fram i samarbete med miljö- och
byggnadsnämnden och tekniska nämnden samt AB Karlskronahem. I det
handikappolitiska programmet föreslås också att de utarbetade riktlinjerna skall
gälla vid ny- och ombyggnation. Förslag till riktlinjer för basanpassning har
upprättats.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 27 november 2002, § 61, beslutat
översända förslag till riktlinjer till fullmäktige för beslut.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta riktlinjerna för basanpassning av i nyproduktion och vid ny- och
ombyggnad av kommunala lokaler inom Karlskrona kommun,
2. att utvärdering görs av programmet, samt
3. att målsättningen skall vara att basanpassningen även skall gälla vid
ombyggnad.
_______
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2001.456.026

§ 18
Svar på motion om inrättande av kommunal tjänst som massör
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001, § 176,
av Gunilla Ekelöf (fp). Motionären föreslår att en tjänst som massör inrättas i
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 november 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunhälsan har inte funnit någon undersökning
som visat massagens betydelse kontra sjukskrivning. Däremot finns belägg för att
beröring med massage frigör de s.k. ”lugn- och rohormerna” (oxytocin).
Med anledning av kända erfarenheter föreslår kommunledningsförvaltningen att
massage kan vara en av flera olika metoder att lindra värk och spänningar som
uppstått i arbetssituationen. Massagen som sådan leder dock inte till att problemets
orsak blir åtgärdat. Därför är det angeläget att arbetsplatserna på olika sätt försöker
finna orsaken till ohälsa och inriktar sina åtgärder på att ändra förhållanden som
orsakar ohälsan. Någon särskild tjänst som massör bedöms inte erforderlig utan
tjänsten kan köpas externt av respektive förvaltning.
Vidare finns andra lösningar av massage för förvaltningen t.ex. att utbilda
intresserade personer i organisationen för att kunna ge en enklare form av massage
till arbetskamraterna på arbetsplatsen. Kommunhälsan kan via utbildningssamordnare erbjuda utbildning till intresserade personer.
Allmänna utskottet har den 7 januari 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (s), Björn Gustavsson (mp), Günter Dessin (v), Annicka
Engblom (m), Birgitta Ståhl (m), Gunilla Ekelöf (fp), Mats Lindbom (c) och Kent
Lewén (fp) yrkar återremiss.
Kommunstyrelsen beslutar
Att återremittera ärendet.
_______
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2002.213.822

§ 19
Svar på motion om simhall i Jämjö
Motionens väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 maj 2002, § 64, av
Jörgen Johansson (c) och Ingela Abrahamsson (c). Motionärerna vill att fullmäktige ger idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en
simhall i Jämjö. Behovet av simundervisning har ökat och avstånden till befintliga
bad/simhallar är stora, vilket innebär stora kostnader för transporter och de östra
delarna av kommunen behöver utvecklas.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 november 2002, § 50,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anger att det idag finns två simhallar
och ett utomhusbad. Besöksantalen ökar på framför allt simanläggningen i
Karlskrona. I Rödebybadet finns möjlighet till ökat öppethållande och där finns
önskemål om att förbättra utomhusbadet med fler kringaktiviteter. Av ekonomiska
skäl bör i första hand Rödebybadet göras mer attraktivt och hållas mer öppet då
medel kan tillskapas för detta.
Attraktiva anläggningar för simning innehåller idag, utöver möjligheter till simning, även omfattande relax-, upplevelse-, lek- och aktivitetsmöjligheter för att
vara attraktiva. Detta kräver stora ekonomiska insatser. En simhall kostar i
investering ca 30-35 mkr. Driftskostnaden beräknas årligen till ca 3 mkr.
Nämnden föreslår fullmäktige, att avslå motionärernas anhållan om att arbetet med
en simhall påbörjas i Jämjö, med hänvisning till vad som anförts ovan gällande
tillgång till aktivitetsmöjligheter och krav på anläggningar samt kostnader för drift
och underhåll av ytterligare en simanläggning inom kommunen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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 med hänvisning till vad som anförts ovan.
_______
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2001.73.460

§ 20
Svar på två motioner om ”Gör Karlskrona till en GMO-fri kommun” och
”Genetiskt modifierade grödor (GM-grödor)”
Motionerna väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av
Jan Johansson (kd) och Mats Olsson (mp). De två motionerna utmynnar i vardera
tre attsatser som är likalydande. Innehållet berör dels upphandling av dylika
produkter till den kommunala verksamheten, dels att kommunen uttalar att man ej
vill se odling av sådana produkter inom kommunens geografiska område.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2001, § 260, yttrat
sig över attsats 3. ”Det finns ingen laglig möjlighet för kommunen att förbjuda
odlingar med genetiskt modifierade organismer, däremot bör kommunens
principiella inställning i nuläget vara att man inte skall uppmuntra några odlingar
med genetiskt modifierade organismer inom kommunen”.
Fullmäktige har vid sammanträde den 28 november 2002, § 166, återremitterat
ärendet för handläggning av attsatserna 1 och 2 av upphandlingsenheten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Upphandlingschef Georg Ramström har till kommunchefen svarat att det är möjligt för kommunen att ”ange att GMO-produkter ej
kommer att väljas då det finns alternativa produkter vad gäller kvalitet och pris”.
Vid en översiktlig genomgång av befintlig internationell 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.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2003 tillstyrkt
kommunledningsförvaltningens förslag att avslå motionerna.
Yrkanden
Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till motionens attsats 1 och 2.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Jan Johansson (kd) yttrar sig.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Björn
Gustavssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
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Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionerna
_______
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Akterna

§ 21
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilaga till protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 18-19 december 2002
3. 021018 från Elöverkänsligas Förbund Skåne län om komplettering till skrivelse
”Bygglov för basstationer”
4. Länssamrådsgruppen för alkohol och andra drogfrågor 021028 om
undersökning av Blekingeungdomarnas levnadsvillkor 2002
5. 021122 mail från Ewa Depka, Foreign Relations Department Manager, om val
i Gdynia
6. Handikappsnämndens beslut 021127 § 62 om riktlinjer och rutiner för
hantering av klagomål och synpunkter
7. Prognosbrev från Integrationsverket 021213
8. Revisionsrapport 021209 om granskning av byggtippar vad avser schaktmassor
9. Länsstyrelsen Blekinge län
• Beslut 021007 Reviderad budget 2002 för Allmänna regionalpolitiska
åtgärder
• Beslut 021112 om landsbygdsbidrag till LjusAkupunktören i Holmsjö
• Följebrev 021114 – Fisket på sydkusten
• Beslut 021127 om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för
omläggning av öppet dike till våtmark inom fastigheten Verstorp 2:24 i
Karlskrona kommun
• Beslut 021203 om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning i
vägutredning för E22, delen Björketorp – Nättraby i Ronneby och
Karlskronas kommuner
• Beslut 021210 om tillstånd till nedgrävning av telekabel vid kasern Trolle
på marinbasområdet, Karlskrona kommun
10. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002
nr 105 Hyreshöjning från och med den 1 januari 2003 för lokaler med avtal
knutna till konsumentprisindex (KPI)
nr 106 Finansiering av LSS-verksamhet
nr 107 Kommunal Skolriksdag 26-27 mars 2003
nr 108 Kurs i kommunal vardagsjuridik för nyvalda förtroendevalda
nr 109 Räddningskostnadsnämnden
nr 110 E-tidningen Carusell – en ungdomssatsning inom ramen för personaloch kompetensförsörjningsprojektet ”Ett bättre jobb”
nr 111 Överenskommelse om ändringar i VECKOVILA 95
nr 112 Geografiska namn i toppdomänen.se
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nr 114 Kommunala framtider – en långtidsutredning om behov och resurser till
år 2050
nr 115 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen
2003
nr 116 Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare
nr 118 Skrift om extraordinära händelser i fredstid
nr 124 Kommunernas ekonomiska läge – december 2002
11. Tackskrivelser
a) Sigurd R Petersson tackar för blomstergåva och varma ord i samband med
hans sista kommunstyrelsesammanträde, samt tack för gott samarbete under 17
år riktat till tjänstemän och politiker
b) Margaretha och Stig L Sjöberg tackar kommunalrådet Gerthie Olsson för
talet vid jubileumsmiddagen på Marinmuseum
c) Göran Daleke tackar varmt för uppvaktning i samband med pensionering
från Albinsson & Sjöberg, och önskar God jul och Gott Nytt År
d) Tack från Sigurdh R Petersson som är överväldigad över den uppvaktning
och fina gåva som kommit honom till del i samband med att han slutade som
oppositionsråd m.m.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 11 februari 2003
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Informationer och föredragningar

§ 23

Kommunala val

§ 24

Yttrande över betänkandet Arkiv för alla – nu och i framtiden SOU 2002:78

§ 25

Yttrande över revisionens granskning av turistverksamheten i kommunen

§ 26

Begäran om avvikelse från kommunens grafiska profil vad gäller handikappförvaltningens
bilar

§ 27

Förslag till reviderat handikappolitiskt program

§ 28

Försäljningsstrategi Campus Gräsvik

§ 29

Kommunal vattenförsörjning till Trummenäs

§ 30

IT-utvecklingsmiljö

§ 31

Hyrköp av datorer inom Karlskrona kommun

§ 32

Investeringsbudget 2003 för AB Karlskrona Moderbolag m.fl. bolag

§ 33

Igångsättningstillstånd för anläggande av avlopp och upprustning av våtutrymmen vid
Kristianopels camping

§ 34

Taxor för upplåtelse av salutorgsplats och annan allmän plats

§ 35

Godkännande av förslag till Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen Karlskrona Innovation
Center

§ 36

Miljöbokslut för år 2002

§ 37

Kommunal förtroendenämnd, avtal 2003-2006

§ 38

Svar på motion om papperskorgar under festivaler och marknader m.m.

§ 39

Svar på motion om fler cykeluppställningsplatser utanför kommunhuset och Aspö färjeläge

§ 40

Svar på motion om övergångsställen i Nättraby

§ 41

Anmälningsärenden

§ 42

Rekrytering av kommunchef
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 11 februari 2003, kl 08.30-14.00
Sammanträdet ajourneras kl 09.55-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Magnus Johansson (s)
Ann-Charlotte Svensson (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)

Tjänstgörande

ersättare

Ingrid Trossmark (s)

Närvarande

Ersättare

Tore Ahrnström (s) kl 08.30-09.55 § 22:1-6
Bo Andersson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Rolf Andersson (s)
Patrik Enstedt (s)
Lisbeth Bengtsson (s) kl 08.30-09.55 § 22:1-6
Carl-Göran Svensson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v) kl 08.30-09.55 § 22:1-6

Tjänstemän

Kommunchef Lisbeth Sager
Samordnare Anna-Lena Cederström
Samordnare Roger Lindberg
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Näringslivschef Anders Bergkvist
Informationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Förvaltningschef Anders Nordberg kl 08.30-08.40 § 22:1
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson
-”Ekonom Ingela Svensson kl 08.50-09.10 § 22:2
Näringslivsutvecklare Liliann Bjerström kl 09.10-09.30 § 22:3
Laila Karlsson

Sekreterare
Utses att justera

Lisbeth Petersson
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Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 22-42
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………
Mats Johansson

Justerare

………………………………………
Lisbeth Petersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 14 februari 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 22
Informationer, föredragningar och avtackning
1. Förslag till handikappolitiskt program föredras av handikappsekreterare Kajsa
Samuelsson.
2. Bolagens investeringsbudget föredras av finans- och ekonomichef Bo Johansson
och ekonom Ingela Svensson. Ordföranden informerar om budgetdirektiv och
regler som kommer upp för beslut under våren angående bolagens
investeringsbudget.
3. Godkännande av förslag till Stiftelseurkund och stadgar för inkubator föredras
av näringslivschef Anders Bergkvist och näringslivsutvecklare Liliann
Bjerström. Ordföranden kommer att under eftermiddagens beslutssammanträde
lämna uppdrag om att allmänna utskottet skall välja ledamöter i stiftelsen.
4. Ordföranden lämnar information om vem som är motpart i avtalet om
kommunal vattenförsörjning till Trummenäs.
5. Günter Dessin (v) tar upp fråga om kommunens partier skall skicka en
gemensam skrivelse och faktura till regeringen som kompensation för ökade
kostnader i samband med maxtaxe-reformerna inom barn- och äldreomsorgen.
Ordföranden, med tillstyrkan av Kent Lewén (fp) och Karl-Gösta Svenson (m),
anser inte att kommunen skall skicka faktura men att staten skall stå för
kostnader för de beslut de tar. Förslår att kommunen avvaktar Skolverkets
redovisning i mars 2003 och budgetuppföljningen från februari månad och
därefter vidtar åtgärder. Mats Lindbom (c) anser att Kommunförbundet bör
agera för att följa finansieringsprincipen.
6. Birgitta Ståhl (m) frågar hur mycket kommunen satsar för att ha Circus
Massimo i Karlskrona och värdet av denna satsning.
Ordföranden och näringslivschefen Anders Bergkvist svarar. Kostnaden är
budgeterad till 545 tkr och budgeten ser ut att hålla. Värdet av insatsen är
svårare att mäta. Redovisning kommer att lämnas till kommunstyrelsen.
7. Ordföranden tackar kommunchef Lisbeth Sager, då det är sista sammanträdet
när hon nu lämnar sin tjänst för att flytta till Motala kommun. Ordföranden
tackar för de insatser som Sager gjort under de senaste viktiga åren för
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Karlskrona kommun bl.a. om utvidgat Östersjösamarbete, tillväxt och
utveckling.
Lisbeth Sager tackar för en givande tid under de sju viktiga år hon arbetat i
kommunen, och önskar lycka till i fortsättningen.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Akten

6

2003.31.102

§ 23
Kommunala val
Kommunstyrelsen förrättar kompletteringsval till och med den 31 december 2006:
BlekingeTrafikens bolagsstämma
Representant Christina Olsson (mp)
_______
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Kulturdepartementet
Akten
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2002.499.879

§ 24
Yttrande över betänkandet Arkiv för alla – nu och i framtiden SOU 2002:78
Kulturdepartementet har den 26 november 2002 översänt betänkandet för yttrande
senast den 28 februari 2003.
Utredningen behandlar fyra huvudområden som gäller kommunernas arkivvård nu
och i framtiden. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 januari
2003 lämnat yttrande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att anta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande och översända det till
kulturdepartementet.
_______
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Kommunrevisionen
Akten

8

2002.388.007

§ 25
Yttrande över revisionens granskning av turistverksamheten i kommunen
Kommunrevisionen har den 2 september 2002 upprättat en revisionsrapport om
granskning av turistverksamheten i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har den 21 januari 2003 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Yttrandet innehåller kommentarer om historik, organisation,
styrning/ledning, mål, intern och extern samverkan, måluppföljningar, utvärderingar, ekonomi och upphandling. Under 2002 har en genomgång av verksamheten
påbörjats och bland annat pågår en rekrytering. Denna tjänst har till syfte att komma
tillrätta med några v de problem som nämns i rapporten och stärka verk-samheten i
dess helhet. Delaktighet och engagemang skall känneteckna vår enhet och de
synpunkter som i övrigt nämns i rapporten kommer att kommuniceras med
medarbetarna och skall ingå i verksamhetsplanen för år 2003.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att överlämna kommunledningsförvaltningens skrivelse till kommunrevisionens
som svar på revisionens rapport.
_______

11 februari 2003

Informationsenheten
Samtliga nämnder/förvaltningar
Kommunjuristen för ändring i delegationsförteckningen
Akten

9

2003.1.103

§ 26
Begäran om avvikelse från kommunens grafiska profil vad gäller
handikappförvaltningens bilar
Karlskrona kommuns grafiska profil antogs av kommunfullmäktige den 22 april
1999. Det innebär att kommunens olika verksamheter enkelt skall kännas igen
genom en tydlighet och enhetlighet. Det innebär också bland annat att kommunens
bilar skall förses med logotype på främre dörrarna.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 17 december 2002, § 77, beslutat
föreslå fullmäktige att få göra undantag från den fastställda grafiska profilen.
Handikappförvaltningens bilar används i samband med resor för funktionshindrade
personer t.ex. vid fritidsaktiviteter, daglig verksamhet och affärsbesök. Psykiatrins
vårdteam gör hembesök hos psykiskt funktionshindrade personer och för att inte
röja besökets identitet föreslås att berörda bilar undantas från policyn att märka
bilarna med kommunens grafiska profil.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2003 lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att undantag görs från den grafiska profilen för handikappförvaltningens bilar
enligt ovan nämnda skäl, samt
2. att informationschefen får delegation att besluta om framtida avvikelser från den
grafiska profilen.
_______
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2003.16.751

§ 27
Förslag till reviderat handikappolitiskt program
Handikappnämnden har vid sammanträde den 27 november 2002, § 60, föreslagit
kommunfullmäktige besluta anta reviderat handikappolitiskt program. Det
reviderade handikappolitiska programmet bygger vidare på det tidigare
programmets struktur och långsiktiga strategi. Konkreta åtgärder för de av FN:s
standardregler som finns med i programmet har tagits fram.
Vid allmänna utskottets sammanträde den 4 februari 2003 yrkade ordföranden om
ett tillägg under Kommunstyrelsen sidan 18: att kommunen årligen skall ge
anställning till minst fem personer med funktionshinder. Anställningar skall utgå
från i kommunen ordinarie arbetsuppgifter.
Yrkanden
Ordföranden, med tillstyrkan av Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Günter Dessin
(v), Tommy Olsson (kd) och Karl-Gösta Svenson (m), yrkar tillägg sidan 18 under
kommunstyrelsen: Karlskrona kommun skall årligen ge anställning till minst fem
personer med funktionshinder. Anställningar skall utgå från i kommunen ordinarie
arbetsuppgifter.
Proposition
Kommunstyrelsen beslutar först enligt huvudförslaget. Därefter ställer ordföranden
proposition på handikappförvaltningens tillägg om att ge tre personer anställning
mot ordförandens förslag om fem personer. Kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens m.fl. yrkande.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
Att anta reviderat handikappolitiskt program.
_______
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2002.329.252

§ 28
Försäljningsstrategi Campus Gräsvik
Kruthusen Företagsfastigheter AB har med skrivelse den 10 december 2002 lämnat
PM om försäljningsstrategi för Campus Gräsvik. I enlighet med fullmäktiges beslut
den 24 oktober 2002 har ett förslag till försäljningsstrategi framtagits avseende
försäljning av fastigheter på Gräsviksområdet.
Kommunledningsförvaltningen och styrelsen för AB Karlskrona Moderbolag, har
med skrivelse den 22 januari 2003 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förslaget har
under beredningen diskuterats med VD för Kruthusen varefter följande modifi-ering
av försäljningsstrategin föreslås; Moderbolaget anser i likhet med styrelsen för
Kruthusen att föreslagen strategi är att betrakta som ett inriktnings- och styrinstrument. Försäljning skall dock ske av hela angivet fastighetsbestånd i företagsbyn på Gräsvik. Undantag skall endast göras för de fastigheter som har en koppling
till Högskolan. Denna ändring innebär i förhållande till Kruthusens förslag att även
fastighet nr 1 och 6 säljs. Vid försäljningen av fastighet nr 6 skall hänsyn tas till att
köparen har intresse av att exploatera fastigheten till en modern kontorsfastighet
med större kontorsyta än nuvarande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att försäljning sker av samtliga fastigheter i företagsbyn på Gräsvik med undantag
av fastigheterna som har koppling till Högskolan.
_______

11 februari 2003

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

12

2002.542.340

§ 29
Kommunal vattenförsörjning till Trummenäs
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 december 2002, § 337,
föreslagit kommunstyrelsens fastighetsutskott besluta att det fortsatta översiktsplanearbetet kan bedrivas med kommunal vattenförsörjning som förutsättning, med
KB Trummenäs som huvudman för ledningens framdragande.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 109, lämnat
förslag om kommunal vattenförsörjning till Trummenäs.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelsen den 20 januari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden
har behandlat KB Trummenäs begäran att som huvudman få åta sig genomförandet
av en kommunal vattenledning till Trummenäs. Förslaget innebär ett avsteg från
principen att fastigheter med kommunalt vatten också skall vara anslutna till
kommunalt avlopp. I Trummenäs finns sedan tidigare en godkänd avloppsanläggning med god kapacitet. Båda nämnderna har ställt sig positiva till förslaget.
Tekniska nämnden begär att få i uppdrag att teckna avtal med KB Trummenäs enligt
de förutsättningar som anges i tekniska nämnden nämndens protokoll.
Kommunledningsförvaltningen har underhand erhållit information från tekniska
förvaltningen att avtalet även kommer att omfatta eventuella kostnader för
ledningsrätter etc. vilka kommer att betalas av KB Trummenäs. I övrigt har
kommunledningsförvaltningen inget att erinra mot förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med KB Trummenäs
enligt föreslagna förutsättningar som grund, samt
2. att ledningssträckningen följer förprojekteringen så att det går att samordna
sträckningen med en ny gång- och cykelbana vid Sturkövägen.
_______
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AU/IT-strateg
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§ 30
IT-utvecklingsmiljö
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 januari 2003 lämnat
förslag till uppbyggnad av en IT-miljö. Kommunens IT-verksamhet är omfattande
där varje förvaltning använder IT-stöd. Kommunen har ambitionen att realisera 24
timmarsmyndigheten, vilket innebär att IT blir ett hjälpmedel för kommunen att
klara sitt samhällsuppdrag att ge service och möta medborgarna. Det är en strategisk fråga som innebär både en samordnad tjänsteutveckling för respektive förvaltning och som också ställer höga krav på IT-infrastrukturen avseende kapaciteter,
tillgänglighet och support.
Inom kommunen bedrivs verksamheter förvaltningsvis och frågor behöver samordnas mellan förvaltningarna. Kommunens verksamhet skall i detta sammanhang
betraktas som ett stöd eller testbänk för nya typer av IT-lösningar. Ett närmre samarbete med TelecomCity kan både stödja produktutvecklingen i företagen och
utgöra en viktig verksamhetsutvecklande faktor i kommunen. Utvecklingsmiljön
används dels för att enskilt utvärdera helt nya system, dels för att integrera det
utvecklade systemet mot befintligt verksamhetssystem men också för att validera att
det fungerar som en helhet med våra övriga system.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta förslag till uppbyggnad av utvecklingsmiljö, samt
2. att finansiering av utvecklingsmiljö sker genom extra utdebitering mot
förvaltningarna baserat på det antal administrativa PC som respektive
förvaltning använder.
_______
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IT-enheten
Ekonomienheten
Akten

§ 31
Hyrköp av datorer inom Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 januari 2003 lämnat
beslutsförslag i rubricerade ärende. Idag köper förvaltningarna själva sina datorer.
IT-enheten rekommenderar vilken prestanda samt vilken modell som är optimal för
behovet. Förvaltningarna använder sin investeringsbudget och betalar datorn
kontant. I köpet ingår tre års funktionsgaranti.
För att komma tillrätta med problemet med för gamla datorer föreslås ett annat
finansieringssätt, där datorerna i kommunens administrativa nät inte blir äldre än
max tre år. Datorer som skall bytas ut eller nyanskaffas ”hyrs” fortsättningsvis hos
IT-enheten. IT-enheten levererar den nya datorn till aktuell förvaltning som behåller den i max tre år, därefter levereras en ny dator av IT-enheten. Förvaltningen
debiteras en månadskostnad (hyra) för datorn. På sikt medför detta system att
kommunens administrativa datorer inte blir äldre än tre år, vilket borgar för en bättre
funktionalitet för användarna. I dagsläget kan datorer bli upp till sex år gamla innan
de byts ut. Med detta nya ersättningssystem blir väntetiderna efter datorhaveri
obetydliga för användarna, där IT-enheten byter ut den krånglande datorn med en
annan och efter ett kortare avbrott kan tjänstemannen fortsätta sitt arbete.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att ovanstående inriktning och anvisning av hyrköp av datorer (hårdvara)
omgående skall tillämpas för Karlskrona kommun.
_______
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Karlskrona Moderbolag AB
Affärsverken AB
Affärsverken Energi AB
Karlskronahem AB
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Karlskrona Stuveri AB
Gullberna KB
Ekonomienheten
Akten
§ 32
Investeringsbudget 2003 för AB Karlskrona Moderbolag m.fl.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 januari 2003 lämnat
beslutsförslag. I bilagor presenteras investeringsbudget 2003-2005 för AB
Karlskrona Moderbolag och övriga bolag ägda av Karlskrona kommun. Den
långsiktiga inriktningen bör vara att samtliga investeringar skall finansieras med
internt tillförda medel. Under det första året med den nya investeringsstyrningen
uppgår det investerade beloppet till 139,1 mkr och de internt tillförda medlen till
120,9 mkr. I jämförelse med tidigare år har nu investeringsvolymen bättre anpassats
till internt tillförda medel även om den långsiktiga inriktningen inte uppnåtts.
Allmänna utskottet har den 4 februari 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Gerthie Olsson (s), med tillstyrkan av Karl-Gösta Svenson (m) och Kent Lewén
(fp), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt som tilläggsyrkande: att
uppdra till AB Karlskronahem att senast under augusti månad 2003 presentera en
långsiktig åtgärdsplan för att minska skuldbördan, med anledning av nyinvesteringar och ökade satsningar på eftersatt underhåll.
Ordföranden, med tillstyrkan av Birgitta Ståhl (m), Kent Lewén (fp), Karl-Gösta
Svensson (m) och Mats Lindbom (c) yrkar som tilläggsattsats: att uppmärksamma
Affärsverken AB på att inte genomföra investeringar inom renhållningen förrän
framtida driftsorganisation är klarlagd.
Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Gunilla Ekelöf (fp) och Tommy Olsson (kd)
yrkar att få särskilt yttrande till protokollet.
Propositioner
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. Därefter bifaller
kommunstyrelsen Gerthie Olsson tilläggsyrkande om Karlskronahem och
ordförandens tilläggsyrkande om Affärsverken. Kommunstyrelsen beslutar att Kent
Lewéns m.fl. särskilda yttrande får bifogas protokollet, protokollsbilaga 1..
Således beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna det av AB Karlskrona Moderbolag m.fl. upprättade förslaget till
budget för år 2003,
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2. att uppdra till AB Karlskronahem att senast under augusti månad 2003
presentera en långsiktig åtgärdsplan för att minska skuldbördan, med anledning
av nyinvesteringar och ökade satsningar på eftersatt underhåll, samt
3. att uppmärksamma Affärsverken AB på att inte genomföra investeringar inom
renhållningen förrän framtida driftsorganisation är klarlagd.
_______
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2003.3.845

§ 33
Igångsättningstillstånd för anläggande av avlopp och upprustning av
våtutrymmen vid Kristianopels camping
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 108, beslutat,
under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till
investeringsbudget för år 2003, att begära igångsättningstillstånd för anläggande av
avlopp och upprustning av våtutrymmen vid Kristianopels camping. Anläggningsarbetena planeras genomföras under våren med målsättningen att vara färdigställda
till campingsäsongens början 1 maj 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 januari 2003 lämnat yttrande och beslutsförslag. Parkavdelningen avser under våren 2003 förbättra de
sanitära förhållandena vid Kristianopels Camping genom att, dels ansluta toalettavloppet från campingens servicebyggnad jämte Pålsgården till kommunens ledningsnät och dels, rusta upp våtutrymme i servicebyggnaden.
I parkavdelningens investeringsbudget för år 2003 har 800 tkr upptagits för
projektet och detta belopp finns inom den av kommunfullmäktige beslutade
investeringsbudgeten för år 2003, där totalt 3 050 tkr anslagits för investeringar
inom park/natur.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att bevilja igångsättningstillstånd för anläggande av avlopp och upprustning av
Kristianopels camping inom investeringsram om 800 tkr.
_______
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2003.2.311

§ 34
Taxor för upplåtelse av salutorgsplats och annan allmän plats
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 101, att anta taxa
för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats i enlighet med
föreliggande förslag att gälla från månadsskiftet efter det att beslutet vunnit laga
kraft.
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och beslut som inte berör
taxekonstruktionen är delegerad från kommunfullmäktige till facknämnderna.
Vatten- och avloppstaxan samt renhållningstaxan är undantagna delegationen.
Taxeändringen för salutorg, offentlig plats m.m. är av sådan karaktär att den faller
utanför den delegation om taxeändringar som tekniska nämnden har.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att anta taxa för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats i
enlighet med föreliggande förslag att gälla från månadsskiftet efter det att beslutet
vunnit laga kraft.
_______
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§ 35
Godkännande av förslag till Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen
Karlskrona Innovation Center
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 januari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag i rubricerade ärende. I Karlskrona finns det mycket goda
möjligheter att förverkliga målet att skapa en miljö som kan tjäna som inkubator för
nya idéer avseende forskningsbaserad och kunskapsintensiv produkt- och
tjänsteutveckling.
I samverkan med Blekinge Forskningsstiftelse och Teknikbrostiftelsen i Lund
skapar kommunen nu en miljö och verksamhet som:
• Skapar jobb
• På kortast möjliga tid bidrar till att en affärsidé utvecklas till ett bärkraftigt
och expansivt företag
• Bidrar till att diversifiera ekonomin och öka skattekraften
• Stödjer utveckling och tekniköverföring till såväl befintliga som nya företag
• Stärker företagens långsiktiga överlevnad och tillväxt
• Bidrar till ett positivt förhållningssätt i hela samhället till entreprenörskap
och nytänkande
Stiftarna till Inkubatorn är Karlskrona kommun, Blekinge Forskningsstiftelse och
Teknikbrostiftelsen (TBS stiftat av staten). Detta säkerställer bland annat en stabil
koppling till Högskolan och dess verksamhet, koppling till andra kunskaps- och
utvecklingsintensiva företag, koppling till andras erfarenhet och nätverk, samt
koppling till samhället i övrigt. Stiftelsen har en kompetensstyrelse med åtta
ledamöter representerade bland annat kompetenser från Stiftarna, företagande,
tjänsteutveckling, internationell expansion, finansiering och kompetensutveckling.
Stiftelsen kommer att få namnet: Stiftelsen Karlskrona Innovation Center
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 februari 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen för egen del beslutar att uppdra åt
kommunstyrelsens allmänna utskott att utse kommunens ledamöter i stiftelsens
styrelse.
Proposition
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag och ordförandens
tilläggsyrkande.
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Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
att uppdra åt kommunstyrelsens allmänna utskott att utse kommunens ledamöter i
stiftelsens styrelse.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att godkänna upprättat förslag till Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen
Karlskrona Innovation Center.
_______
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Samtliga förvaltningar
Ekonomienheten för kännedom
Akten

§ 36
Miljöbokslut för år 2002
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter samråd med kommunledningsförvaltningen utarbetat förslag till inriktning av miljöbokslutet för år 2002. Vidare har
förvaltningen tagit fram förslag på hur en modell för framtida miljöbokslut kan
utarbetas. Detta förslag kommer att behandlas av allmänna utskottet och bifogas för
kännedom.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
till inriktning av miljöbokslut för år 2002.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att miljöbokslut för år 2002 utarbetas enbart avseende kommunens eget agerande
på miljöområdet.
_______
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2002.471.779

§ 37
Kommunal förtroendenämnd, avtal 2003-2006
Blekinges kommuner har sedan Ädelreformens genomförande och lagen om
kommunala förtroendenämnder infördes 1992, vilken 1999 ersattes av lag om
patientnämndsverksamhet, anslutit sig till Landstinget Blekinges förtroendenämnd
genom avtal. Avtal är tecknat till och med den 31 december 2002. Enligt lag om
patientnämndsverksamhet (118:1656) m.m. är kommunen tvingad att ha en sådan
nämnd för den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver.
Avtal för perioden 2003-2006 innebär en förlängning av nu gällande avtal med
indexuppräkning för åren 2004-2006. Samtidigt pågår en diskussion om utökning av
nämndens kansli. Kommunen bedömer att behov av förstärkning på
förtroendenämnden saknas i dagsläget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att godkänna föreliggande avtal mellan Karlskrona kommun och Landstinget
Blekinge angående förtroendenämnd för perioden 2003-2006.
_______

11 februari 2003

Kommunfullmäktige

23

2001.362.313

§ 38
Svar på motion om papperskorgar under festivaler och marknader m.m.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 september 2001, § 146, av
Jörgen Johansson (c). Motionären pekar på ett växande problem med nedskräpning i
kommunen. Det är av största vikt att kommunen hålls ren från nedskräpning, klotter
m.m. En ren fräsch kommun ger ett tryggt intryck för invånare och besökare.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 104, lämnat
yttrande och föreslår fullmäktige att motionen därmed är besvarad. Av yttrandet
framgår att tekniska förvaltningen har gjort förtätning av papperskorgar på Gågatan,
Klaipedaplatsen och Borgmästaregatan. Mindre papperskorgar har inköpts för
förtätning i citykärnan och Hoglands Park har fått flera större papperskorgar.
Tekniska förvaltningen har ett samarbete med Affärsverken och flera idrottsföreningar och inför årets Sail placerades 125 gröna sopkärl ut som tömdes varje
dag. Utöver detta fanns 25 containrar utplacerade. Renhållning av staden prioriteras
och ambitionen är att året runt upprätthålla den standard som uppnåtts genom
projektet ”Det rena Karlskrona”.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed är besvarad.
_______
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2002.363.315

§ 39
Svar på motion om fler cykeluppställningsplatser utanför kommunhuset och
Aspö färjeläge
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002, § 103, av
Gunilla Ekelöf (fp). Motionären föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att
etablera fler cykeluppställningsplatser (d.v.s. cykelställ) vid kommunhuset och Aspö
färjeläge vid Ö Hamngatan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 106, lämnat
beslutsförslag. Förslaget stämmer väl med tekniska förvaltningens uppfattning om
behovet av utökad cykelparkering vid nämnda platser. Förvaltningen planerar att
genomföra åtgärderna under 2003.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka motionen och att genomföra åtgärden under år 2003, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_______
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2002.365.512

§ 40
Svar på motion om övergångsställen i Nättraby
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002, § 103 av
Peter Christensen (c). Motionären hemställer om att kommunen skall ta initiativ till
att återinföra borttagna övergångsställen i Nättraby, samt att åtgärda vissa övergångsställen på vägar med stor andel genomfartstrafik t.ex. genom att anlägga
vägbulor eller avsmalningar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 105, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Aktuella övergångsställen ingår i det statliga vägnätet
och borttagning av övergångsställen har skett genom vägverkets försorg då de är
ansvariga väghållare. Bakgrunden till åtgärderna är den ändrade lagstiftning
gällande övergångsställen som infördes den 1 maj 2000.
Tekniska nämnden delar vägverkets uppfattning om de övergripande trafiksäkerhetsmålen d.v.s. 0-visionens intentioner och prövar efter hand behovet av vissa
övergångsställen. Detta innebär att man även på kommunens vägnät kommer att ta
bort vissa övergångsställen och successivt kommer att ”30-säkra” de övergångsställen som skall vara kvar.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen i den del som gäller att kommunen skall ta initiativ till att
återinföra de av vägverket borttagna övergångsställena på de statliga vägarna i
Nättraby,
2. att tillstyrka förslag om att föreslå vägverket utföra fysiska hastighetsdämpan-de
åtgärder vid de övergångsställen som skall vara kvar inom Nättraby, samt
3. att motionen därmed är besvarad.
_______
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§ 41
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 30 januari 2003
3. Tekniska nämndens trafikutskott 021210 § 54 om trafiksituationen runt
skolorna i Gullbernaområdet
4. Tekniska nämnden protokoll 021216 § 107 om inventering av cykelvägar
5. Äldrenämndens protokoll 021217 § 120 om förslag till verksamhetsmål för
äldrenämnden år 2003
6. Växtkraft mål 3 – Beslut om stöd till Karlskrona kommun från Europeiska
socialfonden 021105 och 021220
7. Utbildningsförvaltningens rapport 021230 om De Fyra Hörnstenarna
8. Kommunstyrelsens yttrande till Banverket 030109 om slopande av spår 7 och 8
på Karlskrona bangård
9. Länsstyrelsen Blekinge län
• beslut 021212 om projektbidrag till TelecomCity Price 2002
• beslut 021212 om projektbidrag till Ottilia Adelborgs stipendium
• beslut 021217 om projektbidrag till Karlskrona Sail Cup
• beslut 021217 om projektbidrag till Circo Massimo
• beslut 021218 om landsbygdsbidrag till Johnnys Bil o Plåt, Sturkö
10. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002
nr 117 Budgetförutsättningar åren 2003-2006
nr 122 Komplettering av den skriftliga informationen om anställningsvillkor
enligt 6 a § LAS
nr 123 Nya bestämmelser om anställningsstöd för att minska deltidsarbetslösheten
nr 125 Basbelopp för år 2003
11. Tackskrivelser
_______
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Kommunchef Lisbeth Sager
Samordnare Anna-Lena Cederström
Personalenheten
Ekonomienheten
Akten
§ 42
Rekrytering av kommunchef
Kommunchef Lisbeth Sager har sagt upp sin anställning i Karlskrona kommun.
Sagers sista anställningsdag är den 23 februari 2003. Dock kommer Sager att
fullgöra fem arbetsdagar under första halvåret 2003 för bland annat överlämning,
utbildning, kommunrådet Svarte Petter m.m. Dessa arbetsdagar kommer
kommunstyrelsens ordförande och Lisbeth Sager överens om när de skall fullgöras.
Detta innebär att Sager skall erhålla full lön för februari månad.
Kommunledningen bedömer att tjänsten bör återbesättas snarast. För att genomföra
rekryteringen föreslås att konsult anlitas enligt gällande ramavtal. Kostnaden
beräknas uppgå till ca 180 tkr inkl annonser och personbedömning.
Kommunstyrelsens presidium föreslås bilda rekryteringsgrupp för beredning av
tillsättningen.
Från och med den 24 februari och till dess ny kommunchef tillträtt utses biträdande
kommunchef Anna-Lena Cederström till kommunchef.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att bevilja Lisbeth Sager entledigande från sin anställning i Karlskrona kommun
från och med den 24 februari 2003,
2. att omedelbart utlysa tjänsten som kommunchef,
3. att kommunstyrelsens presidium utses till rekryteringsgrupp,
4. att anvisa 180 tkr för rekrytering av kommunchef,
5. att finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett, samt
6. att från och med den 24 februari 2003 utse Anna-Lena Cederström till t.f.
kommunchef till dess ny kommunchef tillträtt.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 11 mars 2003
§ 43

Informationer och föredragningar

§ 44

Yttrande till Region Blekinge över ”Blekinges Transportsystem” och ”Nationell plan för
vägtransportsystemet” åren 2004-2015

§ 45

Yttrande till Region Blekinge över ”Framtidsplan för järnvägen 2004-2015”

§ 46

Bokslut för Karlskrona kommun 2002

§ 47

Tillkommande ägardirektiv för AB Karlskronahem, Affärsverken Karlskrona AB och AB
Kruthusen Företagsfastigheter

§ 48

Gallringsplan för kommungemensamma handlingar

§ 49

Ändring i förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge

§ 50

Avtal om finansiering av särskild ålderspension före 65 års ålder för arbetstagare inom
räddningstjänsten

§ 51

Aktiepost i bolaget Sustainable Sweden Southeast AB

§ 52

Förlängning av skolplan

§ 53

Nytt beslut om arvode och val till Räddningstjänsten Östra Blekinge

§ 54

Anmälningsärenden

________

11 mars 2003

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården,
Tisdagen den 11 mars 2003, kl 08.30-13.45
Sammanträdet ajourneras kl 10.10-13.30

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Magnus Johansson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Börje Nilsson (s)
Lisbeth Peterson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Karl-Gösta Svenson (m)
Birgitta Ståhl (m) kl 08.30-10.10 § 43
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)
Björn Gustavsson (mp)

Tjänstgörande ersättare

Carl-Göran Svensson (m) kl 13.30-13.45 §§ 44-54

Närvarande ersättare

Ingrid Trossmark (s)
Ewa Lengstedt (s)
Rolf Andersson (s)
Patrik Enstedt (s)
Annicka Engblom (m) kl 08.30-10.10 § 43
Carl-Göran Svensson (m) kl 08.30-10.10 § 43
Jan-Olof Petersson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v) kl 08.30-10.10 § 43

Tjänstemän

Sekreterare

tf kommunchef Anna-Lena Cederström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
VD Karlskrona Moderbolag Roger Lindberg
Informationschef Ulla Nelson
Personalchef Alf Mattsson kl 08.30-10.10 § 43
Näringslivschef Anders Bergkvist kl 08.30-10.10 § 43
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Chefen för strategisk planering Tore Almlöf
Ekonom Ingela Svensson kl 08.45-10.10 § 43
Laila Karlsson

Utses att justera

Kent Lewén (fp)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse
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11 mars 2003

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………. §§ 43-54
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………..
Mats Johansson

Justerare

…………………………………………
Kent Lewén

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17 mars 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………………..
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§ 43
Informationer och föredragningar
1. Yttrande till Region Blekinge över ”Blekinge Transportsystem” och ”Nationell
plan för vägtransportsystemet” år 2004-2015, föredras av chefen för strategisk
planering Tore Almlöf,
2. Yttrande till Region Blekinge om ”Framtidsplan för järnvägen 2004-2015”,
föredras av chefen för strategisk planering Tore Almlöf.
3. Bokslut för Karlskrona kommun 2002, föredras av finans- och ekonomichef Bo
Johansson och ekonom Ingela Svensson.
_______
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2002.472.014
2002.231.014

§ 44
Yttrande till Region Blekinge över ”Blekinges Transportsystem” och
”Nationell plan för vägtransportsystemet” åren 2004-2015
Karlskrona kommun har från Region Blekinge fått rubricerade planer på remiss.
Blekinge Transportsystem utgör Blekinges förslag till länstransportplan och har
utarbetats av Länsstyrelsen i Blekinge län och Region Blekinge. Yttrande över
båda planerna skall vara Region Blekinge tillhanda senast den 1 april 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 februari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förslaget har kompletteras efter beslut av allmänna
utskottet och kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden, med tillstyrkan av Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp),
Tommy Olsson (kd), Günter Dessin (v) och Björn Gustafsson (mp), yrkar bifall till
det reviderade förslaget till yttrande.
Mats Lindbom (c) yrkar avslag till förslaget.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på det reviderade förslaget mot Mats Lindboms
avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens m.fl. förslag.
Reservation
Mats Lindbom (c) lämnar skriftlig reservation, protokollsbilaga 1.
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att föreslå Region Blekinge att ta fram en reviderad länstransportplan där E22
ingår, samt
2. att i övrigt ge Region Blekinge tillkänna vad som anförts i kommunledningsförvaltningens yttrande.
_______

11 mars 2003

Kommunfullmäktige

6

2003.26.014

§ 45
Yttrande till Region Blekinge över ”Framtidsplan för järnvägen 2004-2015”
Karlskrona kommun har från Banverket fått rubricerade plan på remiss.
Kommunens yttrande skall inges till Region Blekinge som avger yttrande efter att
ha inhämtat yttrande från länets kommuner och trafikhuvudman. Kommunerna och
trafikhuvudmannen skall avge yttrande senast den 1 april till Region Blekinge, som
i sin tur avger yttrande senast den 28 april.
På grund av den korta handläggningstiden har ett informellt samråd skett med
tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
För Blekinges del ingår två objekt i planen, nämligen elektrifieringen av Blekinges
kustbana och upprustning av Kust- till kustbanan, delen Karlskrona-Emmaboda.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 februari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att till Region Blekinge avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
_______
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Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige

§ 46
Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt bokslutsdispositioner
Bokslut för Karlskrona kommun presenterades vid allmänna utskottets sammanträde den 25 februari 2003. Nämndernas resultat visar ett överskott på 23,8 mkr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 februari 2003 lämnat
förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2002.
Kommunledningsförvaltningen har den 4 mars 2003 påpekat att boksluten för
moderbolagskoncernen inklusive de ingående företagen är preliminära och kan bli
föremål för smärre revideringar. De reviderade boksluten kommer i så fall att
överlämnas till kommunstyrelsen i april månad.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 24 februari, § 15, beslutat
hemställa hos kommunstyrelsen att få använda årets resultat 2002 till att täcka del
av förvaltningens kostnader 2003 för Mötesplats Trossö.
Tilläggsförslag till kommunledningsförvaltningens skrivelse utdelas vid
sammanträdet där förslaget är att föreslå fullmäktige besluta att samtidigt avstyrka
idrotts- och fritidsnämndens framställan att få använda 2002 års resultat till att
täcka delar av nämndens kostnader år 2003 för ”Mötesplats Trossö”.
Ordföranden yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med
tilläggsförslag om idrotts- och fritidsnämndens anhållan. Kommunstyrelsen
beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag och tilläggsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
Att godkänna bokslutet för år 2002 och överlämna detta till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att följa förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan:
Barn- och ungdomsnämnden
Den positiva avvikelsen mot budgeten med 2,2 mkr balanseras i ny räkning hos
barn- och ungdomsnämnden.
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Kulturnämnden
Den negativa avvikelsen mot budgeten med 0,2 mkr balanseras i ny räkning hos
kulturnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 0,2 mkr balanseras i särskild
räkning hos idrotts- och fritidsnämnden.
Fullmäktige föreslås samtidigt besluta att avstyrka idrotts- och fritidsnämndens
framställan att få använda 2002 års resultat till att täcka delar av nämndens
kostnader år 2003 för ”Mötesplats Trossö”.
Miljö- och byggnadsnämnden
Den positiva avvikelsen för verksamheten på 0,6 mkr balanseras i ny räkning hos
miljö- och byggnadsnämnden.
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag med 3,1 mkr täcks av
kommunkassan.
Äldrenämnden
Den negativa avvikelsen gentemot budgeten om 8,5 mkr täcks helt av
kommunkassan och skall således varken belasta nämndens egna kapital eller bli
föremål för en framtida återbetalning.
Handikappnämnden
Den positiva avvikelsen om 0,9 mkr balanseras i ny räkning.
Socialnämnden: /individ och familjeomsorg
Den negativa avvikelsen avvikelsen om 0,4 mkr täcks helt av kommunkassan.
Socialnämnden: socialbidrag
Underskottet om 2,0 mkr täcks i sin helhet av kommunkassan.
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Den negativa avvikelsen om 2,7 mkr balanseras i ny räkning hos tekniska
nämnden.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Den negativa avvikelsen om 0,6 mkr.
Utbildningsnämnden
Den negativa avvikelsen gentemot budgeten med 0,8 mkr balanseras i ny räkning
hos utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt vissa nämnder:
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen jämte
dess olika verksamhetsområden (inkl projekt) samt vissa mindre nämnder utvisar
positiva avvikelser från budgeten med total 8,0 mkr.
Överskotten om total 8,0 mkr återförs till kommunkassan.
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Kommunfullmäktige

§ 48
Tillkommande ägardirektiv för AB Karlskronahem, Affärsverken
Karlskrona AB och AB Kruthusen Företagsfastigheter
Styrelsen för AB Karlskrona Moderbolag har med skrivelse den 13 januari 2003
lämnat förslag till ägardirektiv för rubricerade bolag.
Budgetberedningen har lämnat uppdrag att utifrån kommunens investeringsbehov
reglera bolagens beredningar av investeringsbeslut så, att kommunstyrelsen får ett
mer samlat inflytande över alla de investeringar som verkställs av kommunen.
Detta för att kunna föra en investeringspolicy, som innebär att kommunens
samtliga investeringsbehov, bedöms från möjligt investeringsutrymme och
finansieringspolicy.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att fastställa föreslagna ägardirektiv för respektive bolag.
_______

11 mars 2003

Samtliga förvaltningar
Akten

2003.39.004

§ 49
Gallringsplan för kommungemensamma handlingar
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 januari 2003 lämnat
förslag till beslut. I enlighet med gällande arkivreglemente beslutar arkivmyndigheten om gallring (förstöring) av allmänna handlingar som finns hos flera
nämnder och styrelser.
De allmänna handlingar som föreslås gallras saknar relevanta gallringsbeslut
gemensamma för hela Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att anta framlagda gallringsplan.
_______
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2002.495.170

§ 50
Ändring i förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge
Riksdagen utfärdade den 21 november 2002 lag (SFS 2002:833) om extraordinära
händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Räddningstjänsten Östra
Blekinge har därför tagit fram förslag till ändring i sin förbundsordning.
Förbundsordningen bör kompletteras med ett andra stycke i § 3. Stycket skall ha
följande lydelse: Kommunalförbundet skall ansvara för förebyggande åtgärder
mot brand, samt annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som åvilar
medlemskommunerna enligt räddningstjänstlagen § 7. Vidare skall kommunalförbundet på begäran från medlemskommunerna delta eller leda planeringsarbetet
för hantering av extraordinära händelser i respektive medlemskommun och på
begäran biträda krisledningsnämnderna i deras arbete”.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 januari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreslagen ändring i § 3 i förbundsordning för Räddningstjänsten
Östra Blekinge, samt
2. att ersättningen för begärt biträde grundad på ändringen i 3 § förbundsordningen, för Räddningstjänsten Östra Blekinge, inte skall erläggas.
_______
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2003.66.024

§ 51
Avtal om finansiering av särskild ålderspension före 65 års ålder för
arbetstagare inom räddningstjänsten
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge har tillsänt medlemskommunerna ett förslag till avtal om finansiering av den särskilda ålderspensionen
(SÅP) före 65 års ålder.
Vid bildandet av kommunförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge den 1 juli
2000 reglerades inte upplupen skuld avseende särskild ålderspension för brandmän
i utryckningstjänst. Det årliga intjänandet av denna förmån ingår ej heller i
nuvarande årliga medlemsavgifter från ägarna.
I och med att förmånen är osäker till sin storlek och första utbetalning kommer att
ske först efter 2005 så bygger avtalet på att medlemskommunerna täcker kostnaden
för RÖB i samband med att pensionsutbetalningen inträffar. Respektive kommun
kostnadsför årligen sin andel av nyintjänandet, efter fastställda fördelningstal. Avtalet reglerar även att samråd skall ske med medlemskommunerna före beslut om
avgång med särskild – eller kompletterande ålderspension.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 mars 2003 tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
Att ärendet utgår.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 52
Aktiepost i bolaget Sustainable Sweden Southeast AB
I projektet miljöorienterad näringslivsutveckling, ett projekt som kan leda till
tillväxt, konkurrensfördel och miljöanpassning, görs en kartläggning av lokala
företag inom områden miljösystemlösningar, miljöprodukt och miljökunskap.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 februari 2003 lämnat
beslutsförslag. För att ta tillvara den miljötekniska kompetensen som finns i
Sydöstra Sverige är bolaget Sustainable Sweden Southeast ett nätverk som
bedriver verksamhet som syftar till att allmänt främja export av miljöteknik från
företag, offentliga aktörer och högskolor i sydöstra Sverige.
Bilagor: Bolagsordning, affärsidé, aktieägaravtal, skrivelse från kommunförbundet
och uppgifter från bolagsregistret UC Select.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att teckna en aktiepost om 100 aktier till en kostnad av 15.000 kronor i bolaget
Sustainable Sweden Southeast AB, samt
2. att finansiera nämnda belopp inom ramen för kommunstyrelsens projektbudget
år 2003.
_______
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1999.729.600

§ 53
Förlängning av skolplan
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 januari 2003, § 24, föreslagit fullmäktige besluta att gällande skolplan för skall prolongeras till dess ny
plan antas. Arbetet med att utforma ny plan bör starta snarast möjligt, men med
inriktningen att ett nytt beslutsunderlag inte skall forceras fram. Genom att prolongera nuvarande skolplan skapas tid för arbetet och tillika förhoppningen att en
framåtblickande vital diskussion om den framtida förskole- och skolverksamheten
i kommunen skall bilda utgångspunkt för en ny skolplan.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari, § 35, om skolplan att gälla år
2000-2002. Parallellt med skolplanens implementering har barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden ett uppdrag att snarast samordna respektive
nämnds skolplan i ett gemensamt styrdokument.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 mars 2003 lämnat
beslutsförslag, kommunstyrelsen beslutar att prolongeringen gäller längst till den
31 december 2003.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att nu gällande skolplan för åren 2000-2002 prolongeras längst till den 31
december 2003.
_______
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2003.91.024

§ 54
Nytt beslut om arvode och val till Räddningstjänsten Östra Blekinge
Enligt förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Blekinge § 6 skall
förbundsdirektionen bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Karlskrona och
Ronneby kommuner väljer vardera tre ledamöter och tre ersättare. Enligt
reglementet för förbundsdirektionen § 3 framgår att direktionen för varje
mandatperiod väljer en ordförande och en vice ordförande bland sina ledamöter.
Uppdragen alternerar mellan medlemskommunerna mandatperiod för mandatperiod så att ordförande och vice ordförande inte väljs från samma kommuns
ledamöter.
Karlskrona kommuns fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18-19
december 2002 § 170 följande: att utse ordförande bland de tre ledamöter som
Karlskrona kommun valde. Beslutet om att utse ordförande skall upphävas.
Enligt förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Blekinge § 14 skall arvoden
till direktionens ledamöter och ersättare m.m. utgå enligt Karlskrona kommuns
arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
Karlskrona kommuns fullmäktige beslutade vid sammanträde den 18-19 december
2002 § 169 bl.a. om arvoden enligt Karlskrona kommuns arvodesbestämmelser för
förtroendevalda. Arvoden till ordföranden och vice ordföranden i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östa Blekinge fastställdes till vissa lägre
belopp än vad som gällde under föregående budgetår.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva beslutet enligt § 170 (år 2002) om vem som skall vara ordförande i
förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge,
2. att upphäva beslutet enligt § 169 (år 2002) om arvoden till ordförande och vice
ordförande i förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge, samt
3. att fastställa arvodet till ordförande och vice ordförande i förbundsdirektionen
för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge till 82 430 kronor
respektive 41 220 kronor från och med budgetåret 2003.
_______
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Akterna

§ 55
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 27 februari 2003
3. Barn- och ungdomsförvaltningens kvartalsuppföljning 3 och 4 år 2002 om
uppföljning av införandet av maxtaxa inom barnomsorgen och lagen om rätt
till barnomsorg under föräldraledighet och arbetslöshet
4. Barn- och ungdomsnämnden 021216 § 87, redovisning av ohälsotalen, resultat
och resurser, fördelat på pojkar och flickor enligt 3R-metoden
5. Barn- och ungdomsnämndens 021216 § 87, redovisning av stödbehov, resultat
och resurser, fördelat på pojkar och flickor enligt 3R-metoden
6. Delegationen för IT i Skolan 030123 information om NätverkSamordnare våren
2003
7. Barn- och ungdomsförvaltningen 030204 Fyra hörnstenar för att bygga det nya
Karlskrona
8. Alkoholkommittén 030120 information om alkoholkommitténs verksamhet
9. Revisionsrapport 030210 om granskning av projektet ung 2000
10. Länsstyrelsen i Blekinge län
• beslut 030110 till Vägverket om förskottsbetalning för kommunal
skrotbilskampanj i Blekinge län
• beslut 030110 om konsultcheck till Ferrara Collection/Charlotte Ferrara
• beslut 030115 om landsbygdsbidrag till Ateljé Bizzi Bee i Holmsjö
• skrivelse till Lantmäteriet 030115 om byggnadsminnesförklaring av
stenstugan på fastigheten Sanda 2:82 på Sturkö
• skrivelse 030123 till miljödepartementet om redovisning av åtgärder i
regionalt Miljö- och Hushållningsprogram för skärgårdsområdet i Blekinge
• beslut 030128 om stöd till kommersiell service till Brömsebros Billiga
Bod, Fågelmara
• yttrande 030204 till NUTEK om modell och finansieringskalkyl avseende
partnerskapsfonder
11. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003
nr 6 Förlängt skolbandningsavtal 1 januari-30 juni 2003
nr 8 Särskild lärarutbildning (SÄL) under åren 2002-2006
nr 9 Ändring i semesterlagen
nr 10 Traktamentsbelopp 2003
nr 11 Överenskommelse (PÖK 02) om ändringar i PAK och PA-KL med
anledning av det reformerade pensionssystemet samt anvisningar om
tolkning och tillämpning av kompetensförsörjningsprojektet ”Ett bättre
jobb”
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nr 13 Kommunernas humankapital
nr 14 Skolskjuts vid växelvis boende
12. Tackskrivelser
a) Näringslivschef Anders Bergkvist tackar för uppvaktningen på 50-årsdagen
b) Rädda Barnen gm Ylva Åkerblom, projektledare Företagssamarbeten, tackar
för gåva
_______
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Svar på motion om fler offentliga toaletter i Karlskrona

§ 77

Svar på motion om ceremoni för nyblivna svenska medborgare

§ 78

Svar på motion om idrottshall på Trossö (handelshamnen)

§ 79

Svar på motion om idrottshall på Trossö (kv Urmakaren)

§ 80
Anmälningsärenden
_______

8 april 2003

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 8 april 2003, kl 08.30-14.20
Sammanträdet ajourneras kl 09.50-13.30

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s) kl 13.30-14.20 §§ 55;2-4, 56-80
Börje Nilsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)
Björn Gustavsson (mp)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (s)
Bo Andersson (s) kl 08.30-09.50 § 55:1

Närvarande ersättare

Ewa Lengstedt (s)
Rolf Andersson (s)
Patrik Enstedt (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v) kl 08.30-09.50 § 55:1

Tjänstemän

Sekreterare

tf kommunchef Anna-Lena Cederström
VD Karlskrona Moderbolag Roger Lindberg
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Näringslivschef Anders Bergkvist kl 08.30-09.50 § 55:1
Tf personalchef Alf Mattsson
Informationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
AU/IT-strateg Anders Karlsson kl 08.30-09.50 § 55:1
Controller Olle Karlsson
-”Laila Karlsson

Utses att justera

Karl-Gösta Svenson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

2

8 april 2003

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………….. §§ 55-80
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………
Mats Johansson

Justerare

…………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 14 april 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
………………………………..
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§ 55
Informationer och föredragningar
1. AU/IT-strateg Anders Karlsson och controller Olle Karlsson föredrar ärendet
om IT-infrastrukturprogram.
2. Jan-Olof Petersson (fp) ställer fråga om donation till en kikare som skulle sättas
upp på Bryggareberget.
Tf kommunchef Anna-Lena Cederström svarar.
3. Birgitta Ståhl (m) frågar om beslut av allmänna utskottet att inbjuda professor
Sirkka-Liisa Ekman, Blekinge Tekniska Högskola.
Ordföranden svarar.
4. Ordföranden informerar om att Kommunal lämnat varsel om stridsåtgärder med
anledning av pågående löneförhandlingar. Vissa kommuner är uttagna till strejk,
dock inte Karlskrona. Varsel gäller nyanställningsblockad, övertidsblockad m.m.
om två veckor. När kommunerna skall sätta in motåtgärder efter rekommendation
av Kommunförbundet, så är det personaldelegationen som ansvarar för detta.
5. Carl-Göran Svensson tackar kommunstyrelsen för uppvaktning på högtidsdagen.
_______
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2002.436.400

§ 56
Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
Riksdagen har beslutat om 15 miljökvalitetsmål, ett 70-tal tidsbestämda och mätbara delmål samt tre åtgärdsstrategier som skall vara vägledande med att uppnå
miljökvalitetsmålen.
Remissyttranden
Kulturnämnden den 23 januari 2003, § 9
Idrotts- och fritidsnämnden den 27 januari 2003, § 7
Barn- och ungdomsnämnden den 29 januari 2003, § 20
Handikappnämnden den 29 januari 2003, § 8
Miljö- och byggnadsnämnden den 12 februari 2003, § 42
Äldreförvaltningen den 17 februari 2003
Affärsverken den 21 februari 2003
Socialnämnden den 24 februari 2003, § 37
Tekniska nämnden den 25 februari 2003, § 16
Utbildningsnämnden den 26 februari 2003, § 20
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 mars 2003 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 april 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m), med tillstyrkan av Kent Lewén (fp) och Gunilla Ekelöf
(fp), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägg 1. Begränsad
klimatpåverkan (5:e stycket efter sista meningen), bilaga 1, samt fem tilläggs- och
ändringsyrkanden enligt bilaga 2.
Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall allmänna utskottets förslag
samt fem tilläggs- och ändringsyrkanden enligt bilaga 2.
Gerthie Olsson (s), Günter Dessin (v) och Björn Gustafsson (mp) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag och avslag till Karl-Gösta Svensons m.fl. ändrings- och
tilläggsyrkanden.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på tilläggsyrkandena bilaga 1 och 2 (A-E).
Kommunstyrelsen avslår yrkandena.
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Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag mot KarlGösta Svensons m.fl ändringsyrkande 10. Hav i balans ….(bilaga 2).
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp). Birgitta Ståhl (m),
Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att föreslå följande fem miljökvalitetsmål som prioriterade för Länsstyrelsens
fortsatta arbete: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans, Levande
kust och skärgård samt God bebyggd miljö, samt
2. att överlämna kommunledningsförvaltningens yttrande till Länsstyrelsen som
svar på remissen.
________
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Bilaga 1
Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
Yrkande från moderaterna
1. Begränasad klimatpåverkan
5:e stycket efter sista meningen; av (m) föreslaget tillägg:
”Om vi behåller och brukar våra kärnkraftverk till dess den optimala livslängden uppnås försäkrar
vi oss om uthållig ekonomisk tillväxt, samtidigt som vi kraftigt ökar möjligheterna till att kunna
bryta den ökande försurningen. En snabb avveckling av kärnkraften kräver impost av främst
kolenergi med kraftigt ökad försurning som följd”.
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Bilaga 2
Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
Yrkande från moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet
Synpunkter
3: e stycket från slutet före sista meningen Tillägg:
”Förslagen skall konsekvensanalyseras med hänsyn till påverkan för kommunen, företagandet och
enskilda vad gäller ekonomi, tillväxt och miljöpåverkan. Förslagen skall före beslut sändas på
remiss till alla berörda parter. Först därefter kan målen slutligen fastställas”.
3. Bara naturlig försurning
3:e stycket efter första meningen Tillägg:
”För Karlskrona kommuns drickvattenförsörjning och för skogsproduktionen är det viktigt med en
långsiktig kalkning.”
8. Levande sjöar och vattendrag
Efter sista stycket Tillägg:
”Markägare får inte drabbas av nya regelverk. I stället för att bilda naturreservat är upprättandet
av skötselavtal mellan staten och markägarna en betydligt bättre lösning.”
10. Hav i balans, levande kust och skärgård
2:a stycket ”Delmål …” Stycket utgår helt och ersätts med följande föreslagen text:
”Vår uppfattning är att Sturkö och Torhamns skärgårdar inte skall bli ett marint naturreservat. Vår
uppfattning är att staten istället skriver skötselavtal med markägarna. På så sätt får vi en levande
kust och skärgård. Dessutom består den enskilda äganderätten över marken.
De områden som idag är reservat eller Natura 2000 skall dock få det stöd och den skötsel som
behövs för att uppfylla kraven på dessa.
Inför framtida beslut om nya områden krävs större samförstånd mellankommuner, markägare och
länsstyrelse. Innan beslut fattas måste kommunerna via sina översiktsplaner tala om vad marken
skall användas till i framtiden.
Vi ser positivt på utbyggnad i kustområdena som ett led i kommunens utveckling och att den nya
tekniken används för att lösa problemen med avloppen.
Det finns idag en tillräcklig lagstiftning fastställd av riksdagen om strandskyddet. Att ytterligare
restriktivitet skall gälla hämmar utvecklingen av skärgården och våra kustområden.”
12. Ett rikt odlingslandskap Tillägg:
Eftersom man i texten hänvisar till bilaga 2 sid. 135 skall kartmaterial bifogas.
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2002.539.106

§ 57
Yttrande över betänkandet Ett internationellt kommunalförbund (SOU
2002:84 med bilagedel SOU 2002:85)
Karlskrona kommun har av justitiedepartementet beretts möjlighet att lämna
synpunkter på rubricerade betänkande. Synpunkter på betänkandet skall inges till
finansdepartementet senast den 15 april 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att till finansdepartementet avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
_______
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2003.77.041

§ 58
Anmälan av den äkta koncernens bokslut 2002
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 mars 2003 överlämnat
den sammanställda redovisningen avseende Karlskrona kommun, moderbolagskoncernen, Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge, Gullberna KB
samt Karlskrona Fryshus AB.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att godkänna den sammanställda redovisningen för år 2002 och överlämna denna
till kommunens revisorer.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Budgetsekreteraren
Akten

§ 59
Budgetuppföljningsrapport den 28 februari 2003
Budgetuppföljningen för februari månad visar ett stort underskott.
Kommunledningsförvaltningen, har efter samråd med ordföranden, föreslagit
kommunstyrelsen besluta, att budgetuppföljningsrapporten skall hänskjutas till
kommunstyrelsens behandling i maj månad och samordnas med årets första
kompletteringsbudget och budgetdirektiv för åren 2004-2006 samt att anmäla
ärendet till fullmäktige.
Vid dagens sammanträde utdelas ett kompletterande beslutsunderlag. Mer frekvent
uppföljning mot bakgrund av aviserade risker för negativa budgetavvikelser enligt
budgetuppföljning per den siste februari behövs. Kommunledningsförvaltningen
föreslår, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, att budgetuppföljningen
kompletteras med uppföljning varje månad.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att föreliggande budgetuppföljningsrapport skall hänskjutas till kommunstyrelsens behandling i maj månad och samordnas med första kompletteringsbudget och
budgetdirektiv för åren 2004-2006,
2. att nuvarande budgetuppföljningar på nämndsnivå skall kompletteras så, att
uppföljning tills vidare skall ske varje månad med undantag av uppföljningen den
siste juli, samt
3. att i övrigt anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 60
AB Karlskronahems begäran om garantiförbindelse år 2003
AB Karlskronahem har med skrivelse den 25 februari 2003 lämnat en begäran om
garantiförbindelse för år 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2002 att lämna en värdegaranti om 180 mkr
till Karlskronahem att gälla för år 2002. Företagets styrelse har efter krav av revisorerna nu inkommit med en begäran om att kommunen förlänger värdegarantin att
även omfatta år 2003. Mot bakgrund av att bolaget låtit göra en ny fastighetsvärdering, som är mer positiv, kan den nya garantin nedsättas från 180 mkr till 115
mkr. Syftet med garantin är att undvika nedskrivning genom att kommunen
garanterar värdena i balansräkningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att lämna en värdegaranti uppgående till 115 mkr till AB Karlskronahem att gälla
för perioden 1 januari 2003 - 31 december 2003.
_______
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1994.5.107

§ 61
Förlängning av garanti för intrångsersättning för Affärsverken AB
räkenskapsåret 2002
Affärsverken Karlskrona AB har med skrivelse den 30 december 1993 tillskrivit
ägaren i ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommunfullmäktige har vid sammanträde den 3 mars 1994 § 31
beslutat om av Karlskrona kommun utfärdad garanti kring återbetalning av
nyttjanderättsersättning enligt konsortialavtal med Affärsverken AB med syfte att
skydda styrelsen i samband med skatteprocess kring nämnda ersättning.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 april 2003 föreslagit att ärendet
utgår.
Kommunstyrelsen beslutar
Att ärendet utgår.
_______
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2003.57.042

§ 62
Begäran om investeringstillstånd år 2003 för tekniska nämnden
Enligt de ekonomiska styrprinciper som gäller erfordras investeringstillstånd från
kommunstyrelsen för att få verkställa budgeterade investeringar som beräknas
överstiga en halv miljon kronor. För investeringar överstigande en miljon kronor
erfordras investeringstillstånd från fullmäktige.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2003, § 5, lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att investeringstillstånd inom ramen 900 000 kronor meddelas för anläggande av
gång- och cykelväg Hästö-Krutviksvägen,
2. att investeringstillstånd meddelas för utbyte av traktor, redskapsbärare inom
ramen 650 000 kronor, samt
3. att investeringstillstånd inom ramen 500 000 kronor meddelas för utbyte av
mindre midjestyrd redskapsbärare.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att investeringstillstånd till ett belopp om 3 800 000 kronor meddelas för inlösen
av tomträttsavtal avseende Cisternen 2 med tillhörande anordningar och anläggningar,
2. att investeringstillstånd meddelas för förnyelse av gatubelysning till ett belopp
om 1 700 000 kronor,
3. att investeringstillstånd meddelas för utbyte av en lastbil inom ramen 1 700 000
kronor,
4. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 5 000 000 kronor för anläggande
av uttagsbrunnar och infiltrationsanläggning i anslutning till vattenförsörjningsprojektet Johannishusåsen,
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5. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 1 500 000 kronor för utbyggnad
av avloppsanläggningar Fur södra,
6. att med anledning av tekniska nämndens beslut om omplanering av investeringsbudget år 2003, investeringstillstånd meddelas inom ramen 1 000 000 kronor
för att inleda ombyggnaden av filteranläggningen vid Koholmens reningsverk,
samt
7. att med anledning av tekniska nämndens beslut om omplanering av investeringsbudget år 2003, investeringstillstånd meddelas inom ramen 1 500 000 kronor
för att inleda investeringen i överföringsledningar för vatten och avlopp mellan
Holmsjö och Nävragöl.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 63
IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun
I januari 2000 beslöt regeringen tillsätta en utredning om infrastrukturprogram för
bredbandskommunikation. Bredbandsutredningens huvuduppgift var att formulera
en ny statlig infrastrukturpolitik. I denna utredning konstateras att Sveriges
kommuner spelar en viktig roll för att säkerställa etablering av regional/kommunal
IT-infrastruktur, speciellt i mindre orter och landsbygd.
Som ett led i detta har Karlskrona kommun beslutat att ta fram detta IT-infrastrukturprogram som riktar sig till de områden som ej i nuläget har ansetts
kommersiellt attraktiva av marknadens aktörer vad gäller bredbandsutbyggnad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 april 2003 tillstyrkt förslaget.
Ordföranden yrkar att sidan 40 punkt 9.7 Teknikval, skall i sista meningen
tilläggas ”säkerhet”.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag och ordförandens
tillägg.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
Att delegera planeringsansvaret för förverkligandet av kommunens ITinfrastrukturprogram till allmänna utskottet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta IT-infrastrukturprogrammet,
2. att övergripande strategiskt ansvar för IT-infrastruktur överförs från
Affärsverken Karlskrona AB till kommunstyrelsen,
3. att planera för ett anslag om 2,9 mkr och med år 2004 till genomförande av
bredbandsutbyggnaden,
4. att i samband med upphandlingen ompröva ägandet av Affärsverkens
Karlskrona AB stadsnät, samt
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5. att slutgiltig prioritering av utbyggnadsområden och ekonomiska konsekvenser
beslutas först i samband med avslut av IT-infrastrukturupphandlingen.
_______
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Samtliga förvaltningar
Budgetsekreteraren
AU/IT-strategen
IT-enheten
Akten
§ 64
Handlingsplan IT-vision för år 2003
Syftet med IT-visionen, som antogs i fullmäktige den 31 maj 2001, är att åstadkomma en förflyttning av fokus från informationsteknik (IT) till verksamhet, och
visa på hur en ökad integration av elektroniska tjänster kan utveckla kommunens
verksamheter. Ett fokus har sin naturliga grund i den snabba tekniska utvecklingen
inom data- och telekommunikation, speciellt Internet och webbtekniken.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 mars lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att bevilja investeringstillstånd om 1,6 mkr till genomförande av IT-visionen för
år 2003, samt
2. att modell för finansiering av årliga kapitalkostnader arbetas fram under
budgetprocessen för år 2004.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 65
Tillägg till fullmäktiges arbetsordning
Vid gruppledaröverläggningar har framkommit att det finns ett behov att förnya
fullmäktiges arbetsformer i syfte att skapa en mer aktuell och intressant debatt.
Vidare har också diskuterats om hur man kan stärka allmänhetens möjlighet att
väcka frågor. För att uppnå det senare har Karlskrona kommun tidigare hos
regeringen ansökt om möjlighet att införa allmän motionsrätt till fullmäktige.
Denna ansökan avslogs dock. Nu har kommunallagen ändrats och en möjlighet att
införa medborgarförslag har införts.
Kommunfullmäktiges ordförande har med skrivelse den 13 mars 2003 lämnat
beslutsförslag om medborgarförslag, muntliga frågor, allmänpolitisk sakdebatt
samt ändringar om interpellationsinstrumentet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna de föreslagna och bifogade tilläggen och ändringarna i
fullmäktiges arbetsordning,
2. att tilläggen och ändringarna skall gälla under en försöksperiod av 12 månader
från att de börjat gälla och vid periodens slut upphöra i alla delar,
3. att en utvärdering och omprövning skall ske innan försöksperiodens utgång,
samt
4. att vid tolkningstvist äger under försöksperioden tilläggen och ändringarna till
fullmäktiges arbetsordning företräde.
_______

8 april 2003

§ 66
Nytt idrottscentrum Rosenholm, ramavtal m.m.
Då handlingar inte inkommit vid beredning av ärendet på allmänna utskottets
sammanträde den 1 april 2003, beslutar ordföranden att ärendet utgår.
Kommunstyrelsen beslutar
Att ärendet utgår.
_______
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2003.66.024

§ 67
Avtal om finansiering av särskild ålderspension (SÅP) före 65 års ålder
för arbetstagare inom räddningstjänsten
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge har tillsänt medlemskommunerna ett förslag till avtal om finansiering av den särskilda ålderspensionen
(SÅP) före 65 års ålder.
Vid bildandet av kommunförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge den 1 juli
2000 reglerades inte upplupen skuld avseende särskild ålderspension för brandmän
i utryckningstjänst. Det årliga intjänandet av denna förmån ingår ej heller i
nuvarande årliga medlemsavgifter från ägarna.
I och med att förmånen är osäker till sin storlek och första utbetalning kommer att
ske först efter 2005 så bygger avtalet på att medlemskommunerna täcker kostnaden
för RÖB i samband med att pensionsutbetalningen inträffar. Respektive kommun
kostnadsför årligen sin andel av nyintjänandet, efter fastställda fördelningstal. Avtalet reglerar även att samråd skall ske med medlemskommunerna före beslut om
avgång med särskild – eller kompletterande ålderspension.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att anta bilagda avtal om finansiering av särskild ålderspension före 65 års ålder
för Räddningstjänsten i Östra Blekinge.
_______

8 april 2003
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§ 68
Redovisning om hur svenskundervisning, praktikplaceringar och övrig
introduktionsverksamhet fungerar inom den kommunala flyktingmottagandet
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 november 2002, § 160, gett
kommunstyrelsen i uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa hur svenskundervisning, praktikplaceringar och övrig introduktionsverksamhet fungerar inom
det kommunala flyktingmottagandet.
Socialförvaltningen har med skrivelse den 19 mars 2003 lämnat redovisning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att lämna rapporten till kommunfullmäktige.
_______

8 april 2003
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Personalenheten
Ekonomienheten
Den anställde
Akten

§ 69
Tillsättning av tjänsten som personalchef
Kommunstyrelsens presidium har efter samråd med fackliga organisationer och
tjänstemannagruppen genomfört rekryteringsarbetet tillsammans med rekryteringskonsult.
Kommunstyrelsen ordförande har med skrivelse inkommen den 1 april 2003
lämnat beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att från och med den 15 april 2003 förordna Anneli Malmström, 590331-3384,
som personalchef i Karlskrona kommun.
_______
Ordföranden tackar Alf Mattsson som varit både förhandlingschef och tf
personalchef under den tid som personalchefstjänsten varit vakant.
_______
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§ 70
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2003
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/balansförteckning över ej färdigberedda motioner lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 februari 2003 lämnat
balansförteckning och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna balansförteckningen.
_______
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2001.445.210

§ 71
Svar på motion om kommunens strategiska markanvändning och
detaljplanering av f.d. Hästövarvets område
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2001, § 154, av
Günter Dessin (v) och Britt-Marie Ekström (v). Motionärerna föreslår fullmäktige
att kommunen uttalar att man långsiktigt vill ha en fortsatt småindustriverksamhet,
företrädesvis med marin anknytning på Hästövarvets område. Att kommunen inte
kommer att gå med på någon detaljplaneändring som möjliggör ny bostadsbebyggelse i området. De anser också att kommunen skall se över hur denna typ av
strategisk markanvändning skall hanteras så att medborgare och förtroendevalda
kan få ett avgörande inflytande i dessa frågor.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 februari 2003, § 46,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anser att i den omstrukturering av
näringslivet som Karlskrona upplevt under ett decennium, har såväl tillverkningsföretag, service och offentlig verksamhet genomgått stora förändringar. Sannolikt
är denna process inte avslutad, samtidigt som nya verksamheter fortsätter att utvecklas. För att skapa ett förhållningssätt till denna omställning och utveckling har
kommunen antagit en utvecklingspolicy, de fyra hörnstenarna. Förslaget att omvandla varvet till bostäder belyser komplexiteten i två av hörnstenarna: den
attraktiva livsmiljön respektive det öppna sinnet. Hur man förhåller sig till omvandlingen handlar alltså mycket om attityder och värderingar.
I fråga om demokratiskt inflytande i markanvändningsfrågor, är processen reglerad
i plan- och bygglagen. Den präglas av att just medborgare och förtroendevalda
skall ha ett avgörande inflytande på besluten. Dessutom är processen mycket
öppen och arbetar i det inledande programskedet ofta med alternativ, redan aktualiserat i den här frågan. Det inledande arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar
verkar i samma riktning. I det sammanhanget spelar det liten roll vem som tar
initiativ i planfrågor. För Karlskrona kommuns utveckling vore det mycket negativt om man inte visar stor öppenhet kring initiativ och samarbete i planfrågor.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 april 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Dessins

8 april 2003

yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Reservation
Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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2002.543.102

§ 72
Svar på motion om observationsposter i kommunstyrelsen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 januari 2003, § 4, av
Richard Jomshof (sd), Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd). Motionärerna
föreslår fullmäktige besluta att införa en observationspost i kommunstyrelsen för
de partier som inte är representerad där, enligt KÖL 4 kap 23 §. Motionärerna
menar att det ur demokratisk och kommunpolitiskt perspektiv är till nackdel för
samtliga i fullmäktige representerade partier att inte få insyn i kommunstyrelsens
arbete. Detta kan få till konsekvens att beslutaren i fullmäktige påverkas negativt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 februari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunallagen ger kommunfullmäktige möjlighet
att för en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd få
närvara vid nämndens sammanträde och delta i överläggningen, men inte delta i
besluten. Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin
mening antecknad till protokollet.
Lagen ger möjlighet, men ingen omedelbar rättighet till närvaro i en viss nämnd
eller styrelse. Det är således en politisk fråga om kommunfullmäktige anser att
Sverigedemokraterna skall ha en s.k. observationsplats. Möjligtvis kan det också
vara en ekonomisk fråga, då arvode m.m. i så fall kommer att utgå. Frågan har
redan prövats i samband med att mandatperioden tog sin början och budgetberedningen började sitt arbete efter fullbordat val. Detta medförde att Sverigedemokraterna inte erbjöds någon ”observationsplats”.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
_______
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2002.375.611

§ 73
Svar på motion om ”LUS lär eleverna läsa”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002, § 103, av
Jan-Olof Petersson (fp). Motionären föreslår fullmäktige att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa läsutvecklingsschemat i LUS. I motionen hänvisas till forskning som visar att var femte sextonåring lämnar grundskolan utan tillräckliga baskunskaper i läsning och skrivning
samt att det individuella programmet idag är gymnasieskolans tredje största
utbildningsgren.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 januari 2003, § 18,
lämnat yttrande och beslutsförslag. I yttrandet redovisas bl.a. att det enligt skolplanen 2000-2002 skall finnas en individuell utvecklingsplan för varje elev. Den
individuella planen används ofta som analysschema. Det finns olika analysscheman, varav LUS är ett. En brist hos LUS är att metoden inte betraktar senare års
forskning. ”Språket lyfter” är betydligt mer aktuell och anpassat till den kunskapssyn som nationella styrdokument förmedlar. LUS-metoden är väl känd av pedagogerna i verksamheten. Det finns även andra pedagogiska metoder och valet av
metoder bör göras av pedagogerna i verksamheten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed är besvarad.
_______
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2002.374.611

§ 74
Svar på motion om ”Ge eleverna tillräckligt med tid i grundskolan”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002, § 103, av
Jan-Olof Petersson (fp). Motionären har bland annat yrkat att kommunfullmäktige
ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utarbeta former för uppföljning i
årskurs 3 i svenska och matematik, att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med de olika rektorsområdena starta stödjande verksamhet i
enlighet med intentionerna i motionen, att lever som ligger långt från målen i
årskurs 3 ges rätt till ett extra år i årskurs 3 samt att elever som ligger strax under
målen i årskurs 3 garanteras stöd i årskurs 4 för att uppnå målen.
Barn- och ungdomsnämnden har den 29 januari 2003, § 19, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden påpekar bland annat att resurser till rektorsområdena
tilldelas skolan som en schablon per elev och utifrån denna tilldelning fördelar
rektorn resurserna beroende på elevernas behov inom olika elevgrupperingar. Detta
innebär att resursen kan bli olika för eleverna. Uppföljning och utvärdering sker
kontinuerligt. Elevers rätt att gå ett extra år i samma klass är reglerat i grundskoleförordningen. Detta bör dock noga övervägas med hänsyn till elevens bästa. Det
viktigaste för elever med svårigheter är att kunna behålla och utveckla självförtroendet samt att behålla lusten att lära.
Motionärens förslag om att ge elever mer tid i enskilt ämne, individuell anpassning
i skolarbetet samt möjlighet att gå ett extra år i grundskolan är åtgärder som är fullt
möjliga inom de ramar som nationella och lokala styrdokument föreskriver.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed är besvarad.
_______
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2002.384.730

§ 75
Svar på motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002, § 103, av
Mats Lindbom (c). Motionären föreslår att äldrenämnden skall få i uppdrag att
utreda och låta bygga ett äldreboende i Fågelmara enligt förslag om helhetssyn och
samverkan mellan hemtjänst och äldreboende i Fågelmara.
Äldrenämnden har den 29 januari 2003, § 8, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Nämnden uppger att projekt Seniorboende i östra Blekinge, som är ett initiativ av
en grupp enskilda personer, arbetar med seniorboende på landsbygden, bland annat
i Fågelmara. En omfattande inventering av behov och önskemål om äldreboende
har gjorts. Studiecirklar för intresserade i området är planerade. Om detta väcker
tillräckligt intresse kan det leda till att bra bostäder för äldre byggs i Fågelmara i
kooperativ form.
Äldreförvaltningen deltar i denna planering med den specialkompetens som finns.
Om äldrebostäder i kooperativ form kommer till stånd kommer hemtjänstpersonalen att gå in i verksamheten med insatser enligt biståndsbeslut. På detta sätt
kommer den samordning mellan äldreboende och hemtjänst att ske som motionen
avser. Nämnden är positiv till byggande av ett äldreboende i kooperativ form, men
har inga planer på att bygga i egen regi.
Yrkanden
Ordföranden och Mats Lindbom (c) yrkar återremiss för fortsatt beredning.
Kommunstyrelsen beslutar
Att återremittera ärendet för fortsatt beredning.
________
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2001.204.299

§ 76
Svar på motion om fler offentliga toaletter i Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2001, § 53, av JanOlof Petersson (fp). Motionären yrkar i motionen på att tekniska förvaltningen får i
uppdrag att komplettera antalet offentliga toaletter på strategiska platser i
kommunen. Motionären konstaterar bland annat att badande och boende på
Stumholmen har efterlyst en offentlig toalett.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2003, § 17, lämnat
yttrande. F n finns sju offentliga toaletter i Karlskronas centrala delar. I övrigt
finns fem toaletter i gästhamnarna och sammanlagt 146 stycken på bad- och
campingplatser. En toalett finns i Nättraby hamn, tre på Tjurkö och en i Rödeby.
Tekniska förvaltningen kommer att inleda samtal med företrädare för varuhusen i
Wachtmeister, Kronan och Åhléns i syfte att varuhusens toaletter skall kunna
öppnas för allmänheten. Inom ramen för det handikappolitiska programmet
kommer en inventering att göras om behov av toaletter och en plan upprättas för
eventuell utökning av handikapptoaletter. Efter det att motionen skrevs har två
toaletter tillskapats bland annat en ny toalettbyggnad på Stumholmen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 april 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), med tillstyrkan av ordföranden, yrkar att fullmäktige föreslås
besluta att bifalla motionen.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
Att bifalla motionen.
_______
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2002.126.109

§ 77
Svar på motion om ceremoni för nyblivna svenska medborgare
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Ingela
Gånedahl (mp). Motionären menar att medborgarskapet är en del av vår identitet
och något man är stolt över. Det är ett stort steg att lämna ett medborgarskap och få
ett nytt i ett annat hemland. Därför föreslås i motionen att Karlskrona kommun
introducerar en ceremoni för firande av nya svenska medborgare i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förslaget innebär att genom en lämplig ceremoni i
samråd med kommunfullmäktiges presidium välkomna nya svenska medborgare
även i Karlskrona.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen,
2. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att tillsammans med
kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag på en ceremoni för Karlskrona
kommun, samt
2. att 10 000 kronor ur kommunstyrelsens projektreserv anslås för en sådan.
_______
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2001.340.821

§ 78
Svar på motion om idrottshall på Trossö (handelshamnen)
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2001, § 123, av
Bo Palmgren (c). Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppföra en
ny idrottshall på handelshamnens kajytor.
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 20 mars 2003 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. Mot bakgrund av yttranden, pågående
diskussioner och långsiktig inriktning i översiktsplanen samt satsning på ett nytt
idrottscentrum på Rosenholm, hemställer kommunledningsförvaltningen att
kommunfullmäktige beslutar att motionen skall anses besvarad.
Efter förslag av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att bordlägga ärendet.
_______
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2001.532.821

§ 79
Svar på motion om idrottshall på Trossö (kv Urmakaren)
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2000, § 182, av
Mikael Andersson (fp). Motionären gör bedömningen att tillgången på idrottshallar
för fri- och gymnasieskolorna på Trossö är ett problem. Andersson yrkar att
kommunfullmäktige låter utreda möjligheten att lokalisera en ny idrottshall i
kvarteret Urmakaren.
Remissyttranden
Tekniska nämnden den 27 augusti 2002, § 65
Idrotts- och fritidsnämnden den 25 februari 2002, § 16
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Mot bakgrund av yttranden, pågående diskussioner
och långsiktig inriktning i översiktsplanen samt satsning på ett nytt idrottscentrum
på Rosenholm, föreslår kommunledningsförvaltningen kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Efter förslag av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att bordlägga ärendet.
_______
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Akterna

§ 80
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilaga till protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 27 mars 2003
3. Landstinget Blekinge 030225, granskning av Förtroendenämnden
4. Uppföljning till Skolverket om Kunskapslyftet och utvecklingen av
vuxenutbildning i Karlskrona 1997-2002
5. Skrivelse till finansminister Bosse Ringholm om ekonomisk kompensation för
effekter av beslutade reformer inom barnomsorgen respektive äldreomsorgen
6. Länsstyrelsen Blekinge län
• Redovisning till miljödepartementet 030221 om miljömålsarbetet i Blekinge
län
• Yttrande till näringsdepartementet 030227 över betänkandet Företagsutveckling på regional nivå (SOU 2002:101)
• Länsstyrelsen Blekinge län – Årsredovisning 2002
7. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003
nr 14 Skolskjuts vid växelvis boende
nr 16 Brandvarnare i bostäder
nr 17 Tillfällig lösning för spridning av adresser i samhället
nr 18 Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolledare och
syokonsulenter som ej erhållit försäkringsskydd enligt AGS-KÖL
nr 20 Allmänhetens insyn i kommunala driftentreprenader, del II
nr 22 www.suntliv.nu
nr 23 Information om remissen för skollagskommitténs betänkande (Skollag
för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121)
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 9 maj 2003
§ 81

Informationer och föredragningar

§ 82

Kommunala val

§ 83

Yttrande över revisionens granskning av kommunstyrelsens projektbudget

§ 84

Yttrande över revisionens granskning av investeringar 2002

§ 85

Yttrande över banverkets utredning om ny järnväg Umeå-Haparanda

§ 86

Förlängning av garanti för intrångsersättning/nyttjanderättsersättning för Affärsverken
AB räkenskapsåret 2003

§ 87

Tillkommande ägardirektiv för AB Karlskronahem, Affärsverken Karlskrona AB,
AB Kruthusen Företagsfastigheter och Karlskrona Stuveri AB

§ 88

Ansökan om avskrivning av kommunalt lån

§ 89

Förslag till nya Natura 2000-områden i Karlskrona

§ 90

Investeringsbeslut och medel för ombyggnad av verkstadshall i kv Psilander

§ 91

Förslag till ombudgetering 2003 samt direktiv för treårsbudget åren 2004-2006

§ 92

Nytt idrottscentrum på Rosenholm

§ 93

Handlingsplan för Migrationsverkets mottagningsenhet

§ 94

Svar på motion om idrottshall på Trossö (handelshamnen)

§ 95

Svar på motion om idrottshall på Trossö (kv Urmakaren)

§ 96

Svar på motion om instiftande av priset Guldboken till en i kommunen framstående lärare

§ 97

Svar på motion om användning av valstugorna

§ 98

Anmälningsärenden

§ 99 Rekrytering av näringslivschef
_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Fredagen den 9 maj 2003, kl 08.30-14.00
Sammanträdet ajourneras kl 10.50-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s) ej § 88 p.g.a. jäv
Christina Mattisson (s) § 88
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s) ej § 88 p.g.a. jäv
Ann-Charlotte Svensson (s)
Börje Nilsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Birgitta Ståhl (m) kl 08.30-10.50 § 81
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)
Björn Gustavsson (mp)

Tjänstgörande

ersättare

Tore Ahrnström (s)
Annicka Engblom (m) kl 13.30-14.00 §§ 82-99
Ingrid Trossmark (s) § 88
Rolf Andersson (s) § 88

Närvarande

ersättare

Ingrid Trossmark (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Annicka Engblom (m) kl 08.30-10.50 § 81
Jan-Olof Petersson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v)

Tjänstemän

tf kommunchef Anna-Lena Cederström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Samordnare Roger Lindberg kl 08.30-09.00 samt 13.30-14.00
Samordnare Ann-Katrin Olsson
Informationschef Ulla Nelson
Personalchef Anneli E Malmström
Tf näringslivschef Peter Adaktusson kl 08.30-10.50 § 81
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson kl 09.50-10.50
Controller Olle Karlsson kl kl 09.50-10.50 § 81:4-5
Ekonom Åke Karlsson kl 08.50-09.50 § 81:3
Tf ekonomi chef Bengt Nilsson kl 08.30-08.45 § 81:1
Ekonom Ingela Svensson
-”-

9 maj 2003

Sekreterare

Laila Karlsson

Utses att justera

Börje Nilsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………. §§ 81-99
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………….§§ 81-87, 89-99
Mats Johansson

Ordförande

…………………………………………….§ 88
Christina Mattisson

Justerare

…………………………………………….. §§ 81-99
Börje Nilsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12 maj 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………………
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§ 81
Informationer och föredragningar

1. Förlängning av garanti för intrångsersättning/nyttjanderättsersättning för
Affärsverken AB räkenskapsåret 2003 föredras av ekonomi- och finanschef Bo
Johansson.
2. Tillkommande ägardirektiv för AB Karlskronahem, Affärsverken Karlskrona
AB, AB Kruthusen Företagsfastigheter och Karlskrona Stuveri AB föredras av VD
för Moderbolaget, Roger Lindberg.
3. Budgetuppföljning, kompletteringsbudget 2003 samt budgetdirektiv för åren
2004-2006 föredras av ekonomi- och finanschef Bo Johansson och ekonom Åke
Karlsson.
4. Nytt idrottscentrum på Rosenholm föredras av samordnare Ann-Katrin Olsson,
mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson och controller Olle Karlsson.
5. Ordföranden i förhandlingsdelegationen Christina Mattisson och personalchef
Anneli E Malmström informerar om Kommunals varsel om strejk som träder i
kraft måndagen den 12 maj.
________

9 maj 2003
Länsarbetsnämnden
Akten

5

2003.31.102

§ 82
Kommunala val
Kommunstyrelsen har nominerat åtta personer till arbetsmarknadsnämnden i
Karlskrona. Nomineringarna har gjorts med hänsyn till befattning och lämplig
erfarenhet. Länsarbetsnämnden har med skrivelse den 28 mars begärt förslag till
ytterligare nomineringar.
Kommunstyrelsen beslutar
Att ej nominera fler representanter till arbetsmarknadsnämnden.
_______

9 maj 2003
Kommunens revisorer
Ekonomienheten
Näringslivschefen
Akten

6

2003.136.007

§ 83
Yttrande över revisionens granskning av kommunstyrelsens projektbudget
Kommunens revisorer har lämnat rubricerade granskningsrapport, inkommen den
20 mars 2003, för yttrande av kommunstyrelsen om vilka åtgärder som kommer att
vidtas med anledning av rapporten. Svar önskas senast den 15 maj 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 april 2003 lämnat yttrande
och instämmer med revisorernas uppfattning att en samlad ekonomisk uppföljning
för respektive delprojekt med erforderliga kommentarer bör göras till respektive
delårsbokslut. Flertalet av projekten inom projektbudgeten innefattar personalkostnader antingen via direkta lönekostnader eller köpta tjänster internt eller externt.
Någon särskild arbetsredovisningsmodell ses ej som nödvändig för att prioritering,
styrning och kontroll av projekten skall kunna göras.
I samband med pågående projektledarutbildning för samtliga kommunens förvaltningar tas fram ett förslag för ett gemensamt projektstyrningsverktyg. Detta verktyg tas fram i nära samverkan med kommunens förvaltningschefsgrupp och
kommer att presenteras före sommaren 2003.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta kommunledningsförvaltningens skrivelse som sin, samt
2. att överlämna rapporten till kommunfullmäktiges revisorer.
_______

9 maj 2003
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige

7

2003.12.007

§ 84
Yttrande över revisionens granskning av investeringar 2002
Kommunens revisorer har den 9 januari 2003 överlämnat rubricerade granskningsrapport daterad 9 december 2002. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för eventuella åtgärder. Svar önskas den 15 mars 2003, men remisstiden
har förlängts till den 15 maj 2003. Remissyttrande har inhämtats från tekniska
förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 april 2003 lämnat yttrande
och delar i huvudsak de synpunkter som tekniska förvaltningen framför. Mot bakgrund av detta föreslås att styrprinciperna för investeringsstyrning förändras så att
årsskiftena får mindre betydelse. Istället skall investeringsutgifterna avstämmas för
varje glidande tvåårsperiod med inriktningen att anvisade ramar för investeringar
för denna period ej får överskridas. Avstämning skall göras i traditionella redovisningstermer. Eventuella avvikelser för en tvåårsperiod skall avräknas mot nästkommande år. Härigenom uppnås en investeringsstyrning som är mer långsiktig
men ändå lika styrande med skillnaden att avstämningsperioden istället för ett år
omfattar i första hand två år. Ekonomichefen gör bedömningen att den mindre
exakthet som härigenom uppnås årsvis är tillräcklig för kommunens finansiella
planering mot bakgrund av att fokus i stället inriktas på aktuell tvåårsperiod. Bilagt
återfinns detaljerade regler för styrning av investeringsutgifter.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att överlämna ovannämnda yttrande till kommunens revisorer, samt
2. att ändra uppföljningen av investeringsbudgeten så, att det två-åriga
perspektivet sätts i fokus i stället för det idag gällande årsvisa.
_______

9 maj 2003
Banverket
Akten

8

2003.140.014

§ 85
Yttrande över banverkets utredning om ny järnväg Umeå-Haparanda
Banverket har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för en ny järnväg på
sträckan Umeå-Luleå-Haparanda. Utredningen överlämnades till näringsdepartementet den 10 mars 2003. Regeringen har genom beslut den 13 mars 2003 gett
Banverket i uppdrag att remissbehandla utredningen. Remissbehandlingen skall
utgöra underlag för Banverkets ställningstagande inför framtagande av förslag till
Framtidsplan för järnvägen 2004-2015.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att till Banverket avge yttrande över utredningsuppdraget ”Ny järnväg UmeåLuleå-Haparanda” i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
_______

9 maj 2003
Kommunfullmäktige

9

1994.5.107

§ 86
Förlängning av garanti för intrångsersättning/nyttjanderättsersättning för
Affärsverken AB räkenskapsåret 2003
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Under senare delen av 80-talet beslöt fullmäktige att
ta ut en nyttjanderättsersättning (då benämnd intrångsersättning) från dåvarande
Affärsverken som var en förvaltning inom Karlskrona kommun.
Räkenskapsåren 1992-1995, då Affärsverken är ett bolag, har skattemyndigheten
vägrat skattemässigt avdrag för nyttjanderättsersättningen alternativt velat se
ersättningen som en engångsersättning. Vid överläggningar med styrelsen för
Affärsverken har bolaget förklarat sig villig att driva skatteprocessen vidare under
förutsättning att kommunen står för ombudskostnader och eventuellt kommande
skattekostnader. För att skydda styrelsen i det fall ersättningen skulle kunna
betraktas som otillåten ej avdragsgill utdelning var kommunen beredd att utfärda
en garanti. Denna utformades som en förbindelse om återbetalning av erlagd
nyttjanderättsersättning, se fullmäktige beslut den 3 mars 1994, § 31.
Regeringsrätten meddelar i januari 2003 ej prövningstillstånd. Efter samråd med
revisorerna inom KPMG görs bedömningen att Karlskrona kommun bör träffa en
överenskommelse med Affärsverken Karlskrona AB och AB Karlskrona
Moderbolag om hur den tidigare beslutade garantin skall tolkas. Detta mot
bakgrund av kammarrättens dom och övriga omständigheter i ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att lämna sitt godkännande till bifogad överenskommelse.
_______

9 maj 2003
Kommunfullmäktige

10

2003.133.107

§ 87
Tillkommande ägardirektiv för AB Karlskronahem, Affärsverken
Karlskrona AB, AB Kruthusen Företagsfastigheter och Karlskrona Stuveri
AB
Budgetberedningen har gett VD:n för Karlskrona Moderbolag i uppdrag att utifrån
kommunens investeringsbehov reglera bolagens beredning av bolagens investeringsbeslut så att kommunstyrelsen får ett mer samlat inflytande över alla de
investeringar som verkställs av kommunen. Detta för att kunna föra en investeringspolicy som innebär att kommunens samtliga investeringsbehov utifrån
möjligt investeringsutrymme och finansieringspolicy.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 mars 2003 återremitterat ärendet
för komplettering av nyligen lämnad revisionsrapport om styrning av koncernen. I
rapporten påpekas att beslut om policy eller andra styrande dokument, som även
skall avse bolagen, inte regleras genom ägardirektiv till bolagen. Därför föreslås
att ägardirektiven kompletteras med ett generellt ägardirektiv om dylika beslut.
Ägardirektiven redovisas f.n. i två handlingar, dels ägardirektiv som antogs vid
koncernbildningen, dels tillkommande ägardirektiv. Samtliga ägardirektiv föreslås
nu samlas i en handling som revideras kontinuerligt.
Styrelsen för AB Karlskrona Moderbolag har den 14 april 2003 föreslagit
fullmäktige besluta att fastställa föreslagna ägardirektiv för respektive bolag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 april 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar att direktiven om sponsring utgår ur samtliga
ägardirektiv.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Karl-Gösta
Svensons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Karl-Gösta Svenson (m) och Annicka Engblom (m) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
Att fastställa föreslagna ägardirektiv för respektive bolag.
_______

9 maj 2003
Ekonomienheten
Aspö Folkets Husförening
Akten

11

2003.187.045

§ 88
Ansökan om avskrivning av kommunalt lån
Aspö Folkets Husförening ansöker om avskrivning av ett kommunalt lån om
25 000 kronor. Föreningen anser att eventuella överskott skall användas för
förbättringar och nya investeringar istället för amortering av befintligt lån.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 24 mars 2003, § 33, lämnat
yttrande och föreslår kommunstyrelsen att avslå anhållan om befrielse från återbetalning av lån. År 1999 har föreningen också ansökt om avskrivning av samma
lån. Då avslog dåvarande kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen
föreningens ansökan. Föreningen har dessutom erbjudits en återbetalningsplan på
lånet inom en 10-årsperiod från år 2001, men föreningen har bedömt att själv
återbetala lånet när möjlighet finns fram till den 30 mars 2011.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 april 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Jäv
Ordföranden och Gerthie Olsson (s) lämnar lokalen och deltar inte i beslutet p.g.a.
jäv.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att avstyrka Aspö Folkets Husförenings ansökan om avskrivning av kommunalt
lån.
_______

9 maj 2003
Länsstyrelsen
Akten

12

2003.103.430

§ 89
Förslag till nya Natura 2000-områden i Karlskrona
Länsstyrelsen har lämnat förslag till nya Natura 2000-områden till Karlskrona
kommun för yttrande, Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ärendet till
samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 15 april 2003 lämnat
yttrande och förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslås besluta att tillstyrka att
de aktuella områdena; Färskesjön, Målatorp samt Rya Mad men inte Näsmarken
(östra Verkö), samt att anta samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt eget
yttrande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 april 2003 gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skriva till länsstyrelsen och meddela att kommunen vill
ha synpunkter från berörda markägare innan beslut tas i detta eller liknande
ärenden.
Mats Lindbom (c) yrkar varmt bifall till förslaget om återremiss.
Kommunstyrelsen beslutar
Att återremittera ärendet.
_______

9 maj 2003
Kommunfullmäktige

13

2002.267.291

§ 90
Investeringsbeslut och medel för ombyggnad av verkstadshall i kv Psilander
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18-19 december 2002, § 169,
(budget) beviljat projekteringstillstånd. Utförd projektering visar att investeringen
blir mer än dubbelt så dyr i jämförelse med vad den är upptagen till i kommunens
budget. (13 mkr istället för beräknade 6 mkr). I syfte att kunna hålla investeringsbudgeten innevarande år har utbildningsnämnden skjutit upp planerade investeringar om 2 mkr tills vidare, samtidigt som 5 mkr av investeringsutgiften har förts
över till år 2004. Trots fördyrningen vidhåller utbildningsnämnden att aktuell
ombyggnad fortfarande är bättre, även ekonomiskt, än de alternativa lösningar som
finns för att lösa lokalbehovet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 april 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 april 2003 tillstyrkt förslaget.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av Törnströmska gymnasiet inom
investeringsramen om 8 mkr för aktuellt projekt i innevarande års budget och 5
mkr för år 2004.
_______

9 maj 2003
Kommunfullmäktige

14

2003.155.042

§ 91
Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget åren 20042006
Förslaget bygger på överenskommelsen den 28 april 2003 mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Budgetuppföljningsrapport per den 28
februari 2003 ligger också till grund för förslaget.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 maj 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag i rubricerade ärende.
Yrkanden
Ordföranden, Günter Dessin (v) och Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till
budgetberedningens förslag, protokollsbilaga 1.
Förslaget innehåller A. Ombudgetering i 33 attsatser, samt B. Budgetdirektiv i 21
attsatser.
Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Tommy Olsson (kd) och Mats
Lindbom (m) yrkar bifall till fyrklöverns förslag, protokollsbilaga 2.
Det innebär A. Ombudgetering bifall till attsatserna 4-15, 17-22, 24, och 28-31
samt avslag till attsatserna 1-3, 16, 23, 25-27 i budgetberedningens förslag. B.
Budgetdirektiv bifall till attsatserna 4-10, 12-14, 16-18 samt 20-21, samt avslag till
attsatserna 1-3, 11, 15 och 19, samt att i övrigt följa fyrklöverns budgetdirektiv för
2004 samt plan 2005-2006.
Propositioner
A . Ombudgetering
Kommunstyrelsen beslutar enligt attsatserna 4-15, 17-22, 24 och 28-31 enligt
budgetberedningens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på budgetberedningens förslag attsatserna
1-3, 16, 23 och 25-27 mot fyrklöverns avslagsyrkanden. Kommunstyrelsen
beslutar enligt budgetberedningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag att kommunstyrelsen för egen del beslutar attsats 32 mot fyrklöverns avslagsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag attsats 32. Därefter
beslutar kommunstyrelsen enligt budgetberedningens förslag attsats 33.
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B. Budgetdirektiv
Kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag attsatserna 4-10, 1214, 16-18 samt 20-21.
Därefter ställer ordföranden proposition på budgetberedningens förslag attsatserna
1-3, 11, 15 och 19 mot fyrklöverns avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar
enligt budgetberedningens förslag.
--Reservationer
Kent Lewén (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Annicka
Engblom (m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) reserverar sig till förmån
för fyrklöverns förslag, protokollsbilaga 2.
--Således beslutar kommunstyrelsen, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut enligt nedan, för egen del
1. att bevilja barn- och ungdomsnämnden omedelbart investeringstillstånd för
inköp av inventarier till sex tillkommande förskoleavdelningar för maximalt
750.000 kr under år 2003, och
2. att bevilja äldrenämnden omedelbart investeringstillstånd för inköp av sängar
m.m. för sammanlagt 730.000 kr år 2003.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
A. Ombudgetering (31 attsatser)
1. att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram från år 2003 med 9,0 mkr
och att delfinansiera denna utökning genom ianspråktagande av 5,0 mkr ur
befintlig reserv för barnomsorgsutbyggnad under huvudprogrammet Finansiering,
2. att utöka äldrenämndens budgetram från år 2003 med 4,0 mkr,
3. att utöka handikappnämndens budgetram från år 2003 med 1,5 mkr,
4. att utöka ramen för Stöd till kollektivtrafiken med 1,5 mkr från år 2003 och
finansiera denna utökning genom minskning av kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens ram med motsvarande belopp,
5. att anslå ett engångsbelopp om 0,9 mkr till valnämnden år 2003 för folkomröstning om EMU och finansiera detta anslag genom temporär minskning av
kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens ram med motsvarande belopp,
6. att utöka ramen för Pensioner år 2003 med 5,3 mkr,
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7. att budgetera en ny kostnadspost, Ökat arbetsgivaransvar för sjukförsäkringen,
avseende andra halvåret 2003 med 2,5 mkr,
8. att återta kommunfullmäktiges beslut om att medge tekniska nämnden tidigarelägga underhållsarbeten för 6,0 mkr från år 2004 till år 2003, vilket innebär att
nämnda underhållsarbeten skall genomföras år 2004 i enlighet med ursprungliga
planer,
9. att minska socialnämndens budgetram för Socialbidrag med 1,0 mkr från år
2003,
10. att ta i anspråk 3,0 mkr ur Säkerhetsmarginalen år 2003,
11. att minska ramen för det externa finansnettot (kostnad) med 1,5 mkr år 2003,
samtidigt som det interna finansnettot (intäkt) minskas med motsvarande belopp,
12. att räkna ned Skatteintäkter och generella statsbidrag år 2003 med 29,0 mkr,
13. att räkna upp det s k nyanställningsstödet från staten år 2003 med 4,0 mkr,
14. att budgetera ett ökat generellt sysselsättningsstöd från staten för år 2003 med
1,4 mkr,
15. att räkna upp den temporära intäktsposten Återbetalning av moms-pengar till
kommunen år 2003 med 1,7 mkr,
16. att budgetera realisationsvinster från försäljning av icke tätortsnära skog om
5,0 mkr för år 2003,
17. att budgetera, som ett ägardirektiv, ett ökat avkastningskrav på
moderbolagskoncernen om 5,0 mkr för år 2003,
18. att återföra investeringsmedel för utrustning och inventarier år 2003 till
kulturnämnden med 100.000 kr, till socialnämnden med 175.000 kr, till utbildningsnämnden med 400.000 kr, till äldrenämnden med 445.000 kr samt till
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen med 1.300.000 kr och att
finansiera dessa tillskott av medel inom ramen för 2003 års investeringsutrymme,
19. att bevilja kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen omedelbart
investeringstillstånd för de tillkommande projekten om sammanlagt 1,3 mkr,
20. att tilldela äldrenämnden ytterligare 730.000 kr för investeringar år 2003,
avsedda att finansiera inköp av sängar samt nytt trygghetslarm till särskilt boende,
och att finansiera detta tillskott av medel inom ramen för 2003 års investeringsutrymme,
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21. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 400.000 kronor av de investeringsmedel som finns upptagna i 2003 års investeringsbudget som Reserv för
inventarier vid förskoleutbyggnader,
22. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 400.000 kronor av de investeringsmedel som finns upptagna i 2003 års investeringsbudget som ”Överspill från
2002”,
23. att barn- och ungdomsnämndens ytterligare medelsbehov för fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten under år 2003 helt skall finansieras inom den
sammanlagda ramökning om 9,0 mkr som nämnden enligt att-sats 1 ovan föreslås
erhålla,
24. att målsättningen om full behovstäckning inom barnomsorgen fortfarande skall
gälla,
25. att bevilja barn- och ungdomsnämnden ytterligare maximalt 750.000 kr för
inventarieanskaffning till sex tillkommande förskoleavdelningar under år 2003,
26. att dessutom ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsammans med
tekniska nämnden återkomma med enskilda lokalobjekt avseende aktuella
ersättningslokaler,
27. att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt genomföra
erforderliga detaljplaneändringar i Vämö-, Spandelstorps- och Knösö/Verköområdena samt i Spjutsbygd, Rödeby, Nättraby och på Hästö respektive Sturkö
med anledning av behovet av förskoleutbyggnad,
28. att i avvaktan på närmare kostnadsredovisning för år 2003 avseende om– och
tillbyggda Sunnadalskolan ej tillföra några medel till barn- och ungdomsnämnden
för ökade hyreskostnader avseende denna skola,
29. att för närvarande ej avsätta 1,6 mkr till särskild reserv för att täcka de ökade
kostnader 2003 som kan uppkomma för utbildningsnämnden med anledning av
start av ny gymnasiefriskola,
30. att anmoda berörda nämnder att vidta sådana åtgärder, att befarade negativa
budgetavvikelser år 2003 ej uppstår, samt
31. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.

B. Budgetdirektiv (21 att-satser)
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2004-2006:
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1) Den löpande verksamheten skall finansieras med vederbörande års intäkter
2) Samtliga investeringar skall finansieras med egna medel
3) Kommunens låneskuld skall år 2004 amorteras med ett belopp som motsvarar
minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, och för år 2005 planeras
amortering med 1 % och för år 2006 med 2 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag
2. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2004 och
2005 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 03-05 primärt även skall gälla
som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 04-06,
3. att de i föregående stycke nämnda ekonomiska ramarna dock skall justeras för
de långsiktiga effekterna av den ombudgetering avseende år 2003 som framgår av
beslutsförslaget/beslutet kring budgetuppföljningsrapporten per den 28 februari
2003,
4. att ramökningen för Pensioner år 2003 med 5,3 mkr dock skall reduceras till
4,3 årsmiljoner kr från och med år 2004,
5. att den nya kostnadsposten Ökat arbetsgivaransvar för sjukförsäkringen skall
tas upp med 5,0 årsmiljoner kr från år 2004,
6. att Skatteintäkter och statsbidrag år 2004 skall reduceras med 24,1 mkr och år
2005 med 22,2 mkr jämfört med gällande treårsbudget 03-05,
7. att Skatteintäkter och statsbidrag samtidigt skall räknas upp med 18,0 mkr år
2004 med anledning av att generellt sysselsättningsstöd från staten och den s k
200-kronan tillförs kommunerna även år 2004,
8. att ramen för det externa finansnettot (kostnad) skall ökas med 0,3 mkr år 2004
och med 1,9 mkr år 2005 jämfört med gällande treårsbudget 03-05, samtidigt som
det interna finansnettot (intäkt) minskas med 1,5 mkr vardera åren 2004 och 2005
jämfört med gällande treårsbudget,
9. att ge tekniska nämnden i uppdrag att företa en genomgång av det tätortsnära
skogsinnehavets skötsel mot bakgrund av dess stora betydelse för det rörliga
friluftslivet,
10. att ge tekniska nämnden i uppdrag att presentera en försäljningsstrategi för de
icke tätortsnära skogarna,
11. att budgetera realisationsvinster från försäljning av icke tätortsnära skog om
5,0 mkr även för år 2004,
12. att ge moderbolaget i uppdrag att som ägardirektiv under år 2003 presentera
förslag till hur kommunen kan öka avkastningen från de kommunala bolagen,
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13. att med anledning härav budgetera ett ökat avkastningskrav på moderbolagskoncernen om 15,0 mkr vardera åren 2004, 2005 och 2006, och att samtidigt
budgetera en ökad ränteintäkt om 0,9 mkr år 2004, 1,8 mkr år 2005 och 2,7 mkr år
2006,
14. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera förslag till hur de sammanlagda administrativa kostnaderna i kommunen kan minskas med 5,0 mkr år 2004,
7,0 mkr år 2005 samt 10,0 mkr från år 2006 genom rationalisering och effektivisering, och att med anledning härav räkna ned kostnaderna år 2004, 2005 och 2006
med nämnda belopp,
15. att tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika nämnderna år 2006 som för
år 2005,
16. att uppta en ny reserv för verksamhetsförändringar om 10,0 mkr år 2006,
17. att budgetera reserv för "Wärnersson-pengar" om 16,4 mkr år 2006,
18. att preliminärt inte ta upp några medel i den centrala Säkerhetsmarginalen åren
2004-2006,
19. att ge samtliga nämnder i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2003
redovisa förslag till rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet motsvarande 1 % av vederbörande nämnds nettokostnader, varvid det ekonomiska
utrymme som därmed frigörs skall kvarstå inom nämnden för att ge möjlighet till
nödvändiga volym- och kvalitetsökningar. Presenterar nämnden inte sådana förslag
kommer avräkning att ske mot nämndens kompensation för prisökning,
20. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett
belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en nämndens säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året, samt
21. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så god
tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under december månad år 2003.
_______
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2002.272.210

§ 92
Rosenholms idrottscentrum
Rubricerat projekt omfattar en del av skapandet av ett hälso- och idrottscentrum på
Rosenholm. Denna del omfattar ishall med två isytor, tennis- och badmintonhall,
tennisarena utomhus samt anläggande av gymnastikhall i en befintlig byggnad.
Redovisning av underlag lämnas i separat rapport.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 april 2003 lämnat
yttrande om ramöverenskommelse, samarbete, organisation och ekonomi, samt
lämnat beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 april 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Ordföranden yrkar som tilläggsattsats att kommunstyrelsen planerar för att
genomföra Rosenholmsprojektet inom de redan beslutade budgetramarna för 20042006.
Proposition
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottet och ordförandens
tilläggsyrkande.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att kommunstyrelsens allmänna utskott utgör ledningsgrupp för projektet, samt
2. att finansiera projektledare/utvecklare för hälso- och idrottscentrum för 2003
genom ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för oförutsedda behov med
300 tkr för 2003.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa framlagt förslag avseende hälso- och idrottscenter på Rosenholm,
2. att fastställa framlagt förslag till ramöverenskommelse med KA2 Vasallen AB,
3. att en bred förankring skall uppnås med föreningslivet vad gäller medverkan i
planering, byggande och drift av de föreslagna anläggningarna,
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4. att skol- och näringslivsverksamhet involveras i utveckling av både nya
anläggningar och de anläggningar som lämnas,
5. att medel till projektledare/utvecklare anvisas för år 2003 med 300 tkr samt att
medel för projektledare för år 2004 inarbetas i kommande års budget,
6. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja projektet, samt
7. att kommunstyrelsen planerar för att genomföra Rosenholmsprojektet inom de
redan beslutade budgetramarna för 2004-2006.
_______
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Akten

§ 93
Handlingsplan för Migrationsverkets mottagningsenhet
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2003 lämnat förslag
till handlingsplan för Migrationsverkets mottagningsenhet. Förslaget har
utarbetats av Migrationsverket, Karlskrona kommun och AB Karlskronahem.
Syftet med handlingsplanen är att öka integrationen av asylsökande i samhället
genom att minska mottagningsenheten i Kungsmarken, Kristallen (hus B) med 48
lägenheter. Alternativa lägenheter skall erbjudas migrationsverket i andra delar av
kommunen. Privata fastighetsägare kommer att kontaktas för att även de skall
kunna erbjuda lägenheter. Målsättningen är att förändringen skall vara genomförd
senast år 2005.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 april 2003 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
Att återremittera ärendet.
_______
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2001.340.821

§ 94
Svar på motion om idrottshall på Trossö (handelshamnen)
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2001, §
123, av Bo Palmgren (c). Motionären gör bedömningen att tillgången till idrottshallar för fri- och gymnasieskolorna på Trossö är ett växande problem. Motionären
yrkar att fullmäktige beslutar uppföra en ny idrottshall på handelshamnens kajytor.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämnden den 29 maj 2002, § 43
Idrotts- och fritidsnämnden den 4 februari 2002, § 7
Utbildningsnämnden den 23 januari 2002, § 7
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 134, återremitterat
ärende då motionen bör besvaras i samband med konsekvensbeskrivning och
beslut om Rosenholmsområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslaget, att mot bakgrund av yttranden, pågående
diskussioner och långsiktig inriktning i översiktsplanen samt satsning på ett nytt
idrottscentrum på Rosenholm, föreslås fullmäktige besluta att motionen skall anses
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 78, bordlagt ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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2001.532.821

§ 95
Svar på motion om idrottshall på Trossö (kv Urmakaren)
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Mikael Andersson (fp). Motionären gör bedömningen att tillgången till idrottshallar för fri- och gymnasieskolorna på Trossö är ett problem. Motionären yrkar att
fullmäktige låter utreda möjligheten att lokalisera en ny idrottshall i kvarteret
Urmakaren.
Remissynpunkter
Tekniska nämnden den 27 augusti 2002, § 65
Idrotts- och fritidsnämnden den 25 februari 2002, § 16
Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2002, § 133, återremitterat ärendet och
motionen skall besvaras i samband med konsekvensbeskrivning och beslut om
Rosenholmsområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslaget, att mot bakgrund av yttranden, pågående
diskussioner och långsiktig inriktning i översiktsplanen samt satsning på ett nytt
idrottscentrum på Rosenholm, att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 79, bordlagt ärendet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 april 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot 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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2002.535.609

§ 96
Svar på motion om instiftande av priset Guldboken till en i kommunen
framstående lärare
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18-19 december 2002, § 172,
av Annicka Engblom (m). Motionären vill premiera en lärare som i sitt arbete utmärkt sig som förebild för andra lärare. Denne skall också på ett betydande sätt ha
bidragit till att skapa den goda pedagogiska miljö som krävs för att rätt stimulera
eleverna till framgångsrikt arbete med att inhämta kunskaper. Motionären föreslår
att rektorsgruppen i samarbete med elevråd och föräldraråd nominerar lämpliga
kandidater, samt att barn- och ungdomsnämnden utser lämplig pristagare.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 mars 2003, § 39, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden beslutar att besvara motionen med tillägget
att kretsen av möjliga kandidater till priset bör omfatta alla som arbetar inom skola,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Nämnden har för egen del beslutat att
avsätta medel för ”Guldboken” inför varje budgetår samt att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till regler för priset.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 april 2003 tillstyrkt barn- och
ungdomsnämndens förslag.
Yrkande
Annicka Engblom (m), Jan-Olof Petersson (fp) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall
till motionen.
Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Dessins avslagsyrkande mot Engbloms
bifallsyrkande mot allmänna utskottets förslag att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Reservation
Moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiets ledamöter reserverar sig
till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
_______
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2002.434.030

§ 97
Svar på motion om användning av valstugorna
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002, § 120, av
Rolf Andersson (s). Motionen föreslår fullmäktige besluta ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att använda valstugorna för uthyrning på
Fisktorget.
Remissynpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inget hinder under förutsättning att tillfälligt
bygglov erhålls och att erforderliga avtal tecknas beträffande markupplåtelse,
toalett m.m.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 14 april 2003 lämnat yttrande och
förslag till åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att tillstyrka motionen och uppdra till tekniska nämnden att genomföra redovisat
förslag.
_______
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Akterna

§ 98
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 24 april 2003
3. Revisionsrapport 030327 om granskning av avyttring av kommunal
egendom
4. Kommunstyrelsens yttrande till näringsdepartementet 030324 över
betänkandet ”Trygga medborgare – säker kommunikation. Förslag till
gemensamt radiosystem för skydd och säkerhet” (SOU 2003:10)
5. Energimyndighetens beslut 030319 om att bevilja Karlskrona kommun 320 tkr
för att genomföra projektet Energirådgivning 2003
6. Tekniska nämndens beslut 030325, § 14 om ändring av strategi avseende
insamling av hushållsavfall
7. Justitiedepartementet 030318 – Storstadsdelegationens årsrapport 2002
8. Justitiedepartementet 030328 om avstämningspaket Storstad och framtid
9. Öppet brev till ansvariga politiker i kommunstyrelsen och barn- och
ungdomsnämnden om nya besparingar för grundskolorna i Karlskrona
kommun
10. Länsstyrelsen i Blekinge län
• beslut 030331 om undantag från beträdnadsförbud i fågelskydds-områden i
Blekinges skärgård (Björn-Eyvind Swahn)
• beslut 030331 om undantag från beträdnadsförbud i fågelskydds-områden i
Blekinges skärgård (Torhamns fågelstation)
11. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003
nr 24 Kommunerna behöver bra chefer på toppchefsnivå
nr 25 Lärares yrkesetik
nr 26 Budgetförutsättningar åren 2003-2006
nr 27 Arbetsdomstolens dom 2003 nr 17 angående beräkning av
skadestånd vid brott mot kollektivavtalets regler om övertidsuttag
nr 28 Pacta – arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och företag
nr 29 Förlängd remisstid för betänkandet kring skollagen (Skollag för
kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121)
nr 33 Kommunernas ekonomiska läge – april 2003
_______
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Personalenheten
Ekonomienheten
Akten

§ 99
Rekrytering av näringslivschef
Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 29 april 2003 lämnat
beslutsförslag. Näringslivschef Anders Bergkvists förordnande upphör i enlighet
med särskild överenskommelse. Kommunledningen bedömer att tjänsten bör
återbesättas. Kostnaden för att genomföra rekryteringen beräknas till ca 180 000
kronor inkl annonser och personbedömning. Konsulthjälp kan avropas enligt
gällande ramavtal.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att kommunstyrelsens presidium utses till rekryteringsgrupp,
2. att anvisa 180 000 kronor för rekrytering av näringslivschef, samt
3. att finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 2003.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 3 juni 2003
§ 100

Informationer och föredragningar

§ 101

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 102

Kommunala val

§ 103

Projekteringstillstånd för uppförande av särskilt boende i Bastasjö etapp 2

§ 104

Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet

§ 105

Förslag till förändring av omsorgstaxan

§ 106

Godkännande av utredningsuppdrag om framtida behov och lokalisering av kajlägen på
Verkö

§ 107

Anslagsframställan och investeringstillstånd för anläggande av bussvändslinga vid
Nättrabyskolan

§ 108

Köpe- och exploateringsavtal för Västerudd i Karlskrona

§ 109

Detaljplan för kv. Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd) – antagande

§ 110

Handlingsplan för Migrationsverkets mottagningsenheter i Karlskrona

§ 111

Förslag till måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk mångfald 2003-2006

§ 112

Svar på motion om repatriering av icke skyddsbehövande personer

§ 113

Svar på motion angående folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande

§ 114

Svar på motion om busskort eller skolskjuts vid val av annan skola än inom det
geografiska upptagningsområdet

§ 115

Anmälningsärenden

§ 116

Delårsbokslut per den 30 april 2003

§ 117

Ordförandens sommarhälsning
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 3 juni 2003, kl 08.30-14.00
Sammanträdet ajourneras kl 11.00-13.30

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Karl-Gösta Svenson (m) ej kl 08.30-09.00 § 100:1-2 och ej vid
eftermiddagens beslutssammanträde § 109 pga jäv
Birgitta Ståhl (m)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)
Björn Gustavsson (mp)

Tjänstgörande

ersättare

Ingrid Trossmark (s)
Ewa Lengstedt (s)
Annicka Engblom (m) kl 08.30-09.00 § 100:1-2 och § 109

Närvarande

ersättare

Rolf Andersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Patrik Hansson (s) kl 08.30-11.00 § 100:1-7
Annicka Engblom (m) kl 09.00-10.30 samt kl 13.30-14.00
Carl-Göran Svensson (m)
Jan-Olof Petersson (fp) kl 08.30-11.00 § 100:1-7
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v) kl 08.30-11.00 § 100:1-7
Marcel Abedini (mp)

Tjänstemän

tf kommunchef Anna-Lena Cederström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson kl 08.45-14.00
Samordnare Roger Lindberg
Personalchef AnneliE Malmström
Informationschef Ulla Nelson kl 08.30-10.00 samt 13.30-14.00
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund kl 08.30-09.00 § 110:1-2
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson
-”Tf ekonomichef Bengt Nilsson kl 08.45-09.30 § 110:3
Ekonom Ingela Svensson
-”Personalutvecklare Anna Elmgren 09.00-11.00 § 100:3-7
Integrationssekreterare Cecilia Höglund kl 09.30-10.15 § 110:4-5
Laila Karlsson

Sekreterare

3 juni 2003

Utses att justera

Birgitta Ståhl

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 100-117
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Mats Johansson

Justerare

……………………………………………
Birgitta Ståhl

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 juni 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
………………………………………..
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§ 100
Informationer och föredragningar
1. Detaljplan för kv. Havfrun, Hector m.fl. föredras av förvaltningschef Claes-Åke
Kindlund.
2. Köpe- och exploateringsavtal för Västerudd, föredras av mark- och
exploateringschef Hans-Olof Hansson.
3. Delårsbokslut per den 30 april 2003, föredras av tf ekonomichef Bengt Nilsson
och ekonom Ingela Svensson.
4. Förslag till måldokument för arbetet med etnisk mångfald 2003-2006 föredras
av integrationssekreterare Cecilia Höglund. Tommy Olsson (kd) tekniska
justeringar inarbetas i kommunledningsförvaltningens förslag.
5. Svar på motioner om repatriering av icke skyddsbehövande personer samt
folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande, föredras av integrationssekreterare
Cecilia Höglund.
6. Personalutvecklare Anna Elmgren föredrar personalredovisning som är ett
tillägg till delårsbokslut per den 30 april 2003.
7. Personalchef AnneliE Malmström informerar om pågående åtgärder för att
förbättra ohälsotalen. Skriftligt material kommer att tas fram inför kommunstyrelsens sammanträde i augusti månad.
8. Fråga till kommunstyrelsens ordförande
Mats Lindbom (c), Björn Gustavsson (mp) och Carl-Göran Svensson (m) ställer
frågor med anledning av oljeutsläpp utanför Bornholm. Vem har exekutivt ansvar i
kommunen, om internationellt samarbete samt om skrivelse till miljödepartementet
i denna fråga.
Ordföranden svarar. Oljesanering är statens ansvar och operativt ansvar har
Räddningstjänsten. Ordföranden kan aktivera kommunens krisledningsorganisation och kalla krisledningsnämnden och tar då över ansvaret.
_______
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2003.31.102

§ 101
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Magnus Johansson (s) har med skrivelse den 18 mars 2003 avsagt sig uppdragen
som ledamot i kommunstyrelsens jämställdhetskommitté och ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott.
2. Katrina af Wetterstedt (mp) har med skrivelse den 19 maj 2003 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens integrationsberedning.
Kommunstyrelsen beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______

3 juni 2003

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Akten

2003.30.102

§ 102
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser till och med den 31 december 2006 följande:
Kommunstyrelsens allmänna utskott
ersättare Patrik Enstedt (s) efter Magnus Johansson
Kommunstyrelsens jämställdhetskommitté
Ledamot Patrik Hansson (s) efter Magnus Johansson
Kommunstyrelsens integrationsberedning
Ersättare Marcel Abedini (mp) efter Katrina af Wetterstedt
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

7

2003.123.293

§ 103
Projekteringstillstånd för uppförande av särskilt boende i Bastasjö etapp 2
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2003, § 14, föreslagit
kommunfullmäktige att meddela tillstånd för projektering av nybyggnation för
särskilt boende i Bastasjö etapp 2. Handikappnämnden har, efter uppdrag av
kommunfullmäktige, tagit fram ett förslag till om- och nybyggnadsplan för
särskilda boenden i Bastasjö, färdigställt i september månad 2004. Nämnden ser ett
stort behov av denna nya enhet och arbetar/utreder flera olika alternativa lösningar
kring vilka vårdtagare som lämpligast skall placeras vid boendet. Driftkostnaderna
för den nya anläggningen beräknas samtidigt kunna inrymmas inom nämndens för
år 2004 tillgängliga budgetram.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 maj 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att ge tekniska nämnden tillstånd att omgående påbörja förprojektering av ett
nytt särskilt boende inom handikappomsorgen i Bastasjö (etapp 2), samt
2. att kostnaden för denna förprojektering skall anslagstäckas först i samband med
att det totala investeringsbeloppet för projektet prövas och finansieras och, om
investeringen då ej tillstyrks, skall anslagstäckning i stället ske inom handikappnämndens befintliga budgetram.
_______

3 juni 2003

Länsstyrelsen Blekinge län
Socialnämnden
Akten

8

2001.274.760

§ 104
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol och
drogområdet
Kommunstyrelsen beslöt den 12 mars 2002, § 42, att ansöka om utvecklingsmedel
till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet. Ansökan kan bara göras
för ett år i sänder. Projektet avses vara i två år. Kommunstyrelsen har åtagit sig att
delfinansiera under denna tvåårsperiod.
Socialförvaltningen har med skrivelse den 29 april 2003 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Socialnämnden har vid sammanträde den 21 maj 2003, § 83,
beslutat att hos kommunstyrelsen hemställa om förnyad ansökan av utvecklingsmedel hos länsstyrelsen om 540 tkr samt att kommunstyrelsen i enlighet med
tidigare fattat beslut avsätter resterande 60 tkr för år 2004.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att hemställa om förnyad ansökan av utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i
Blekinge län med ett sammantaget belopp av 540 tkr för perioden den 1 september
2003 till 31 augusti 2004, samt
2. att i enlighet med tidigare fattat beslut i budget/plan 2003-2005, avsätta
resterande 60 tkr år 2004.
_______

3 juni 2003
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Äldrenämnden
Handikappnämnden
Akten

§ 105
Förslag till förändring av omsorgstaxan
Kommunfullmäktige beslöt den 25 april 2002, § 50, att anta förslag till avgifter för
äldre- och handikappomsorgen. Direkt orsak var riksdagsbeslut om s.k. maxtaxa
för äldreomsorgen.
Äldrenämnden beslöt den 29 januari 2003, § 9, om vissa ändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxan. Nämnden beslöt den 26 mars 2003 att ge
äldreförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till ökade intäkter via avgiften.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 21 maj 2003, § 53, lämnat beslutsförslag
till fullmäktige:
1. att godkänna övergång till tillägg för tillredning av mat vid beräkning av
omsorgsavgifterna,
2. att godkänna höjningarna av avgifterna inom respektive nivå enligt upprättat
förslag,
3. att godkänna föreslagna tillämpningsanvisningar för omsorgstaxan,
4. att uppdra åt äldrenämnden att i fortsättningen göra erforderliga tekniska
ändringar av tillämpningsreglerna för omsorgstaxan, samt justeringar på grund av
pris- och kostnadsutvecklingen,
5. att ovanstående ändringar träder i kraft från och med den 1 augusti 2003, samt
6. att från och med år 2004 ta bort gällande begränsningar kopplade till reglerna
för bostadsbidrag vid hyressättning av särskilda boenden för äldre.
Kommunstyrelsen beslutar
Att ärendet utgår för att samordning skall ske mellan äldrenämnden och
handikappnämnden
_______

3 juni 2003

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

10

1996.105.550

§ 106
Godkännande av utredningsuppdrag om framtida behov och lokalisering av
kajlägen på Verkö
Mot bakgrund av miljödomstolens beslut den 10 december 2003 att stoppa
utfyllnaden av vikarna Långa Lisa och Solviken för framtida hamnändamål,
uppdrog kommunstyrelsen åt tekniska förvaltningen att utreda förutsättningar för
alternativa lokaliseringar. Samtidigt skulle en plan presenteras för hur studierna av
den s.k. ”Borgska spiggen” kan genomföras.
Med hänsyn till Verköhamnens betydelse för regionen som tillväxtmotor ur såväl
transport- som resandesynpunkt föreslås att en ansökan från Karlskrona kommun
om ekonomiskt stöd för forskning under två år inlämnas till Region Blekinge.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 maj 2003, § 39, lämnat
beslutsförslag till kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna redovisad projektplan och genomförandebeskrivning,
2. att inom ramen för SEB Trans Link finansiera de utredningsaktiviteter för
Verköhamnen som beskrivs i projektplanens infrastrukturdel,
3. att ansökan om bidrag, motsvarande 247 tkr/år i två år, för finansiering av
utvecklingskostnader för Verköhamnen innefattande forskning kring den s.k.
”Borgska spiggen” inlämnas till Region Blekinge för åren 2003 och 2004, samt
4. att som delprojekt inom ramen för SEB Trans Link tidsmässigt genomföra och
samtidigt avsluta den tematiska fördjupning av översiktsplanen som
kommunfullmäktige fattat beslut om den 29 augusti 2002, § 105.
_______

3 juni 2003

Kommunfullmäktige

11

2002.230.512

§ 107
Anslagsframställan och investeringstillstånd för anläggande av
bussvändslinga vid Nättrabyskolan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 april 2003, § 32, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Barn- och ungdomsnämndens har i budgetförslag för år 2003
äskat investeringsmedel för angelägna trafiksäkerhetsåtgärder vid Nättrabyskolan.
Projektet är inräknat i en investeringsreserv i den budget som kommunfullmäktige
antagit.
För att förbättra barnens säkerhet och trafiksäkerheten på Fredriksdalsvägen har
tekniska förvaltningen, i samråd med skolledning och skolskjutsentreprenörer samt
föräldrarepresentanter, utarbetat ett förslag till ny angöring för skolbussar och
bilar. Enligt förslaget kommer angöringen att anläggas på fastigheten Fredriksdal
8:11 i anslutning till Idrottsvägen. Kommunfullmäktige har den 30 januari 2003,
§ 6, anvisat medel för och beslutat godkänna köp av fastigheten Fredriksdal 8:11.
Köpet är verkställt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anvisa 1 300 000 kronor ur 2003 års budgeterade investeringsreserv, avsedd
för bland annat trafiksäkerhetsåtgärder vid Nättrabyskolan, för anläggande av en
bussvändslinga, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd för anläggande av bussvändslinga
vid Nättrabyskolan.
_______

3 juni 2003
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Kommunfullmäktige

§ 108
Köpe- och exploateringsavtal för Västerudd i Karlskrona
Tekniska förvaltningens mark- och exploateringsenhet har med skrivelse den 12
maj 2003 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun har låtit upprätta ett förslag till detaljplan för Västerudd.
Planområdet omfattar i huvudsak de obebyggda kv. Havfrun och Hector. Enligt
gällande detaljplan är området avsett för industri-, kontors- och garageändamål och
används i huvudsak till parkering för anställda vid varvet och närboende. Marken
ägs till större delen av kommunen, framförallt den östra delen, medan den västra
ägs av varvet genom Kockums AB. Planförslagets omorientering av parkeringen
medför att ett markbyte mellan kommunen och varvet avtalsmässigt genomförts.
Enligt planförslaget planeras för ca 80 bostäder inom det aktuella området och då
på kommunens mark, fördelat på ca 33 stadsradhus och resten på två flerbostadshus. På varvets mark, efter markbytet, konfirmeras användningen som parkering.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna bilagda köpe- och exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun
och Skanska mark- och exploaterings AB för exploatering av kv. Hector och
Havfrun och en försäljning av del av kv. Hector och Havfrun (Hector 1, Havfrun
12 m.fl. fastigheter) för 5,2 mkr,
2. att bevilja tekniska förvaltningen ett investeringsanslag på 1,4 mkr för utbyggnad av vatten- och avlopp inom Västerudd och ge förvaltningen investeringstillstånd för utbyggnaden, samt
3. att finansiera utgiften för utbyggnad av vatten- och avlopp inom Västerudd med
inflytande anläggningsavgifter.
_______

3 juni 2003

Kommunfullmäktige

13

2002.184.214

§ 109
Detaljplan för kv. Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd) Karlskrona kommun –
antagande
Rubricerade detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 3 februari 2003
till och med den 3 mars 2003. Avsikten med planförslaget är att skapa liv i stadsdelen Västerudd och att skapa en stadsmiljö som ansluter till Trossös karaktär.
Förslaget omfattar 80 nya bostäder varav 40 utgörs av stadsradhus och 40 av
lägenheter i flerbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 april 2003, § 93, beslutat
godkänna detaljplanen och översända den till kommunfullmäktige för antagande.
Jäv
Karl-Gösta Svenson (m) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen vid beslut i
detta ärende.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att antaga detaljplan frö Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd), Karlskrona kommun,
daterad mars 2003.
_______

3 juni 2003
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AB Karlskronahem
Integrationsberedningen
Samordnaren
Akten

§ 110
Handlingsplan för Migrationsverkets mottagningsenheter i Karlskrona
Migrationsverket, Karlskrona kommun och AB Karlskronahem har gemensamt
utarbetat handlingsplan för förändring av nuvarande mottagningsenhet i
Karlskrona. Syftet med handlingsplanen är att öka integrationen av asylsökande i
samhället genom att minska mottagningsenheten i Kungsmarken med 48 lägenhet.
Alternativa lägenheter skall erbjudas migrationsverket i andra delar av kommunen.
Privata fastighetsägare kommer att kontaktas för att även de skall kunna erbjuda
lägenheter. Målsättningen är att förändringen skall vara genomförd senast år 2005.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att godkänna bifogad handlingsplan.
_______

3 juni 2003

Kommunfullmäktige
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2003.163.109

§ 111
Förslag till måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk
mångfald 2003-2006
Karlskrona kommuns nuvarande handlingsplan för etnisk mångfald upphör att
gälla den 30 juni 2003 varför integrationsberedningen har tagit fram förslag till
måldokument för åren 2003-2006. I denna redovisas utgångspunkterna för
kommunens integrationspolitik och målen för följande prioriterade områden:
• Demokrati
• Arbete
• Barnomsorg, skola och utbildning
• Kultur och fritid
• Boende
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att anta bifogade måldokument för hela kommunkoncernens arbete med etnisk
mångfald att gälla för åren 2003-2006.
_______

3 juni 2003

Kommunfullmäktige
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2002.494.130

§ 112
Svar på motion om repatriering av icke skyddsbehövande personer
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18-19 december 2002, § 172,
av Richard Jomshof (sd), Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd). Motionärerna
föreslår att Karlskrona kommun skall initiera ett samarbete med staten, närliggande
kommuner samt företag och ideella föreningar, i syfte att hjälpa icke-skyddsbehövande personer tillbaka till sina hemländer.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 maj 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag. I yttrandet lämnas uppgifter om frivillig återvandring, projekt i
Karlskrona, permanent uppehållstillstånd, UNHCR och asylsökande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
_______

3 juni 2003

Kommunfullmäktige

17

2003.104.111

§ 113
Svar på motion angående folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2003, § 22, av
Richard Jomshof (sd), Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd). Motionärerna
föreslår att kommunfullmäktige skall besluta om en folkomröstning så att
kommuninvånare kan säga ja eller nej till fortsatt mottagning av flyktingar i
Karlskrona.
Motionärerna anför att den svenska invandringspolitiken orsakat stora ekonomiska
och sociala problem, att invandringspolitiken fortsatt i en destruktiv riktning och
att debatten i frågan kvävts. De framhåller vidare att den förda invandringspolitiken och avsaknad av debatt om denna ger upphov till extremism och samhällsförakt, en väg som bland ungdomar kan leda till en växande naziströrelse. En
folkomröstning i Karlskrona om flyktingmottagning skulle ge kommuninvånarna
möjlighet att delta i debatten, samtidigt som den kommunala demokratin stärks,
anser motionärerna.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 april 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. I yttrandet kommenteras integrationspolitiken, NSF,
flyktingmottagande, kommunala folkomröstningar och asylsökande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
_______

3 juni 2003

Kommunfullmäktige
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2002.161.623

§ 114
Svar på motion om busskort eller skolskjuts vid val av annan skola än inom
det geografiska upptagningsområdet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Ingrid
Hermansson (c). Motionären föreslår att fullmäktige utreder möjligheten och dess
kostnader att införa skolskjuts eller bussbiljetter till annan kommunal eller friskola
inom kommunen, än den som det geografiska upptagningsområdet erbjuder.
Utbildningsnämnden har vid sammanträd den 18 juni 2002, § 55, lämnat yttrande.
För elever i gymnasieskolan finns generella regler bestämmelser avseende busskort
och inackorderingsbidrag. Några upptagningsområden inom kommunen finns inte
för gymnasieskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 20 november 2002, § 83,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämndens bedömning är att ge rätt till skolskjuts vid val av annan skola ger omfattande ekonomiska och praktiska
konsekvenser. En grov uppskattning ger merkostnader om 4 mkr årligen. De
fordon som krävs för den utökade skolskjutsorganisationen finns inte på
marknaden idag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
_______

3 juni 2003
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Akterna

§ 115
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
Efter fråga av Tommy Olsson (kd) om ett delegationsärende om arrende
bordlägger kommunstyrelsen ärendet.
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 22 maj 2003
3. Skrivelse, från Monica Lundgren i Åstorp, till kommuner, landsting,
departement m.fl. om konsekvenserna av ”företagstandvård/förmånstandvård”
4. Handikappnämndens protokoll 26 mars 2003, § 22, redovisning av enkät
avseende uppföljning av handikappnämndens mål
5. Skrivelse till Mörbylånga kommun 030508 från kommunalrådsexpeditionen om
vindkraftverk i Kalmarsund
6. Länsstyrelsen i Blekinge län
• yttrande 030407 till länsstyrelsen i Kronobergs län om länsplan för regional
transportinfrastruktur i Kronobergs län 2004-2015, remissversion
• beslut 030429 om undantag från förbundet att färdas genom sälskyddsområdet Isaks kläpp
• yttrande 030505 över Banverkets och Vägverkets nationella
infrastrukturplaner 2004-2015
• samråd 030507 enligt 12 kap 6 § miljöbalken om byggande av brygga på
fastigheten Jämjö-Torp 1:22
7. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003
nr 34 Vårpropositionen år 2003
nr 35 Den svenska bostadsmarknaden
nr 36 Arbetsdomstolens dom 2003 nr 32 angående avskedande av manlig
arbetstagare i kommunens öppna psykiatrivård som hade sexuellt
förhållande med yngre kvinnlig vårdtagare
nr 37 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
nr 38 Ändrad ersättning till STIM för musikanvändning
nr 39 Nytt gemensamt radiokommunikationssystem för skydd och säkerhet
_______

3 juni 2003
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Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Barn- och ungdomsnämnden

§ 116
Delårsbokslut per den 30 april 2003
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30 april
2003 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall. Med
budget avses i detta sammanhang den av kommunstyrelsen till fullmäktige i maj
månad föreslagna kompletteringsbudgeten för år 2003. I delårsbokslutet ingår även
personalnyckeltal för januari-april månad 2003.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Kent Lewén (fp) yrkar att få särskilt yttrande till protokollet. Det är en
röstförklaring med anledning av yrkanden i kompletteringsbudgeten.
Proposition
Kommunstyrelsen bifaller kommunledningsförvaltningens förslag för beslut i
fullmäktige.
Därefter beslutar kommunstyrelsen för egen del i fyra attsatser och bifaller att
särskilt yttrande får bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att överföra 1,4 mkr från den särskilda reserven till barn- och ungdomsförvaltningen avseende ökade hyreskostnader för Sunnadalskolan i enlighet med den
presenterade kalkylen från förvaltningen, samt
2. att tillföra barn- och ungdomsnämnden resterande 700.000 kronor av de
investeringsmedel som finns upptagna i 2003 års investeringsbudget som Reserv
för inventarier vid förskoleutbyggnader och ge ett omedelbart investeringstillstånd,
3. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2003, samt
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att uppdra åt äldrenämnden, handikappnämnden, barn- och ungdomsnämnden,
kulturnämnden samt Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge att
vidta erforderliga åtgärder i syfte att verkställa kommunfullmäktigs beslut som
kompletteringsbudget för år 2003 förutsätter.
_______
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§ 117
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden tackar kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och tjänstemän för
vårens arbete, för bra beslutsunderlag och konstruktivt arbete i styrelsen.
Ordföranden önskar alla en avkopplande och trevlig sommar.
Ordföranden påminner också om folkomröstningskampanjen i höst, där alla krafter
måste medverka till att det blir ett högt valdeltagande om Sverige skall gå med i
EMU eller ej.
1:e vice ordföranden Christina Mattisson tackar ordföranden, som i hög grad bidrar
till att det blir samförstånd och bra mötesklimat i kommunstyrelsen. En glad och
avkopplande sommar önskas ordföranden och hans familj.
_______

12 augusti 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 12 augusti 2003
§ 118

Informationer och föredragningar

§ 119

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

§ 120

Anställning av kommunchef

§ 121

Yttrande över Vägverkets förslag till regional trafiksäkerhetsplan 2004-2007

§ 122

Budget- och verksamhetsuppföljning maj 2003

§ 123

Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003

§ 124

Strukturella förändringar i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge, för att
rätta uppkommen obalans mellan verksamhet och ekonomi

§ 125

Förslag till ändring av omsorgstaxa

§ 126

AB Karlskronahems begäran om investeringstillstånd och finansiering av
ny/ombyggnation i kv. Adlersten

§ 127

Begäran från tekniska nämnden om investeringstillstånd för ombyggnad av Lyckeby f.d.
kommunalhus för äldrenämndens verksamhet

§ 128

Förslag till ändrad finansiering av kommunens äldreboende i brf. Hjulhammar

§ 129

Revidering av förbundsordning för Region Blekinge

§ 130

Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion är 2002

§ 131

Yttrande över revisorernas skrivelse om nyttjande av Vårdförbundets tjänster

§ 132

Svar på motion om upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten

§ 133

Svar på motion om kommunal handlingsplan för att förebygga och motverka vänsterextremism och politiskt våld

§ 134 Anmälningsärenden
_______

12 augusti 2003

2

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 12 augusti 2003, kl 08.30-13.55
Sammanträdet ajourneras kl 09.10-13.30

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s) kl 13.30-13.55 §§ 119-134
Patrik Enstedt (s) kl 08.30-09.10 § 118
Lisbeth Petersson (s)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 08.30-08.50 del av § 118 samt
Kl 13.30-13.55 §§ 119-134
Karl-Gösta Svenson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Tore Ahrnström (s)
Ingrid Trossmark (s)
Ewa Lengstedt (s)
Marcel Abedini (mp)
Jan-Olof Petersson (fp) kl 08.50-09.10 § 118 del av

Närvarande

ersättare

Rolf Andersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s) kl 08.30-09.10 § 118
Annicka Engblom (m)
Carl-Göran Svensson (m) kl 13.30-13.55 §§ 119-134
Jan-Olof Petersson (fp) kl 08.30-08.50 del av § 118
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v) kl 08.30-08.50 § 118

Närvarande

tjänstemän

tf. kommunchef Anna-Lena Cederström ej § 120 p.g.a. jäv
VD Karlskrona Moderbolag Roger Lindberg
Samordnare Ann-Katrin Olsson
Informationschef Ulla Nelson
Tf. näringslivschef Peter Adaktusson kl 08.30-09.10 § 118
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Personalchef AnneliE Malmström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Chef för strategisk planering Tore Almlöf kl 08.30-09.10 § 118
Laila Karlsson

Sekreterare
Utses att justera

Tommy Olsson
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Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

………………………………………… §§ 118-134
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………….
Mats Johansson

Justerare

…………………………………………..
Tommy Olsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 18 augusti 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………………………..

3

12 augusti 2003

4

§ 118
Informationer och föredragningar
1. Ordföranden informerar om samtal med Vägverkets generaldirektör Ingemar
Skogö den 11 augusti om tidigareläggning av E22:ans utbyggnad i Blekinge.
Gunilla Ekelöf (fp) informerar om uppvaktning av generaldirektören om E22:an
som sker idag kl 09.00.
2. Yttrande över Vägverkets förslag till Regional trafiksäkerhetsplan år 2004-2007
föredras av chefen för strategisk planering Tore Almlöf.
3. Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun 2003 föredras av tf. kommunchef
Anna-Lena Cederström.
_______
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Personalenheten
Samtliga förvaltningar
Akten

§ 119
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron
De åtgärder som hittills vidtagits inom de fem huvudområden kommunen,
friskvård, arbetstid, rehabilitering, den goda arbetsplatsen och medarbetare &
ledare, har bidragit till att ökningen av sjukfrånvaron i stort sett har avstannat.
Detta positiva trendbrott är viktigt att uppmärksamma. Det är av stor vikt att detta
arbete som nu är påbörjat med att minska sjukfrånvaron får en fortsättning. Att
minska sjukfrånvaron kräver ett processtänkande och ett synsätt bortom kortsiktiga
punktinsatser.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 juli 2003 föreslagit
kommunstyrelsen besluta
Att godkänna bilagd delrapport rörande åtgärder för att minska sjukfrånvaron, den
s.k. åtgärdskatalogen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enligt
förslaget.
_______

12 augusti 2003

6

Personalenheten
Kommunchefen
Akten

§ 120
Anställning av kommunchef
Kommunstyrelsens presidium har efter samråd med fackliga organisationer och
representanter för förvaltningschefer genomfört rekryteringsarbetet tillsammans
med rekryteringskonsult.
Jäv
Anna-Lena Cederström anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att från och med den 15 augusti 2003 förordna Anna-Lena Cederström, 6311173303, som kommunchef i Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen enhälligt
enligt förslaget.
_______
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Vägverket Region Sydöst
Akten

7

2003.228.512

§ 121
Yttrande över Vägverkets förslag till regional trafiksäkerhetsplan 2004-2007
Vägverket Region Sydöst har remitterat förslag i rubricerade ärende. Syftet med
planen är att uppnå trafiksäkerhetsmålet 2007. För att detta mål skall nås krävs ett
antal åtgärder från olika aktörer som arbetar med trafiksäkerhet. Dessa aktörer är
Vägverket, kommunerna, polisen och landstingen. Vägverket har sedan som mål
att göra överenskommelser med de större kommunerna om trafiksäkerhetsarbetet.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på Vägverkets initiativ att öka trafiksäkerheten i regionen och därmed minska antalet döda i trafiken. Målet med en
ökad trafiksäkerhet kräver också en delaktighet från aktörerna som beskrivs ovan,
men även från näringslivet, och då inte minst transportsektorn, bilistorganisationer,
frivilligorganisationer m.fl.
Samråd vid framtagande av detta yttrande har skett med tekniska förvaltningen,
barn- och ungdomsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningens upphandlingsenhet.
För kommunernas del är det totalt 15 punkter som föreslås följas upp. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 juli 2003 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att till Vägverket Region Sydöst avge synpunkter över förslaget till
Trafiksäkerhetsplan 2004-2007 i enlighet med vad kommunledningsförvaltningen
anfört.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

8

2003.155.042

§ 122
Budget- och verksamhetsuppföljning maj 2003
Enligt kommunstyrelsens beslut i mars månad skall kommunstyrelsen tills vidare
under år 2003 månatligen (utom sommarsemestermånaden) inhämta uppgifter för
en budgetutfallsprognos för helår 2003. Föreliggande rapport bygger på erfarenheterna från årets första fem månader.
Sammanfattning: Årets kompletteringsbudget förutsätter att det ekonomiska
resultatet för kommunen år 2003 som helhet skall bli positivt +1.5 mkr. En
prognos efter maj månads utgång pekar mot ett resultat om –7.6 mkr. De största
negativa avvikelserna återfinns på äldrenämnden, barn- och ungdomsnämnden,
handikappnämnden samt på bostadsanpassningsbidragen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att betona vikten av att de nämnder som befarar negativa budgetavvikelser år
2003 vidtar erforderliga åtgärder i syfte att verkställa kommunfullmäktiges beslut
angående kompletteringsbudget för år 2003, samt
2. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
_______
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Kommunfullmäktige

9

2003.190.026

§ 123
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003
Enligt jämställdhetslagen 13 § skall arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt
jämställdhetsarbete. Jämställdhetskommittén har beslutat att 2002 års jämställdhetsprogram fortfarande är aktuellt och där finns förslag som ännu inte är genomförda. Programmet har reviderats och har varit ute på remiss till nämnder och
bolag.
Jämställdhetskommittén har vid sammanträde den 24 juni 2003, § 5, hemställt att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta jämställdhetsprogrammet. Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 augusti 2003 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Birgitta Ståhl (m), med tillstyrkan av Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd) och
Kent Lewén (fp), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt två tilläggsyrkanden enligt protokollsbilaga 1.
Günter Dessin (v) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag och avslag till Birgitta Ståhls m.fl. tilläggsyrkanden.
Proposition
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag. Därefter avslår
kommunstyrelsen Birgitta Ståhls m.fl. tilläggsyrkanden enligt protokollsbilaga 1.
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, protokollsbilaga 1.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
Att anta jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2003.318.170

§ 124
Strukturella förändringar i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge, för att rätta uppkommen obalans mellan verksamhet och ekonomi
Enligt förbundet råder en obalans mellan tillgängliga medel och verksamhetens
omfattning. Kortsiktigt är denna obalans ungefär 450 kkr och långsiktigt är
obalansen ca 2 000 kkr. Vid bedömning av denna obalans har inte effekterna av
regeringens förslag till ändring avseende kommunernas förlängda betalningsansvar
för sjuklöneperioden beaktats, ej heller har beaktats de lönekrav som den senaste
tiden framförts av olika grupper inom förbundet.
Vid direktionens sammanträde den 16 april 2003 redovisades ett antal förslag till
områden som kan vara aktuella att utreda för att minska kostnaderna för
verksamheten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 juli 2003, i enlighet med
direktionens beslut, lämnat beslutsförslag och föreslagit kommunfullmäktige
besluta
1. att förändra bemanningen av räddningsstyrkorna i Eringsboda och Holmsjö från
bemanningen 1+4 till 1+2, samt
2. att rökdykarkompetensen skall upprätthållas men rökdykarinsats planeras att ske
först efter att ytterligare styrka nått brandplatsen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 augusti 2003 föreslagit kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet för att få en helhetsbild av de besparingar
som föreslås i utredningen.
Kommunstyrelsen beslutar
Att återremittera ärendet.
_______
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Kommunfullmäktige
Budgetberedningen

2003.262.706

§ 125
Förslag till ändring av omsorgstaxan
Äldrenämnden har vid sammanträde den 21 maj 2003, § 53, beslutat lämna förslag
till ändring av nuvarande omsorgstaxa m.m. med syfte att förbättra intäktsutfallet
för de olika avgifterna inom taxan.
Handikappnämnden har den 27 maj 2003, § 41 i princip också fattat beslut om att
godkänna de av äldrenämnden föreslagna ändringarna av omsorgstaxan. Nämnden
beslöt dock att återremittera för ytterligare utredning delförslaget om att från år
2004 ta bort gällande begränsningar kopplade till reglerna för bostadsbidrag vid
hyressättningen av olika särskilda boenden för funktionshindrade.
Enligt beslut av kommunstyrelsen den 3 juni 2003, § 105, har samordning och
avstämning av ärendet nu genomförts.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 augusti 2003 föreslagit kommunstyrelsen besluta: att tillstyrka attsatserna 1-5 och att remittera attsatserna 6 och 7
till budgetberedning för år 2004-2006.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att förslag om att från år 2004 avskaffa gällande begränsningar kopplade till
reglerna för bostadsbidrag vid hyressättningen av enbart särskilda boenden för
äldre, remitteras till kommande budgetberedning för åren 2004-2006.
2. att en eventuell motsvarande förändring för särskilda boenden för funktionshindrade (handikappnämnden) remitteras till kommande budgetberedning för åren
2004-2006.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att ändra nuvarande omsorgstaxa genom att en övergång sker till tillägg för
tillredning av mat vid beräkning av avgifterna,
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2. att höja avgifterna inom respektive omsorgsnivå i enlighet med av
äldrenämnden upprättat förslag,
3. att godkänna de föreslagna tillämpningsanvisningarna för den nya
omsorgstaxan,
4. att ovanstående ändringar skall gälla såväl äldrenämnden som
handikappnämnden och tillämpas från den 1 oktober 2003,
5. att samtidigt uppdra åt äldrenämnden/handikappnämnden att i fortsättningen
göra erforderliga tekniska ändringar i nu föreslagna tillämpningsregler för
omsorgstaxan,
_______
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Kommunfullmäktige

2003.297.287

§ 126
AB Karlskronahems begäran om investeringstillstånd och finansiering av
ny/ombyggnation i kv. Adlersten
AB Karlskronahem har med skrivelse den 30 juni 2003 lämnat förslag till
investeringstillstånd och finansiering av ny- och ombyggnation i kv. Adlersten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförlag.
Investeringsbeloppet har beräknats från inkomna anbud till 100,8 mkr inklusive
moms. I byggnaderna skall inrymmas 46 lägenheter avseende äldreboende, 52
lägenheter avseende vanlig hyresrätt samt kontor, butiker och garage.
Det handikappolitiska programmet är tillgodosett i projektet. Förslaget till
äldreboende har tagits fram tillsammans med äldreförvaltningen och tekniska
förvaltningen. Äldreförvaltningen har arbetat in effekterna av kv. Adlersten i sin
handlingsplan för att komma tillrätta med den ekonomiska obalansen i
förvaltningen. Drifts- och hyreskalkylen har stämts av och ryms inom den
beslutade ramen om 10 mkr enligt nuvarande om- och utbyggnadsprogram för
äldreförvaltningen.
AB Karlskrona Moderbolag har vid sammanträde den 11 augusti 2003, §
tillstyrkt förslaget.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 augusti 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkande
Kent Lewén (fp), Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c) och Gunilla Ekelöf (fp),
yrkar att få särskilt yttrande till protokollet, protokollsbilaga 2.
Proposition
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Därefter beslutar
kommunstyrelsen att Kent Lewéns särskilda yttrande får bifogas protokollet,
protokollsbilaga 2.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
Att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att besluta om ovannämnda
hyresavtal.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka AB Karlskronahems begäran om investeringstillstånd för ny- och
ombyggnation av kv. Adlersten till en kostnad av 100,8 mkr och att finansieringen
av projektet skall ske genom direktlån från Karlskrona kommun,
2. att anslagstäcka utlåningen till AB Karlskronahem genom nyupplåning med
motsvarande belopp,
3. att delegera till kommunstyrelsen, att med rätt att vidaredelegera, besluta om
hyresavtalet avseende äldreboendet med AB Karlskronahem, dock till en maximal
kostnad om 3,757 mkr per år efter avdrag av Ludvikamoms på bostadsdelen, samt
4. att understryka vikten av tidigare lämnade ägardirektiv till AB Karlskronahem,
nämligen att senast under augusti månad i år presentera en långsiktig åtgärdsplan
för att minska skuldbördan med anledning av nyinvesteringar och ökade satsningar
på eftersatt underhåll.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.274.287

§ 127
Begäran från tekniska nämnden om investeringstillstånd för ombyggnad av
Lyckeby f.d. kommunalhus för äldrenämndens verksamhet
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 maj 2003, § 42 hemställt hos
fullmäktige om investeringstillstånd för ombyggnation av Lyckeby gamla
kommunalhus. Syftet är att förse äldreförvaltningens verksamhet med effektiva
och ändamålsenliga lokaler. Äldreförvaltningen flyttar sin hemtjänstexpedition
med personalutrymmen från Rosenborg till Lyckeby gamla kommunalhus. De
huvudsakliga åtgärderna avser tillgänglighet för rörelsehindrade, elsäkerhet och
ventilation och är kostnadsberäknade till 1,4 mkr.
I samråd med äldrenämnden har tekniska nämnden tagit upp 1,0 mkr i 2003 års
investeringsplan för ombyggnationen. 0,4 mkr planeras ur det ospecificerade
anslaget för fastighetsinvesteringar tas i anspråk.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 juli 2003 lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att investeringstillstånd meddelas för ombyggnad av Lyckeby gamla
kommunalhus för äldreförvaltningens verksamhet inom ramen 1,4 mkr, vilken är
anslagstäkt i 2003 års investeringsbudget.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.252.045

§ 128
Förslag till förändrad finansiering av kommunens äldreboende i brf
Hjulhammar
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
År 1993 beslöt kommunen om igångsättningstillstånd för ombyggnadsarbeten till
äldreboenden i av kommunen tillhöriga bostadsrätter i brf. Hjulhammar. För att
möjliggöra att projektet skulle få del av investeringsbidrag och räntebidrag tecknade kommunen via dåvarande fastighetsnämnden ett avtal med bostadsrättsföreningen. Innebörden med avtalet var att föreningen skulle göra investeringen i eget
namn och med en sådan konstruktion att fullständiga fördelar av bidragen skulle
komma kommunen till del indirekt. Dock skulle kommunen betala förhöjd avgift
motsvarande ränta och amortering på ombyggnadsarbetena.
De fördelar kommunen ville uppnå med ovannämnda avtalskonstruktion har nu
uppnåtts med föreningens hjälp i och med att räntebidragen fasats ut. Det är nu till
fördel för såväl kommunen som föreningen om kommunen övertar kvarvarande lån
som uppgår till 5,1 mkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att förändra finansieringen av kommunens äldreboende i brf. Hjulhammar enligt
ovannämnda förslag med innebörden att kvarvarande lån om 5,1 mkr skall lösas
och att beloppet skall finansieras med ökad upplåning.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.276.106

§ 129
Revidering av förbundsordning för Region Blekinge
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 23 april 2003, § 50, beslutat hem ställa
att respektive medlems fullmäktige antar förslag till reviderad förbundsordning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Den ändrade modellen för förbundsavgiften innebär att
respektive medlem betalar avgift i förhållande till respektive medlems antal
skattekronor. Fördelningen mellan kommunerna beräknas efter invånarantalet i
respektive kommun.
Det konstateras att i förslaget till reviderad förbundsordning anges inte från vilket
datum den nya förbundsordningen skall gälla. Förslaget till ny förbundsordning
borde också ha gått ut till förbundets medlemmar på remiss innan det slutliga
förslaget presenterades.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att till Region Blekinge ge till känna vad kommunledningsförvaltningen anfört i
sin skrivelse, samt
2. att anta föreliggande förslag till reviderad förbundsordning för Region Blekinge.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.317.701

§ 130
Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion år 2002
Vårdförbundet Blekinge har med skrivelse den 13 juni 2003 översänt årsredovisning 2002 samt revisionsberättelse för fullmäktiges ställningstagande om
ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 25 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Enligt revisionsberättelsen för Vårdförbundet Blekinge har
revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för år 2002. Nyttjandegraden av verksamheten
från kommunernas sida har föranlett en diskussion i separat ärende.
Därutöver har Karlskrona kommun tidigare enligt fullmäktiges beslut den 29
augusti 2002, § 160, väckt frågan angående det samlade överskottet samt att en
begränsning av det egna kapitalet bör ske. Av utsänd årsredovisning framgår att
det egna kapitalet nu ökat till 12,7 mkr. Ett belopp i den storleksordningen gagnar
inte tanken att minimera kommunernas egna kapital vilket är ett skäl för
kommunalförbund. Då det av handlingarna inte framgår att frågan hanterats bör
den på nytt aktualiseras.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet får år 2002,
samt
2. att åter väcka frågan om det egna kapitalets storlek i vårdförbundet enligt ovan.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.291.701

§ 131
Yttrande över revisorernas skrivelse om nyttjande av Vårdförbundets
tjänster
Vårdförbundet Blekinges revisorer har med skrivelse den 10 juni 2003 i samband
med granskning av verksamheten konstaterat att medlemskommunerna utnyttjandet av vårdförbundets tjänster sjunkit drastiskt de senaste åren. Blekingekommunernas andel av Vårdförbundets verksamhet ligger nu under 40 %. Revisorerna
föreslår att direktionen och företrädare för kommunerna inleder en dialog för att
säkerställa att Vårdförbundets förbundsordning efterlevs på ett tillfredsställande
sätt.
Remissynpunkter
Handikappförvaltningen den 3 juli 2003
Socialförvaltningen den 3 juli 2003
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 25 juli 2003 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. Det konstateras att handikappförvaltningen
och socialförvaltningen anser sig leva efter förbundsordningen på ett tillfredsställande sätt. Berörda kommunala företrädare deltar gärna i en dialog med
Vårdförbundet Blekinge.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att meddela Vårdförbundet Blekinge att Karlskrona kommun anser sig efterleva
gällande förbundsordning enligt ovanstående
2. att företrädare för berörda förvaltningar deltar i en dialog med Vårdförbundet
Blekinge för att säkerställa att förbundsordningen efterlevs, samt
3. att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda diskussioner med övriga
medlemskommuner i vårdförbundet om grunderna för vårdförbundets framtid.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.109.109

§ 132
Svar på motion om upplysningskampanj om kommunismens brott mot
mänskligheten
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2003, § 34, av
Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att en upplysningskampanj om
”kommunismens brott mot mänskligheten och uppenbara likheter med nationalsocialismen” skall genomföras i kommunens gymnasieskolor och vara en del i den
reguljära undervisningen. Vidare föreslås att Karlskrona kommun skall uppvakta
regeringen om en liknande kampanj på riksnivå.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 28 juni 2003, § 55, lämnat yttrande.
Nämnden uppger bland annat att kommunismen som ideologi och den praktiska
konsekvensen belyses ingående i både A- och B-kurserna inom samhällskunskap
och historia. I undervisningsmaterialet finns ett rikt bildmaterial och omfattande
dokumentation som belyser utvecklingen och formar diskussionerna i klassrummet. Den upplysningskampanj som efterlyses bedrivs redan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen anför bland annat att sedan den
1 juni är ”Forum för levande historia ” en nationell myndighet vilket ger förutsättningar för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete, varför någon anledning inte finns
för Karlskrona kommun att uppvakta regeringen för en rikskampanj om
kommunismen.
Allmänna utskottets har vid sammanträde den 5 augusti 2003 tillstyrkt
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut samt tillstyrkt ordförandens
tilläggsförslag, protokollsbilaga 3.
Yrkanden
Ordföranden, Karl-Gösta Svenson (m), Tommy Olsson (kd), Kent Lewén (fp) och
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till allmänna utskottets två beslutsattsatser.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag och
avslag till allmänna utskottets attsats 2.
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag och
allmänna utskottets tilläggsyrkande, protokollsbilaga 3.
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Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att motionen skall anses besvarad, samt
2. att uppmana utbildningsnämnden att omgående ta initiativ till en bred
informationskampanj med syfte att sprida kunskap om de nya EU-medlemmarnas
nutidshistoria.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.237.109

§ 133
Svar på motion om kommunal handlingsplan för att förebygga och motverka
vänsterextremism och politiskt våld
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av
Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att en kommunal handlingsplan tas
fram för att förebygga, åtgärda och motverka vänsterextremism och politiskt våld.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförlag. Sammanfattning: Det åligger polisen och säkerhetspolisen att på
olika sätt svara för ordning och säkerhet samt förebygga och avslöja hot mot rikets
inre säkerhet, varför det inte är möjligt att utarbeta en kommunal handlingsplan på
detta område.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
_______
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Akterna

§ 134
Anmälningsärenden
1.

Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet (ärende 6 personalärende godkänns ej – skall åter till KS)
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2003
3. Statskontorets rapport 030508 om vuxnas lärande – Vad bör staten göra?
4. Kammarrätten i Jönköping beslut 030509 (mål 136-3 och 137-03) att avslå
överklaganden om tillstånd till riksfärdtjänst enligt lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst
5. Kommunstyrelsens ordförande 030519 om kontrasignering av avtal enligt
kommunstyrelsens reglemente § 23 (gäller tf kommunchef Anna-Lena
Cederström och vid förfall för henne bitr. kommunchef Roger Lindberg)
6. Brudbäckens vattendragsgrupp, Ramdala, skrivelse 030521 med protokollsutdrag för kännedom till kommunen, länsstyrelsen och landshövdingen i
Blekinge län
7. Kommunstyrelsens svar 030522 på skrivelse från gruppledaren Mats Lindbom
om behov av strategier för uthållig tillväxt. Skrivelsen föranleder inga åtgärder
8. Näringsdepartementets beslut 030528 att avslå framställning i fråga om
väghållning för del av väg 28, delen 22-Verkövägen, samt Verkövägen till
Karlskrona färjeterminal
9. Barn- och ungdomsnämndens beslut 030528 § 67 att överlämna redogörelse för
de ökade driftkostnaderna avseende Sunnadalskolan till kommunstyrelsen
10. Holmsjö Hembygdsförenings Öppet brev 030616, med anledning av föreslagna
nedskärningar inom räddningstjänsten
11. Tekniska förvaltningens rapport ”Enskilda vägar i Karlskrona kommun” som
presenterades vid presskonferens den 1 juli 2003
12. Handikappnämndens beslut 030625, § 54, om förändrat måldokumentet Fyra
byggstenar för att forma ett samhälle för alla
13. Länsstyrelsen i Blekinge län
• skrivelse till Lantmäteriet 030513 om byggnadsminnesförklaring av
byggnaderna på fastigheten Stumholmen 2:3 i Karlskrona
• beslut 030611 om tillstånd till täkt på fastigheten Sillhövda 3:1
14. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet
• Följebrev april 2003 om sammanhållningspolitiken efter 2006 – synpunkter
inför tredje sammanhållningsrapporten
• 030620 skrivelse om gemensam nämnd inom vård och omsorgsområdet
• 030630 Ändringar i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar
för viss hälso- och sjukvård
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030703 Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder –
ansvarsfördelning mellan kommun och landsting
15. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003
nr 30 Kommunernas yttrande vid ansökan till Hemvärnet
nr 40 Information med anledning av konflikten
nr 41 Budgetförutsättningar åren 2004-2006
nr 42 På spåret – en studie om pendling och regionsförstoring
nr 43 Frivilliga resursgrupper – en resurs i det nya krishanteringssystemet
nr 44 Förtroendevaldas ställning vid arbetskonflikt
nr 46 Särskild lärarutbildning (SÄL)under åren 2002-2006
nr 50 Avtal om kopiering i skolorna läsåret 2002-2003
nr 51 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.
HÖK 03
nr 52 Frivilliga resursgrupper – komplettering avseende cirkulär 2003:43
nr 54 Arbetsdomstolens dom 2003 nr 51 angående avskedande av
hälsoskyddsinspektör
nr 55 Kommunal Personal 2002
nr 57 Ny lag om förbund mot diskriminering och förändringar i de befintliga
arbetsrättsliga diskrimineringslagarna
nr 59 Maxtaxan inom barnomsorgen – så blev det
16. Tackskrivelser
- från Litorina Folkhögskola som tackar för tal och present vid deras jubileum
- från Carl-Göran Svensson som tackar för uppvaktningen på högtidsdagen
_______
•
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 7 oktober 2003
§ 135

Informationer och föredragningar

§ 136

Kommunala val

§ 137

Yttrande över departementspromemorian Jämkning av avgift för färdiglagad mat m.m.
inom äldre- och handikappomsorgen

§ 138

Yttrande över revisionsrapport slutrapport om granskning av budgetprocessen

§ 139

Yttrande till Vägverket om objektlistor för mindre väginvesteringar i länstransportplanen

§ 140

Sammanträdesplan år 2004 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 141

Projekt Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider, slutrapport

§ 142

Rapport om arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2002

§ 143

Samlingslokaler i Karlskrona kommun

§ 144

Justering av Räddningstjänstplan

§ 145

Räddningstjänsten Östra Blekinge – ställningstagande kring räddningstjänstens
verksamhet

§ 146

Delårsbokslut per den 31 augusti 2003

§ 147

Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006 samt riktlinjer för
såväl alkoholservering som folköl

§ 148

Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun

§ 149

Ombyggnad av kök vid Hasslö skola

§ 150

Om- och tillbyggnad av Skrävle skola

§ 151

Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003

§ 152

Svar på motion om motorarena för karting och radiostyrd banracing

§ 153

Svar på motion om rätt till hemtjänst för alla 80+

§ 154

Svar på motion om redovisning av parkeringssituationen på Trossö samt tillämpning av ny
parkeringsnorm vid planläggning på Trossö

§ 155

Svar på motion om gång- och cykelbana mellan Lösen och Östra Torp

§ 156

Svar på motion om ”Skapa ett barnvänligare politikerliv” det finns alltför få
småbarnsföräldrar med förtroendeuppdrag

§ 157

Anmälningsärenden

_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 7 oktober 2003, kl 08.30-14.05
Sammanträdet ajourneras kl 09.45-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Karl-Gösta Svenson (m)
Tommy Olsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Günter Dessin (v)
Björn Gustavsson (mp)

Tjänstgörande

ersättare

Ingrid Trossmark (s)
Carl-Göran Svensson (m)

Närvarande

ersättare

Tore Ahrnström (s) kl 08.30-09.45 § 135:1-3
Ewa Lengstedt (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s) kl 08.30-09.45 § 135:1-3
Patrik Hansson (s)
Ulf Hansson (s) kl 08.30-09.45 § 135:1-3
Jan-Olof Petersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Mikael Andersson (fp)
Marcel Abedini (mp) kl 08.45-14.05

Närvarande

tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
VD Moderbolaget Roger Lindberg
Personalchef AnneliE Malmström
Informationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Tf näringslivschef Peter Adaktusson kl 08.30-09.45 § 135:1-3
Stf ekonomichef Bengt Nilsson kl 08.30-09.15 § 135:2
Kommunekonom Ingela Svensson kl 08.30-09.15 § 135:2

Sekreterare

Laila Karlsson

Utses att justera

Mats Lindbom

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………….. §§ 135-157
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………….
Mats Johansson

Justerare

………………………………………….
Mats Lindbom

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 13 oktober 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 135
Informationer och föredragningar
Under förmiddagens informationer:
1. Ordföranden informerar om att ärende nr 11 Räddningstjänsten Östra Blekinge –
ställningstagande kring räddningstjänstens verksamhet utgår för vidare beredning.
Föredragningen är inställd.
2. Delårsbokslut per den 31 augusti 2003 föredras av stf ekonomichef Bengt
Nilsson och kommunekonom Ingela Svensson.
3. Redovisning av händelseförlopp i samband med strömavbrott den 23 september
2003 föredras av kommunchef Anna-Lena Cederström.
Kommunjurist Lennarth Eriksson informerar om krisledningsnämndens
reglemente, ansvar m.m.
Ärendet skall anmälas till kommunfullmäktige i oktober månad.
--Vid eftermiddagens beslutssammanträde:
1. Mats Lindbom (c) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande om inlämnad
skrivelse rörande tillväxt, nyföretagande m.m.
Ordföranden svarar att kommunstyrelsen kommer att inbjudas till ett av allmänna
utskottets näringslivssammanträden för interna diskussioner i ärendet.
2. Ordföranden informerar om den förstärkta budgetberedningen kallas till
måndagen den 13 oktober 2003, kl 08.30 för budgetdiskussioner. AB
Karlskronahem kommer inte att diskuteras vid detta tillfälle.
Vid allmänna utskottets sammanträde den 21 oktober kommer samtliga partier att
inbjudas för diskussion om AB Karlskronahem.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Samtliga förvaltningar
Samordnare Ann-Katrin Olsson
VD Moderbolaget Roger Lindberg
Kjell Kjellgren
Akten

2003.31.102

§ 136
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser till och med den 31 december 2004 följande:
Parlamentarisk grupp (uppdrag om samlingslokaler)
Ordförande
Percy Blom (s)
Vice ordförande
Mats Lindbom (c)
Ledamöter
Ann-Charlotte Svensson (s)
Patrik Enstedt (s)
Ulla Thurbin (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Günter Dessin (v)
_______
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Socialdepartementet
Äldreförvaltningen
Akten

6

2003.304.730

§ 137
Yttrande över departementspromemorian Jämkning av avgift för färdiglagad
mat m.m. inom äldre- och handikappomsorgen
Socialdepartementet har den 30 juni 2003 översänt rubricerade ärende för yttrande
senast den 3 oktober 2003. Äldreförvaltningen har den 28 juli 2003, i samråd med
handikappförvaltningen, lämnat förslag till yttrande.
Promemorian innehåller förslag som innebär ett förtydligande av lagstiftningen
innebärande att kommuner får jämka avgift för bl.a. färdiglagad mat som tillhandahålls inom äldre- och handikappomsorgen. En särskild regel för detta ändamål
föreslås införas i socialtjänstlagen från och med den 1 juli 2004.
Karlskrona kommun tillämpar redan, liksom ca 30% av övriga kommuner i landet,
jämkning för tillredningskostnaden av mat. I det förslag till förändringar av
omsorgstaxan som äldrenämnden beslutade om i maj finns en jämkningsregel kvar
för tillredning av mat för de hjälptagare som har låg inkomst i kombination med
förmögen under ett basbelopp. Äldreförvaltningen anser att den föreslagna
ändringen av socialtjänstlagen bör tillstyrkas så att osäkerheten om lagligheten i
jämkningsförfarandet undanröjs.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att tillstyrka att förslaget om jämkning av färdiglagad mat m.m. införs i
socialtjänstlagen i enlighet med departementspromemorian.
_______
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Karlskrona kommuns revisorer
Samtliga nämnder
Akten

7

2002.444.007

§ 138
Yttrande över revisionsrapport, slutrapport om granskning av
budgetprocessen
Revisionen har gett KPMG i uppdrag att göra en granskning av budgetprocessen.
En delrapport har tidigare lämnats till kommunstyrelsen och den politikergrupp
som har till särskilt uppdrag att se på behoven av att utveckla och förändra arbetet
med att ta fram kommunens budget. Revisionen har den 6 juni 2003 översänt
slutrapport för granskningen. Revisorerna instämmer i de synpunkter som lämnas i
rapporten och ber om kommunstyrelsens yttrande senast den 30 september 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 september 2003 lämnat
förslag till yttrande. Kommunledningsförvaltningen instämmer med revisorernas
slutsats att de tydliga ekonomiska målsättningarna och den aktiva uppföljningen av
ekonomin har skapat goda förutsättningar att upprätthålla god kontroll på
kommunens ekonomi.
Respektive nämnd utformar måldokument innefattande prestationsmått. I budgetsammanhang är det upp till respektive nämnd att utforma, anpassa och följa upp
dessa mått.
Inom den kommunala sektorn pågår ett ständigt arbete för högre kvalitet och
effektivitet i verksamheterna. Karlskrona kommun har bland annat via det s.k.
KKKVH-samarbetet (Karlskrona. Kalmar, Kristianstad, Växjö och Halmstad)
utvecklat jämförelsearbetet under lång tid. Detta har skett på central nivå och på
verksamhetsnivå. I nuläget pågår bl.a. samverkan mellan kommunerna, inom
kommunförbundets projekt ”Jämförande kvalitetsnätverk”, kring framtagande av
kvalitetsnyckeltal för hemtjänsten. Detta projekt skall beakta både kommunlednings- och nämndsperspektiv.
Det av regeringen 2002 tillsatta ”Rådet för kommunala analyser och jämförelser”
har till uppgift att utveckla och tillhandahålla nationella nyckeltal, både kvantitativa och kvalitativa, samt även att främja jämförande analyser mellan kommuner.
Med bland annat ovanstående beskrivet arbete och de av nämnderna utarbetade
måldokumenten har det lagts en god grund för att även i budgetdokumenten få
fram tydligare kopplingar mellan ekonomi, produktion och kvalitet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att godkänna kommunledningsförvaltningens skrivelse och överlämna denna till
kommunens revisorer.
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Vägverket, Karlskronakontoret
Tekniska förvaltningen
Akten

8

2003.298.014

§ 139
Yttrande till Vägverket om objektlistor för mindre väginvesteringar i
länstransportplanen
För samråd har Vägverket till länets kommuner översänt förslag till objektlistor för
mindre väginvesteringar inom första delen av planperioden d.v.s. de 3-5 första åren
i planperioden.
Objektslistorna har redovisats i Region Blekinges nämnd för infrastruktur och
kommunikationer. Nämnden uppdrog då till Vägverket och Region Blekinges
kansli att förankra förslagen i respektive kommun. Utöver detta vill man även ha
en uppfattning av kommunens behov av bidrag till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala vägnätet.
Kommunernas synpunkter skall redovisas till Vägverket Region Sydöst i
Karlskrona. Yttrande från kommunledningsförvaltningen den 19 september 2003
är framtaget i samråd med tekniska förvaltningen.
Yrkanden
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 september 2003 tillstyrkt förslaget
med tillägg under rubrik Trafiksäkerhetsåtgärder: Ombyggnad av väg 28
(mitträcke, sidoområde) måste ske så att näringslivets transporter inte försvåras
eller omöjliggörs.
Mats Lindbom (c) yrkar under rubriken Breddning av smala vägar, sista
meningen…Karlskrona kommun tillstyrker att dessa båda objekt prioriteras.
Proposition
Kommunstyrelsen beslutar först enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Därefter tillstyrker kommunstyrelsen allmänna utskottets tillägg och Mats
Lindboms ändringsyrkande.
Således beslutar kommunstyrelsen
Att till Vägverket Region Sydöst i Karlskrona avge yttrande över objektlistor för
mindre väginvesteringar i länstransportplanen i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag med tillägg.
_______
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Kommunfullmäktige, anmälningsärende
Samtliga förvaltningar, bolag, tjänstemän
Akten

9

2003.394.004

§ 140
Sammanträdesplan år 2004 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 31 juli 2003 lämnat förslag
till sammanträdesplan år 2004 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
allmänna utskottet, fastighetsutskottet och AB Karlskrona Moderbolag m.m.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta sammanträdesplan för år 2004, samt
2. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
_______
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Samtliga nämnder
Akten

10

2001.334.020

§ 141
Projekt Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider, slutrapport
Kommunledningsförvaltningen skrev till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i syfte att genomföra önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider
för att på sikt kunna:
- trygga personalförsörjningen
- skapa jämställdhet i kommunens organisation
- ge den anställde möjlighet att ta ett mer aktivt ansvar för sitt arbete
- skapa större möjlighet att förena arbetet med familjeliv och fritid
- minska sjukfrånvaron
- minska deltidsarbetslösheten
- skapa förutsättningar för att både män och kvinnor kan ansvara för sin
försörjning.
Kommunfullmäktige beslöt den 30 augusti 2001, § 127, att alla tillsvidareanställda
i Karlskrona kommun skall få den sysselsättningsgrad de önskar. Förutsättningarna
för att få önskad sysselsättningsgrad är bland annat att arbeta utifrån ett flexibelt
arbetssätt och med årsarbetstid. Genomförande skall ske successivt med början den
1 oktober 2001. Äldre-, handikapp- och barn- och ungdomsförvaltningarna skall ha
genomfört åtgärderna inom tre år, övriga förvaltningar inom ett år.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 september 2003 lämnat
slutrapport för projektet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna slutrapporten och anse projektet avslutat, samt
2. att arbetet med önskad sysselsättningsgrad integreras i den ordinarie
verksamheten.
_______
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Kommunarkivet
Samtliga förvaltningar
Akten

11

2003.152.004

§ 142
Rapport om arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2002
Kommunstyrelsen har som arkivmyndighet tillsynsansvar för att arkivvården hos
kommunala nämnder och styrelser sker i enlighet med arkivlagen 7 §.
I enlighet med bestämmelserna i arkivreglementet skall kommunarkivet varje år
avge rapport om arkivverksamheten i Karlskrona kommun. Kommunarkivarien
har genom arkivinspektioner kontrollerat hur kommunala förvaltningar och företag
följer bestämmelserna i arkivlag och arkivreglemente.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 september 2003 lämnat
rapport om arkivverksamheten samt beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att kommunledningsförvaltningen åläggs att se till att systematiska
arkivförteckningar upprättas för samtliga enheter och komplettas i enlighet med
bestämmelserna i arkivlagen 6 § p 2 senast den 31 december 2003,
2. att gymnasieskolorna ordnar sin arkivvård i enlighet med bestämmelserna i
arkivreglementet och upprättar lagstadgade dokument senast den 31 december
2003, samt
3. att tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden åläggs att överföra de
arkivhandlingar som förvaras i ”blå gången” till en förvaring som överensstämmer
med arkivlagens 6 § p 3 senast under 2004, samt att lämna en handlingsplan för
genomförandet till arkivmyndigheten senast den 31 december 2003.
_______
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Samtliga förvaltningar
Samordnarna
Kjell Kjellgren
Akten

§ 143
Samlingslokaler i Karlskrona kommun
Karlskrona kommun äger, upplåter, hyr ut eller beviljar bidrag till samlingslokaler
inom kommunen för att möjliggöra verksamhet för kommuninvånare och andra.
Lokaler som ägs av kommunen, Karlskronahem eller ideella organisationer.
Olika förutsättningar gäller för lokaler och de ligger på vissa platser mycket nära
varandra. Lokalerna är i olika skick och insatser behövs för att hålla dem i skick.
Utbyggnadsplaner finns för flera lokaler och kostnader för drift ökar. Bidragsbilden ser olika ut inom olika förvaltningar. Berörda i detta sammanhang är i
första hand tekniska förvaltningen, idrotts- och fritids-, äldre-, handikapp- och
kulturförvaltningarna samt Karlskronahem AB.
En översyn av tillgänglighet, nyttjande, behov, driftsbidrag m.m. behövs för att
undersöka och ta till vara lokalernas möjligheter på bästa sätt. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 september 2003 lämnat beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdrag:
- att göra en inventering, uppdelad på kommundelsnivå, över samlingslokaler som
kommunen äger eller lämnar bidrag till
- att i utredningen redovisa olika stödformer
- att undersöka de ekonomiska förutsättningarna för samlingslokaler och nyttjandet
av dessa
- att en jämförelse skall göras med motsvarande verksamhet i andra kommuner
- att lämna förslag till hur samordning m.m. kan utvecklas
- att genomföra arbetet i nära samverkan och dialog med föreningslivet
- att arbetet skall vara klart senast till september 2004 inför budgetberedning 2005
- att tjänstemannastöd tillhandahålls för utredningsgruppen via kommunledningsförvaltningen, samt
- att finansiering av deltagande politiker sker via respektive nämnds/styrelses
anslag.
_______
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2003.385.170

§ 144
Justering av Räddningstjänstplan
Räddningstjänsten har på uppdrag av direktionen set över fördelningen av fordon
i Förbundet. Nuvarande räddningstjänstplan har en detaljeringsgrad som kan
ifrågasättas. För tillfället anges i räddningstjänstplanen att ”Räddningstjänstförbundet skall ha tillgång till minst 50 m3 vatten via tankbilar”.
Förbundet har i reviderad fordonsplan kommit fram till att det för närvarande
räcker med ett mindre antal fordon, som innebär att den sammanlagda mängden
vatten, som kommer att finnas tillgänglig i tankfordon blir 41m3.
För att underlätta Förbundets planering av verksamhet och resurser bör det ej
läggas fast i räddningstjänstplanen hur mycket vatten som skall finnas tillgänglig i
Förbundets tankfordon. Direktionen har vid sammanträde den 10 september 2003
beslutat tillskriva medlemskommunerna med förslaget att definitionen av hur
mycket vatten som skall finnas i tankfordon stryks ur räddningstjänstplanen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att definitionen av hur mycket vatten som skall finnas i tankfordon inom
Förbundet stryks ur räddningstjänstplanen.
_______
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2003.318.170

§ 145
Räddningstjänsten Östra Blekinge – ställningstagande kring
räddningstjänstens verksamhet
Räddningstjänstförbundet har tidigare lämnat förslag till respektive medlemskommun med förslag till kostnadsbegränsande åtgärder. Förslaget som behandlats i
respektive kommun gällde förändring av räddningsstyrkorna i Holmsjö respektive
Eringsboda. Kommunstyrelsen i Karlskrona beslutade vid sammanträde den 12
augusti 2003 att återremittera ärendet för komplettering med helhetsförslag.
Ronneby kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2003 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att inhämta kompletterande uppgifter.
Direktionen för räddningstjänsten har vid sammanträde den 10 september 2003
behandlat förslag till budget för verksamhetsåret 2004. Dessutom har direktionen
tagit ställningen att, till Ronneby kommun, som svar på återremissen överlämna
promemoriorna ”konsekvenser vid alternativa besparingsformer” och
”effektivitets- och kostnadsutveckling”. Dessa PM översänds även till Karlskrona
kommun för kännedom. För att göra den helhetsbedömning som efterfrågats i
Karlskrona kommunstyrelse överlämnas dessutom direktionens underlag till
budget för år 2004.
Direktionens förslag är att medlemskommunerna beslutar uppdra åt
Räddningstjänsten Östra Blekinge att genomföra verksamhetsförändringar
1. att bemanningen av räddningsstyrkan i Holmsjö och Eringsboda ändras från 1+4
till 1+2 (-600 tkr),
2. att rökdykarkompetensen skall upprätthållas men planeras att ske först efter att
ytterligare styrka nått brandplatsen, samt
3. att förbundets heltidsstyrka skall kunna reduceras, under helger och nätter, till
12 man. Övriga tider skall minimistyrkan vara 13 man, beskrivet i bilaga 4 (-600
tkr).
Ordföranden informerar i ärendet och meddelar att ärendet utgår för fortsatt
beredning.
Kommunstyrelsen beslutar
Att ärendet utgår för fortsatt beredning.
_______
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§ 146
Delårsbokslut per den 31 augusti 2003
Den av fullmäktige fastställda årsbudgeten år 2003 förutsatte ett årsresultat om
+20,7 mkr baserat på Kommunförbundets skatteprognos hösten 2002. En bit in på
år 2003 reviderade Kommunförbundet sin prognos med hänsyn till den
internationella lågkonjunkturen och den svagare utvecklingen för svensk ekonomi.
Karlskrona kommun fick justera beloppen med 29 mkr i den kompletteringsbudget
som antogs i maj 2003.
Genom ökat avkastningskrav på moderbolagskoncernen, krav på ökad
skogsförsäljning, upplösning av säkerhetsmarginalen och ytterligare åtgärder blev
det dock möjligt att balansera kompletteringsbudgeten med ett positivt resultat +
1,5 mkr.
Det prognostiserade årsresultatet per den 31 augusti är –11,2 mkr. Försämringen
mot kompletteringsbudgeten förklaras huvudsakligen av en något ogynnsammare
skatteprognos och befarade anslagsöverskridanden på äldrenämnden och
utbildningsnämnden.
I kommunledningsförvaltningens förslag till beslut utgår tredje attsatsen om
investeringsram och investeringstillstånd då Affärsverken AB har återtagit sin
begäran.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att godkänna den ramjustering av engångskaraktör som konflikten i maj gav
upphov till. Effekten av konflikten skall vara neutral för förvaltningarna,
2. att från pris- och lönereserven bevilja barn- och ungdomsnämnden
kompensation för en beräknad indexuppräkning av barnomsorgsavgifterna som ej
kunnat uppnås med hänvisning till maxtaxan,
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2003, samt
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
---
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt äldrenämnden, handikappnämnden, barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden att vidta erforderliga åtgärder i syfte att verkställa
kommunfullmäktiges beslut som kompletteringsbudget för år 2003 förutsätter,
samt
2. att bevilja socialnämnden ett utökat investeringsutrymme av 50 tkr under 2003,
som inryms i årets totala investeringsramar. Förvaltningens kapitalkostnader skall
inrymmas inom nuvarande ramar,
_______
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2003.360.760

§ 147
Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006 samt
riktlinjer för såväl alkoholservering som folköl
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige i juni 2000, och avsåg gälla till
och med 2002. En planerad förskjutning av nytt program har skett i avvaktan på
nya nationella handlingsplaner inom det drogpolitiska området.
Det av socialförvaltningen framtagna förslaget till nytt program har varit ute på
bred remiss. Socialnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2003, § 127,
lämnat över ärendet för beslut i fullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 september 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Det drogförebyggande arbetet skall ha hög prioritet
inom förvaltningar och bolag. Det kommande arbetet med folkhälsofrågor blir en
viktig del i detta arbete att uppnå målen även i det drogpolitiska programmet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige beslutar
1. att anta socialnämndens förslag till drogförebyggande strategier år 2004-2010,
2. att anta socialnämndens förslag till handlingsplan år 2004-2006 för
förebyggande arbete,
3. att anta socialnämndens förslag till riktlinjer för alkoholservering,
4. att anta socialnämndens förslag till riktlinjer för folkölsförsäljning, samt
5. att uppmana nämnder och styrelser att arbeta i enlighet med fastställd strategi
och handlingsplan.
_______
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2001.221.160

§ 148
Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen beslöt den 1 juni 1999, § 110, i samband med att kommunens
säkerhetsorganisation antogs, att förslag till säkerhetspolicy skall utarbetas och
fastställas genom politiskt beslut.
Föreliggande förslag till säkerhetspolicy är formulerat som ett övergripande
dokument för kommunens säkerhetsarbete. Säkerhetspolicyn skall gälla för hela
kommunkoncernen och kompletteras med riktlinjer i form av regler och
föreskrifter.
Från nämnder och bolagsstyrelser har fått möjlighet att yttra sig. Förslaget har
också behandlats av säkerhetsledningen och av förvaltningschefsgruppen. Till följd
av detta har ursprungsförslaget reviderats på ett antal punkter.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att anta föreliggande förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
_______
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2003.364.291

§ 149
Ombyggnad av kök vid Hasslö skola
Kommunfullmäktige beslöt den 28 november 2002, § 157, att bevilja och anslå 1,0
mkr för ombyggnad av befintligt kök vid Hasslö skola från mottagnings- till
tillagningskök. Under det fortsatta projekteringsarbetet har sedan förutsättningarna
för projektet kraftigt ändrats och nya behov och önskemål har dessutom tillkommit. Kostnaden för projektet har därför nu stigit till 2,6 mkr.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 18 juni 2003, § 75,
uppdragit åt tekniska nämnden att genomföra ombyggnad av befintligt
mottagningskök på Hasslö skola till tillagningskök. Vid detaljplaneringen och
under upphandlingen framkom väsentliga avvikelser i jämförelse med den
kostnadsberäkning som låg till grund för anslagsframställan. Dessutom har det
tillkommit önskemål om arbetsmiljöåtgärder och anpassningar för att säkra
matlagningen ur allergisynpunkt samt annat val av utrustning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2003, § 51, hemställt hos
fullmäktige att ompröva meddelat investeringstillstånd och meddela nytt
investeringstillstånd.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 september 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att med ändring av kommunfullmäktiges tidigare beslut den 28 november 2002,
§ 157, bevilja tekniska nämnden ytterligare 1,6 mkr för ombyggnad av befintligt
kök vid Hasslö skola,
2. att detta belopp fullt ut skall täckas genom omdisponering av medel ur 2003 års
särskilda investeringsreserv för förskolelokaler,
3. att till följd av investeringen uppkommande hyres- och driftkostnader skall
rymmas inom barn- och ungdomsnämndens redan tilldelade budgetramar för år
2004 och framgent, samt
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett förnya omedelbart igångsättningstillstånd för projektet.
_______
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2003.365.291

§ 150
Om- och tillbyggnad av Skrävle skola
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2003, § 52, efter en
särskild lokalöversyn föreslagit att befintlig skola i Skrävle byggs om till.
Utökningen av barnomsorgen i området är helt i överensstämmelse med de planer
och framställningar som barn- och ungdomsnämnden presenterade och fick
godkända i anslutning till behandling av budget för år 2003 och plan 2004-2005.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 september 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Investeringen beräknas kosta totalt 2,5 mkr. Av detta
belopp föreslås 1,1 mkr täckas under innevarande år genom utnyttjande av del av i
investeringsbudgeten återstående särskilda ”reserv för förskoleutbyggnad”.
Resterande del används för planerad ombyggnad av Hasslö skola. Återstående 1,4
mkr skall täckas inom det tillgängliga investeringsutrymmet för år 2004 (ingår i
tekniska nämndens grundförslag). De tillkommande driftkostnaderna till följd av
investeringen inryms således inom barn- och ungdomsnämndens tilldelade
budgetramar för år 2004 och framgent.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka tekniska nämndens framställan om 2,5 mkr för om- och tillbyggnad
av Skrävle skola,
2. att finansiera detta belopp genom dels en omdisponering av 1,1 mkr ur 2003 års
särskilda investeringsreserv för förskolelokaler, dels ett nytt anslag om resterande
1,4 mkr i kommande investeringsbudget för år 2004,
3. att till följd av investeringen uppkommande hyres- och driftkostnader skall
rymmas inom barn- och ungdomsnämndens redan tilldelade budgetramar för år
2004 och framgent, samt
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart igångsättningstillstånd för
projektet.
_______
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2003.205.004

§ 151
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003
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/balansförteckning över ej färdigberedda motioner lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna balansförteckningen.
_______
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2003.493.828

§ 152
Svar på motion om motorarena för karting och radiostyrd banracing
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 18-19 december 2002, § 172,
av Jan-Anders Lindfors (s). Motionären föreslår att Karlskrona kommun tar
initiativ till en motorarena för Karting och Radiostyrd banracing samt att frågan
särskilt aktualiseras i samband med utredningen av Rosenholmsområdet.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2003, § 68, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden anger bland annat att det är viktigt att
kommuninvånare i alla åldrar erbjuds möjlighet till olika aktiviteter, då en bra
fritid i hög grad bidrar till en god folkhälsa. En motorverksamhet utan miljöstörningar är en bra möjlighet och kan bli verklighet i ett kommande Idrottscentrum på
Rosenholm. Det finns ett stort antal ytterligare verksamheter som har önskemål om
att få komma med i Idrottscentrum Rosenholm. En prioritering av verksamheter
måste därför göras där kostnadseffekter och samutnyttjande vägs in för ytor,
anläggningar och byggnader. I det inledande arbete som projektet befinner sig i,
kan projektet med en motoranläggning beaktas, men av ekonomiska skäl ännu inte
föras in i arbetet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed är besvarad.
_______
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2003.93.732

§ 153
Svar på motion om rätt till hemtjänst för alla 80+
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2003, § 22, av
Kent Lewén (fp). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar utreda möjligheten
att erbjuda rätt till fyra timmars hemtjänst per månad utan biståndsprövning för alla
80 år och äldre.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2003, § 74, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden anger bland annat att inriktning av planeringen är att
stärka hemtjänsten och andra insatser i ordinärt boende. Långsiktigt måste man så
långt det går förebygga behovet av särskilda äldreboenden. P.g.a. den stora
ökningen av antalet äldre i framtiden kan inte äldreomsorgen i samma utsträckning
som nu lösas med att bygga nya äldreboenden. Framtida pensionärer kommer
också att ställa andra krav på äldreomsorgen, som sannolikt är lättare att tillgodose
genom stöd i ordinärt boende.
I nuläget har äldrenämndens stora problem med ekonomin, främst därför att det
saknas medel för volymökningar i hemtjänsten. Dessutom är hemtjänstbudgeten
underbalanserad p.g.a. att kringtiden (resor, planering, larm m.m.) under flera år
inte varit realistiskt budgeterad. I detta läge är det viktigt att prioritera balans i
budgeten innan nya åtaganden görs.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 september 2003 föreslagit att
ärendet återremitteras till äldrenämnden för att inarbetas i nämndens kommande
välfärdsprogram.
Efter förslag av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att återremittera ärendet.
________
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2001.501.514

§ 154
Svar på motion om redovisning av parkeringssituationen på Trossö samt
tillämpning av ny parkeringsnorm vid planläggning på Trossö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001, § 176,
av Karin Brunsberg (m) och Sigurdh R Petersson (m). Motionärerna hemställer om
att parkeringstillgångligheten på Trossö översiktligt kartläggs och redovisas, samt
att förslag till ny parkeringsnorm, att tillämpas vid planläggning för ny bebyggelse,
snarast tas fram och beslutas om.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 20 augusti 2003, § 203,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 april 2003, § 33, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 september 2003 sammanställt yttrandena och beslutsförslagen. Nämndernas yttranden innebär att motionärernas förslag om översyn av parkeringstillgångligheten tillstyrks samt att förslaget
om utarbetande av ny parkeringsnorm avstyrks.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka motionens första attsats: att parkeringstillgångligheten på Trossö
översiktligt kartläggs och redovisas, samt
2. att avstyrka motionens andra attsats: att förslag till ny parkeringsform att
tillämpas vid planläggning för ny bebyggelse snarast tas fram och beslutas om.
_______
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2003.209.312

§ 155
Svar på motion om gång- och cykelbana mellan Lösen och Östra Torp
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 24 april 2003, § 50, av Karin
Brunsberg (m). Motionären förslår att en gång- och cykelbana anläggs mellan
Lösen och Östra Torp.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2003, § 56, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden uppger att den i motionen föreslagna gcvägen finns med i förslag till investeringsbudget 2004-2006. Under förutsättning
att planen godkänns i samband med budgetarbetet kommer gc-vägen till utförande
år 2004. Förslaget innefattar endast åtgärder på det kommunala vägnätet d.v.s.
återstående del mellan Lösens kyrka och Riksvägen (ca 250 m) berör statligt
vägnät.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed skall anses besvarad.
_______
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2002.383.006

§ 156
Svar på motion om ”Skapa ett barnvänligare politikerliv” det finns alltför få
småbarnsföräldrar med förtroendeuppdrag
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002, § 120, av
Peter Christensen (c). Motionären yrkar att Karlskrona kommun lyfter frågan om
att forma en barnvänligare politikervardag och att det resulterar i en policy eller ett
program för ett barnvänliga politikerliv, med syftet att öka den demokratiska
tillväxten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 september 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver bland annat om de studier som
genomförts om fullgörandet av förtroendeuppdrag, om enkäter till förtroendevalda
som visar att tidsåtgången snarare ökar än minskar. Särskilt de som är unga, i
yngre medelåldern, heltidsarbetande eller småbarnsföräldrar upplever att den tid
som de behöver lägga ner på förtroendeuppdraget skapar en problematisk situation.
I skrivelsen hänvisas till en parlamentarisk sammansatt kommitté (kommundemokratikommittén), som 1999 gick i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder
som ökar medborgarns möjligheter till insyn och deltagande i den kommunala
demokratin. En åtgärd som kommittén lyfter fram skulle vara att sprida uppdragen
på fler personer.
Enligt Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram sker en studie om kvinnor i de
politiska partierna, om vilka hinder de upplever som försvårar för dem att kunna
åta sig politiska uppdrag och vilka förutsättningar som behövs för att detta skall bli
möjligt. Enligt jämställdhetsprogrammet skall det göras möjligt för kvinnor och
män att på lika villkor delta i sammanträden. Detta kan t.ex. ske genom att vid
behov erbjuda möjligheter till barnomsorg.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed skall anses besvarad.
_______
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Akterna

§ 157
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 28 augusti 2003
3. Avsiktsförklaring 030703 – Gemensamma riktlinjer för upphandlade
transporter i Blekinge
4. Statens offentliga utredningar 030711, Kollektivtrafikkommitténs
slutbetänkande – ”Kollektivtrafik med människan i centrum” (SOU 2003:67)
5. Nationell plan för Vägtransportsystemet 2004-2015
6. Tekniska nämnden 030826, § 54, beslut om femårsplan för byggande av
enskilda vägar 2004-2008
7. Tekniska förvaltningens yttrande 030805 till Näringsdepartementet om
Vägverkets redovisning av uppdrag om enskilda vägar
8. Barn- och ungdomsnämndens yttrande 030827, § 93, över Carlbeckkommitténs delbetänkande ”För den jag är – om utbildning och
utvecklingsstörning” (SOU 2003:35)
9. Kommunstyrelsens budget- och verksamhetsuppföljning juli år 2003
10. Information 030917 om färjelinje Saint Petersburg (Russia) – Baltiysk –
(Russia) – Lubeck (Germany)
11. Länsstyrelsen i Blekinge län
• beslut 030612 om landsbygdsstöd till MRT System AB
• beslut 030612 om landsbygdsstöd till Pama Records AB
• beslut 030613 om landsbygdsbidrag till Bebo Skärgård enskild firma,
• beslut 030626 om landsbygdsstöd till Jämjö-Flak Försäljning AB
• beslut 030626 om landsbygdsstöd till Yodab Maintenance AB
• beslut 030626 om landsbygdsstöd till SR Prod i Karlskrona AB
• beslut 030627 om landsbygdsstöd till Skärfva Förvaltnings AB
• beslut 030630 om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning i
Vägverkets projekt Väg 673 Hasslö, informationsplats vid Näs
• beslut 030715 om landsbygdsstöd till Sturkö Design och Rökeri HB
• yttrande 030821 över betänkandet ”Mot en ny Landsbygdspolitik”
(2003:29)
• skrivelse 030728 till Kulturdepartementet om världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona
• skrivelse 030902 till Banverket Södra Banregionen med begäran om
komplettering inför godkännande av miljökonsekvensbeskrivning till
järnvägsplan för elektrifiering av Blekinge kustbana, delen Blekinge län
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12. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 030728
- Hälso- och sjukvårdsansvaret i boendeform eller bostad enligt Sol, LSS m.m.
13. Svenska kommunförbundet 030818 skriften i förbundets Ägarstyrningsserie
14. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003
nr 58 Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2002
nr 60 Förordningen om anställningsstöd – i lydelse från och med den 1 juli
2003
nr 61 Skattekreditering för OSA
nr 62 Effektivare samverkan mellan arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsgarantin
nr 63 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område – ändringar i
kommunallagen och miljöbalken
nr 64 Ändringar i försäkringsvillkoren för TGL-KÖL
nr 65 Ändringar i försäkringsvillkoren AGS-KÖL
nr 66 Aktuellt om skola och barnomsorg 2003
nr 68 Överenskommelse rörande avtalen BMD och BBD
nr 69 Förhandling med staten om ekonomisk ersättning till kommunerna för
medverkan i ett nytt nationellt krishanteringssystem
nr 70 Förlängt skolbandningsavtal 1 juli – 31 december 20003
nr 71 Arbetsdomstolens dom 2003 nr 54
nr 72 Notkopiering inom de kommunala musikskolorna läsåret 2003/2004 –
oförändrade villkor
nr 73 Budgetförutsättningar åren 2004-2006
nr 74 Bristyrkesutbildning för redan anställda
nr 75 Bra barnsäkert
15. Tackskrivelser
- Förvaltningschef Per Olsson tackar för uppvaktning på 50-årsdagen
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 4 november 2003
§ 158

Informationer och föredragningar

§ 159

Kommunala val

§ 160

Ekonomisk rapportering 2004 för Karlskrona kommun

§ 161

Synpunkter på samrådsförslag – Översiktsplan för Ronneby kommun

§ 162

Budget 2004, plan 2005-2006 för Karlskrona kommun

§ 163

Ensamkommande flyktingungdomar i Karlskrona

§ 164

Anmälningsärenden

§ 165

Budget- och verksamhetsuppföljning september månad år 2003

_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 4 november 2003, kl 08.30-13.40
Sammanträdet ajourneras kl 09.50-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)kl 08.30-09.50 § 158
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Patrik Enstedt (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)

Tjänstgörande

ersättare

Marcel Abedini (mp)
Tore Ahrnström (s) kl 13.30-13.40 §§ 159-165

Närvarande

ersättare

Tore Ahrnström (s) kl 08.30-09.50
Ingrid Trossmark (s)
Bo Andersson (s) kl 08.30-09.50 § 158
Ewa Lengstedt (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s) kl 08.30-09.50 § 158
Annicka Engblom (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan-Olof Petersson (fp) kl 08.30-09.50 § 158
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v)

Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Samordnare/VD Moderbolaget Roger Lindberg
Informationschef Ulla Nelson
Samordnare Ann-Katrin Olsson
Tf näringslivschef Peter Adaktusson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Tf personalchef Alf Mattsson kl 08.45-09.50, 13.30-13.40
Budgetsekreterare Rune Zetterfalk
Ekonom Åke Karlsson kl 08.45-09.50, 13.30-13.40
Socialchef Ingrid Augustinsson Swennergren kl 08.30-09.00
Sektionschef Tore Svensson kl 08.30-09.00 § 158:1
Tf ekonomichef Bengt Nilsson kl 08.45-09.50 § 158:2
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Tf personalchef Alf Mattsson kl 08.45-09.50, 13.30-13.40
Kommunsekreterare Laila Karlsson
Utses att justera

Günter Dessin

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 158-165
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………
Mats Johansson

Justerare

………………………………………
Günter Dessin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla intygar i tjänsten
…………………………………

november 2003 anslagits på kommunens
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§ 158
Informationer och föredragningar
1. Ensamkommande flyktingungdomar i Karlskrona, föredras av socialchef Ingrid
Augustinsson Swennergren och sektionschef Tore Svensson.
2. Budget 2004 och plan 2005-2006 föredras av ekonomi- och finanschef Bo
Johansson, budgetsekreterare Rune Zetterfalk, ekonom Åke Svensson och tf
ekonomichef Bengt Nilsson.
3. Efter beslutssammanträdet önskar ordföranden samtliga inbjudna välkommen
till budgetmiddag kl 18.30 på Porslinsfabrikens museum, Ö Hamngatan.
_______
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Kommunala uppdrag
Länsarbetsnämnden
Tf Näringslivschef
Akten

2003.31.102

§ 159
Kommunala val
Kommunstyrelsen beslutar att nominera följande:
Arbetsmarknadsnämnden
Tf näringslivschef Peter Adaktusson efter Anders Bergqvist.
_______
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Samtliga förvaltningar
Ekonomienheten
Akten

2003.215.041

§ 160
Ekonomisk rapportering 2004 för Karlskrona kommun och de kommunala
bolagen
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 oktober 2003 lämnat
beslutsförslag. För att i god tid kunna planera uppföljnings- och bokslutsarbete
samt tidpunkter för nämnder och styrelsers sammanträden föreslås följande tidplan
för 2004. Nedanstående tider avser senaste inlämningsdag för nämnder. AB
Karlskrona Moderbolag har i särskild ordning beslutat om tidplan för de
kommunala bolagen.
Datum
2/2-04
16/2
12/3
14/5
15/9
12/11
31/1-05
15/2-05

Avseende
Bokslut 2003-12-31
Underlag årsredovisning
Budgetuppföljning februari
Delårsbokslut 2004-04-30
Delårsbokslut 2004-08-31
Budgetuppföljning oktober
Bokslut 2004-12-31
Underlag årsredovisning 2004

AU
24/2

KS
9/3

23/3
25/5
28/9
16/11

6/4
1/6
5/10
30/11

Utöver ovanstående rapporteringstillfällen som skall göras till kommunstyrelse och
fullmäktige skall respektive facknämnd månatligen, med undantag av en sommarmånad, ha en ekonomisk avrapportering om det ekonomiska läget i förvaltningen.
Vid större avvikelser som inte tidigare uppmärksammats i delårsbokslut eller
budgetuppföljningar skall nämnden rapportera detta till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Rapporteringen omfattar:
• Resultat- och balansräkning (delårsbokslut)
• Specifikation av interna fordringar och skulder (delårsbokslut)
• Finansieringsanalys (delårsbokslut)
• Nyckeltal/verksamhetsmått
• Analys med kommentarer
Uppställning, specifikationer och jämförelsetal skall följa uppställd rapportmall.
Tidplan avseende budgetarbete 2005 samt anvisningar för budgetuppföljningens
innehåll och uppställning distribueras separat av Rune Zetterfalk.
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Nämnden/styrelsen bör ha behandlat bokslutsunderlaget före rapportering till
kommunledningsförvaltningen. Vid avvägning är dock alltid tidpunkten
vägledande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att anta ovan föreslagna tidplan för rapportering 2004.
_______
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Ronneby kommun
Handläggaren
Akten

2003.388.212

§ 161
Synpunkter på samrådsförslag – Översiktsplan för Ronneby kommun
Ronneby kommun har den 17 september 2003 översänt förslag till översiktsplan.
Synpunkter på samrådshandlingen kan lämnas till samhällsbyggnadskontoret i
Ronneby fram till den 1 december 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 oktober 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att lämna kommunledningsförvaltningens yttrande till Ronneby kommun.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.215.041

§ 162
Budget 2004 och plan 2005-2006 för Karlskrona kommun
Den s.k. förstärkta budgetberedningen har lämnat ett balanserat budgetförslag inför
beslut i kommunfullmäktige. Budgetförslaget förutsätter oförändrad utdebitering
för såväl budgetåret 2004 som för planeringsåren 2005-2006.
Som underlag för kommunstyrelsens beslut finns följande handlingar:
•
Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor
•
Budgetberedningens förslag till budget
•
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets överenskommelse
om förslag till budget
•
Fyrklöverns (moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och
centerpartiets) överenskommelse om förslag till budget
•
Beslutsdokument i attsatser
•
Protokoll från MBL-förhandling
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arvodesberedningens förslag och budgetberedningens
majoritetsförslag.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag och fyrklöverns
minoritetsförslag, bilaga 1.
Propositioner
1. Arvodesberedningens förslag sidan 40, attsats 10
2. Majoritetens budgetförslag mot minoritetens budgetförslag.
Kommunstyrelsen beslutar först enligt arvodesberedningens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på budgetberedningens majoritetsförslag
mot fyrklöverns minoritetsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
majoritetens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka majoritetsförslaget
röstar ja, den som vill tillstyrka minoritetsförslaget röstar nej.
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Följande röstar ja: Tore Ahrnström (s), Gerthie Olsson (s), Patrik Enstedt (s), AnnCharlotte Svensson (s), Börje Nilsson (s), Lisbeth Petersson (s), Günter Dessin (v),
Marcel Abedini (mp) och ordföranden.
Följande röstar nej: Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m),
Birgitta Ståhl (m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c).
Kommunstyrelsen beslutar således med nio ja-röster mot sex nej-röster enligt
majoritetens budgetförslag.
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), protokollsbilaga 1.
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
Huvudprogrammet finansiering, Reserver för löne- och prisstegring (sidan 27)
Att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att fördela nämnda reserv till
nämnder och styrelser, samt
Övergripande beslut (sidan 41)
Att fortsättningsvis hantera de beslutade administrativa besparingarna i enlighet
med särskild skrivelse från kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta arvodesberedningens förslag till uppräkning av förtroendemäns arvoden
m.m. 2004, samt
2. att anta budget för Karlskrona kommun år 2004 och plan för 2005-2006 enligt
budgetberedningens majoritetsförslag.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 163
Ensamkommande flyktingungdomar i Karlskrona
Integrationsverket har framfört önskemål om att Karlskrona kommun i
flyktingmottagandet skall motta ungdomar som kommer till Sverige utan
vårdnadshavare. S.k. kommunala grupphem finns i Göteborg, Skellefteå,
Härnösand och Uppsala. Integrationsverket har behov att utöka antalet kommuner
som kan ta emot ensamkommande ungdomar. Önskemålet är att Karlskrona
kommun skall ordna grupphem med plats för 8-10 barn/ungdomar.
Socialförvaltningen har med skrivelse den 3 oktober 2003 lämnat yttrande.
Socialnämnden har vid sammanträde den 27 oktober 2003, § 161, lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun skall ingå avtal med integrationsverket om inrättande av
ett kommunalt grupphem i Karlskrona för ungdomar med flyktingbakgrund,
2. att mottagandet av ensamkommande ungdomar i grupphemmet skall inräknas i
kommunens överenskommelse med integrationsverket om flyktingmottagande,
3. att bevilja socialnämnden utökad investeringsram med 80 000 kronor avseende
investeringar i grupphem för ungdomar med flyktingbakgrund, samt
4. att uppdra åt socialnämnden att göra överenskommelse med integrationsverket
om budget för grupphemmet.
_______
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Akterna

§ 164
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 23 oktober 2003
3. Växtkraft mål 3- 030916 beslut om stöd från Europeiska socialfonden (ITenheten)
4. Växtkraft mål 3 – 030912 beslut om stöd från Europeiska socialfonden (ekenheten)
5. BlekingeTrafiken 030912 ansökan till banverket om statsbidrag till
anläggningar för regional kollektivtrafik 2004-2006
6. Revisionen 030917 revisionsrapport om basgranskning av kulturnämnden
7. Revisionen 030917 revisionsrapport om granskning av personalkostnader 2002
8. Kulturdepartementet 030925, regeringsbeslut om byggnadsminnesförklaring
och fastställande av skyddsföreskrifter för Karlskrona fästning, Aspö och
Tjurkö
9. 031006 Protest och dementi ang. lokalisering av förskola på grönområde
Åstigen, Lindvägen i Rödeby
10. Länsstyrelsen i Blekinge län
• beslut 030916 att hemsändningsbidrag beviljats till Karlskrona kommun
• beslut 030923 om godkännande av kommunens IT-infrastrukturprogram för
Karlskrona kommun
• beslut 030924 att bevilja utvecklingsbidrag till stöd för kommunens långsiktiga och samordnande drogförebyggande arbete ”Karlskrona samlas mot
droger”
• beslut 031002 om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning till järnvägsplan för elektrifiering av Blekinge Kustbana
• yttrande 031008 över omorganisation av Tullverket
11. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003
nr 76 Svensk Juriststämma den 11-13 november 2003
nr 77 Budgetpropositionen 2004
nr 78 Budgetförutsättningar åren 2004-2006
nr 79 Hur hanteras diskrimineringstvister?
nr 80 Aktuellt om äldreomsorgen år 2003
nr 81 Hög kommunal sjukfrånvaro – en statistisk synvilla?
nr 84 Aktuella frågor med anledning av den fortsatta utbyggnaden av 3Gmaster
nr 85 BAS-brandbilar
12. Tackskrivelser
- från Margaretha och Stig L Sjöberg för uppvaktning i samband med visning
av Karlskrona Porslinsfabriks porslinssamling.
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

2003.155.042

§ 165
Budget- och verksamhetsuppföljning september månad år 2003
Enligt kommunstyrelsens beslut i mars månad skall kommunstyrelsen under resten
av år 2003 månatligen inhämta uppgifter för en budgetutfallsprognos för helår
2003. Föreliggande rapport bygger på erfarenheterna från årets första nio månader.
Årets kompletteringsbudget förutsätter att det ekonomiska resultatet år 2003 för
kommunen som helhet skall bli positivt, +1,5 mkr. En prognos efter september
månads utgång pekar mot ett resultat om –10,6 mkr. Eftersom de nämnder som
redovisar negativt resultat åtagit sig att vidta ytterligare åtgärder för att minimera
befarade underskott är det kommunledningsförvaltningens bedömning att ett
resultat närmare +-0 mkr är mer realistiskt.
Rapporten föredrogs vid allmänna utskottets sammanträde den 21 oktober 2003,
§ 135.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att betona vikten av att de nämnder som befarar negativa budgetavvikelser år
2003 vidtar erforderliga åtgärder i syfte att verkställa kommunfullmäktiges beslut
angående kompletteringsbudget för år 2003, samt
2. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
_______

2 december 2003 1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 2 december 2003
§ 166

Informationer och föredragningar

§ 167

Yttrande över räddningsverkets förslag om vidareutbildning för skydd mot olyckor

§ 168

Förslag till nya Natura 2000-områden i Karlskrona

§ 169

Boverkets rapport – Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft i havet, Vänern
och fjällen, yttrande till miljödepartementet

§ 170

Jämställdhetsplan för kommunledningsförvaltningen 2003-2004

§ 171

Kommunledningsförvaltningens/kommunstyrelsens budget 2004

§ 172

Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2003

§ 173

Samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård och omsorg

§ 174

Redovisning av ”Den goda arbetsplatsen”

§ 175

Justering av reglemente för utbildningsnämnden

§ 176

Förslag till ny skolplan för åren 2003-2006 (UN, gymnasium)

§ 177

Förslag till ny skolplan för åren 2004-2006 (BUN)

§ 178

Begäran från MFA Sydost AB att ändra bolagsordning samt tillstånd att bilda två delägda
bolag

§ 179

Överlåtelse av aktier i MFA Sydost AB från Affärsverken AB till Karlskrona kommun

§ 180

Räddningstjänsten Östra Blekinge - Strukturella förändringar för att rätta uppkommen
obalans mellan verksamhet och ekonomi

§ 181

Principer för redovisning av investeringar

§ 182

Investeringar i nya förskolelokaler i Spandelstorp, Tving och Nättraby

§ 183

”Idrott och hälsa – Rosenholm”

§ 184

Svar på motion om gratis parkering för miljöfordon

§ 185

Svar på motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara

§ 186

Anmälningsärenden

§ 187

Östersjöinstitutets framtida utveckling

§ 188

Kommunala val

§ 189

Skrivelse till polismyndigheten om närpoliser

§ 190 Ordförandens julhälsning
_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 2 december 2003, kl 08.30-14.15
Sammanträdet ajourneras kl 10.20-13.30

Beslutande

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

Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Kent Lewén (fp)
Gerthie Olsson (s)
Patrik Enstedt (s) ej § 168 p.g.a. jäv
Ann-Charlotte Svensson (s) kl 08.30-10.20 § 166
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)

Tjänstgörande ersättare

Tore Ahrnström (s) kl 13.30-14.15 §§ 167-190
Ingrid Trossmark (s) § 168

Närvarande ersättare

Tore Ahrnström (s) kl 08.30-10.20 § 166
Ingrid Trossmark (s)
Ewa Lengstedt (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Patrik Hansson (s) kl 08.30-10.20
Annicka Engblom (m) kl 08.30-10.20
Carl-Göran Svensson (m)
Jan-Olof Petersson (fp) kl 08.30-10.20
Mikael Andersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Maria Persson (c)
Ulf Hansson (v)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Personalchef Anneli E Malmström
Samordnare Roger Lindberg
Informationschef Ulla Nelson
Samordnare Ann-Katrin Olsson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Ekonom Birgitta Jönsson kl 08.50-09.15
Projektledare Mats Ekelund kl 09.15-10.05

§ 166:2
§ 166:3
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Närvarande tjänstemän

KA2 Vasallen AB Mats Andersson, kl 09.15-10.05 § 166:3
-”Anders Nilsson
-”Arkitekt Jerker Edfast, UULAS arkitektbyrå
-”Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Björn Gustavsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 166-190
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………….
Mats Johansson

Justerare

………………………………………..
Björn Gustavsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 december 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
………………………………
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§ 166
Informationer och föredragningar
1. Ärendet om Den goda arbetsplatsen föredras av personalchef Anneli E
Malmström.
2. Kommunledningsförvaltningens/kommunstyrelsens budget för år 2004 föredras
av kommunchef Anna-Lena Cederström och ekonom Birgitta Jönsson.
3. Idrott och Hälsa – Rosenholm, föredras av idrotts- och fritidschef/samordnare
Ann-Katrin Olsson och arkitekt Jerker Edfast, UULAS arkitektbyrå.
4. Ordföranden informerar i extraärende om Östersjöinstitutets framtida
utveckling. Handlingar har sänts ut och allmänna utskottet har den 25 november
2003 tillstyrkt förslaget.
5. Vid eftermiddagens beslutssammanträde informerar ordföranden om att
Carolina Klüft, nybliven Karlskronabo, fått Svenska Dagbladets bragdguld.
Kommunen kommer att uppvakta.
_______
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Räddningsverket
Akten

2003.444.162

§ 167
Yttrande över räddningsverkets förslag om vidareutbildning för skydd mot
olyckor
Räddningsverket har med skrivelse den 14 oktober 2003 översänt förslag för
yttrande senast den 21 november 2003. Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge har också fått remissen för yttrande. Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra yttrandet och föreslår där att kommunstyrelsen översänder Räddningstjänstens yttrande som svar till Räddningsverket.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att yttrande över remiss ”Förslag till vidareutbildning för skydd mot olyckor” i
enlighet med förslag från Räddningstjänsten Östra Blekinge lämnas som svar till
Räddningsverket.
_______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

2003.103.430

§ 168
Förslag till nya Natura 2000-områden i Karlskrona
Länsstyrelsen har översänt förslag på nya Natura 200-områden i Karlskrona
kommun. Kommunledningsförvaltningen har, för att kunna svara, begärt att få ta
del av berörda markägares synpunkter. Länsstyrelsens korrespondens med markägarna har därefter tillsänts kommunen. I denna skrivelse meddelar länsstyrelsen
att de flesta områden i odlingslandskapet är beroende av en aktiv markägare.
Därför kommer områden inom odlingslandskapet där markägaren är negativt
inställd inte att tas med i nätverket.
Då inte alla överenskommelser kunnat utläsas av länsstyrelsens material togs en
telefonkontakt där det framkom att överenskommelse har kunnat nås med samtliga
markägare utom två, efter förhandling om bland annat avgränsning. De två
områden sär inte överenskommelse kunnat nås är Alnaryd och Målatorp. Listan
över områden skall enligt länsstyrelsen ses som en reviderad redovisning av
ursprungsförslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 10 november 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Jäv
Patrik Enstedt (s) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Yrkande
Mats Lindbom (c) yrkar att få särskilt yttrande till protokollet.
Ordföranden, Karl-Gösta Svenson (m) och Kent Lewén (fp) tillstyrker Mats
Lindboms särskilda yttrande lämnas som kommunstyrelsens svar, samt yrkar
avslag till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att avslå samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande, samt
2. att anta centerpartiets förslag till yttrande som sitt eget, protokollsbilaga 1.
_______
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Miljödepartementet
Länsstyrelsen Blekinge län
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

2003.330.370

§ 169
Boverkets rapport – Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft i
havet, Vänern och fjällen, yttrande till miljödepartementet
Länsstyrelsen har den 30 oktober 2003 översänt rubricerade ärende för yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 2 oktober 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Utredningen är en sammanställning av alla de
intressen som finns inom de utpekade vindkraftsområdena. Det visar sig att det är
många motstående intressen och därmed svårt att hitta områden utan konflikter.
Karlskrona kommun har vid flera tidigare remisser i frågan påpekat nödvändigheten av och vikten av att skaffa sig erfarenhet och kunskap genom att anlägga nya
kraftverk och studera effekterna av dessa. Statens bolag har dock visat ringa
intresse för detta och vid ansökningar om kraftverksutbyggnad bland annat yrkat
på att slippa kontrollprogram i detta syfte. Av denna anledning är det bra att
utredningen trycker på vikten av pilotanläggningar där det bristande kunskapsläget
skall åtgärdas. Staten bör skjuta till de medel som behövs för att ett relevant
forskningsprogram vid dessa pilotanläggningar skall kunna bedrivas. Dessa
utvecklingskostnader bör inte enbart läggas på verksamhetsutövarna då staten har
uttryckt ett utbyggnadsmål för vindkraften.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att föreslå utredaren att staten tillskjuter de medel som krävs för att ett relevant
forskningsprogram angående vindkraftens påverkan på miljön kan bedrivas,
2. att statusen för det tidigare nedlagda skjutfältet i Torhamn utreds, samt
3. att översända yttrandet till miljödepartementet.
_______
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Kommunledningsförvaltningens olika enheter
Akten

2003.190.026

§ 170
Jämställdhetsplan för kommunledningsförvaltningen 2003-2004
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 november 2003 lämnat
förslag till jämställdhetsplan åren 2003-2004. Karlskrona kommuns visionsdokument ”De fyra hörnstenarna” anger tonen i kommunens arbete med att öppna
våra sinnen, påverka våra attityder, få oss att acceptera olika kulturer och ursprung
sam att erkänna att jämställdheten skall bli en självklarhet. Jämställdhetsprogrammet bygger på de fyra hörnstenarna Den attraktiva livsmiljön, Det växande
näringslivet, Den bästa kunskapen och Det öppna sinnet.
De grundläggande värderingarna i jämställdhetsarbetet bygger på respekten för alla
likas värde. Kvinnor och män skall ha samma rättighet, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. I den kommunala verksamheten finns betydligt fler
kvinnor än män anställda och bland annat därför har den politiska ledningen bland
väsentliga uppgifter satt jämställdhetsfrågan i fokus. Det är särskilt viktigt att
förbättra kvinnors möjligheter och villkor i Karlskrona, när det gäller utbildningsoch försörjningsmöjligheter, i samma utsträckning som män.
Förutom att bevaka att de i lag reglerade jämställdhetsfrågorna följs och följs upp
vill Karlskrona kommun inrikta jämställdhetsarbetet på områdena tillväxt,
sysselsättning, jämställdhetsperspektivet i verksamheten och makten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att fastställa upprättad jämställdhetsplan åren 2003-2004 för
kommunledningsförvaltningen.
_______
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Kommunledningen
Akten

2003.215.041

§ 171
Kommunledningsförvaltningens/kommunstyrelsens internbudget 2004
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 november 2003 lämnat
förslag till internbudget för år 2004. I budgetförslaget ingår dels basbudget för
kommunledningsförvaltningen, dels kommunstyrelsens projektbudget.
För utvecklingsprojekt och sysselsättningsprojekt finns en budgetram till
kommunstyrelsens förfogande om 24,5 mkr, upptagna i 2004 års budget för
kommunen. Projekt som inte är påbörjade får startas först sedan projektbeskrivning och detaljerad kostnadsberäkning redovisats och godtagits av
kommunstyrelsens allmänna utskott.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna föreliggande förslag till basbudget för kommunledningsförvaltningen år 2004, samt
2. att godkänna föreliggande inriktning på projektbudget för år 2004 och i enlighet
med tidigare beslut delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att lämna
igångsättningstillstånd för delprojekt.
_______

2 december 2003 10

Kommunfullmäktige för kännedom
Ekonomienheten
Akten

2003.155.042

§ 172
Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2003
Enligt kommunstyrelsens beslut i mars månad skall kommunstyrelsen under resten
av år 2003 månatligen inhämta uppgifter för en budgetutfallsprognos för helår
2003. Föreliggande rapport bygger på erfarenheterna från tio av årets tolv månader.
Årets kompletteringsbudget förutsätter att det ekonomiska resultatet för kommunen
som helhet skall bli positivt, + 1,5 mkr. En prognos efter oktober månads utgång
pekar mot ett resultat om –8.8 mkr. Eftersom de nämnder som redovisar negativt
resultat givit sina förvaltningar i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att
minimera befarande underskott är det kommunledningsförvaltningens bedömning
att ett resultat närmare +-0 mkr är ett mer sannolikt utfall.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 november 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport, samt
2. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
_______
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Äldrenämnden
Handikappnämnden
Landstinget Blekinge
Akten

2003.417.701

§ 173
Samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård och omsorg
En grupp politiker från länets kommuner har arbetat fram ett förslag till samverkan
på politisk nivå och en tjänstemannagrupp har arbetat fram förslag till ledningssamverkan. Förslaget bygger på att kommuner och landsting enligt lag och den
nationella handlingsplanen skall samverka. Det handlar om att få en helhetssyn på
individens behov. Med oklara ansvarsgränser är det annars risk att vårdbehoven
inte blir tillgodosedda. Likaledes skall vårdnivån, planeringen och samverka
utvecklas.
Remissinstanser
Äldrenämnden vid sammanträde den 24 september 2003, § 91
Handikappnämnden vid sammanträde den 30 september 2003, § 72
Kommunledningsförvaltningens skrivelse den 27 oktober 2003
Politisk samverkan bör ske i grupp PSVO (politisk samverkan vård och omsorg)
vilken dock inte får beslutskompetens. Representation i denna samverkan bygger
på 16 politiker med tre representanter från Karlskrona kommun, två från
majoriteten och en från oppositionen. Skifte av ledamöter skall ske den 1 januari
året efter allmänna val. Ordförandeskapet roterar mellan huvudmännen. Minst tre
möten per år skall hållas. Karlskronas representation bygger på att det är två
förvaltningar. Om ordinarie ledamot har förhinder kan en ersättare delta.
Respektive huvudman svarar för sina kostnader.
Tjänstemännens grupp LSVO (ledningssamverkan vård och omsorg) skall arbeta
med strategisk samverkan inom respektive samverkansområde. I denna grupp
ingår två representanter från Karlskrona kommun baserat på representanter för två
förvaltningar. Ersättare kan skickas vid förhinder av ordinarie representant.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 november 2003 tillstyrkt förslaget.
Ordföranden, med tillstyrkan av Karl-Gösta Svenson (m), Birgitta Ståhl (m) och
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, samt som tillägg att
kommunstyrelsen för egen del beslutar att en utvärdering skall göras i samband
med mandatperiodens slut.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att samverkan mellan kommunerna i Blekinge skall ske enligt upprättat förslag,
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2. att tillsätta politiker till föreslagen grupp för politisk samverkan vård och
omsorg (PSVO), samt
3. att tillsätta tjänstemän för ledningssamverkan (LSVO), enligt upprättat förslag.
4. att kommunstyrelsen för egen del beslutar att en utvärdering skall göras i
samband med mandatperiodens slut.
_______
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Samtliga förvaltningar
Akten

2002.241.020

§ 174
Redovisning av ”Den goda arbetsplatsen”
Som ett av åtgärdsförslagen i arbetet med att minska sjukfrånvaron har
förvaltningarna, enligt uppdrag av kommunstyrelsen, kartlagt var de goda
arbetsplatserna finns och vad som kännetecknar dem. Vid kartläggningen
utkristalliserade sig ett antal fakturor som framkom som viktiga för att beskriva
den goda arbetsplatsen.
•
Personalens möjlighet till påverkan, delaktighet och medverkan
•
Bekräftelse
•
Ledarskap
•
Helhetstänkande
•
Information
•
Arbetsmiljö
•
Friskvård och personalbefrämjande åtgärder
•
Sjukfrånvaro
•
Kompetensutveckling
•
Medarbetarsamtal – lönesamtal
•
Arbetsorganisation
•
Mål – vision
Totalt anmälde sig 20 arbetsplatser, fördelade på olika förvaltningar, som Den
goda arbetsplatsen. Fyra av dessa redovisas i bifogad bilaga. I en kort sammanfattning har beskrivits varför man betraktar sig som en god arbetsplats. Samtal har
också genomförts med kontaktpersoner på några av arbetsplatserna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att godkänna rapporten rörande kartläggningen av den goda arbetsplatsen.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.462.003

§ 175
Justering av reglemente för utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 16 oktober 2003, § 83, lämnat
förslag till beslut. I nämndens reglemente § 4 står det att nämnden skall verka för
en fortlöpande förenkling och effektivisering av sin verksamhet och i linje med
detta föreslås en justering av § 7, fjärde stycket.
Nuvarande lydelse: I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Förslag till ny lydelse: I undantagsfall får kallelse ske med kortare varsel eller på
annat sätt. Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd
med 1:e och 2:e vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträde. Om ordföranden beslutar att sammanträde ställs in eller
ändrar tid skall ordföranden skyndsamt tillse att nämndens ledamöter informeras.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna föreslagen justering i utbildningsnämndens reglemente.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Utbildningsnämnden
Akten

2003.461.610

§ 176
Förslag till ny skolplan för åren 2003-2006 (UN, gymnasium)
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 16 oktober 2003, § 84, beslutat
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny skolplan 2003-2006. Under
våren 2003 har en arbetsgrupp bestående av representanter från de politiska
partierna i utbildningsnämnden arbetat med att ta fram en ny skolplan för
mandatperioden 2003-2006. Förslaget bygger på en vidareutveckling av
föregående skolplan för att skapa kontinuitet och långsiktighet i utvecklingsarbetet. Förslaget har varit utsänt på remiss till personal och elever. Efter inkomna
synpunkter har justeringar gjorts.
Efter förslag av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att ärendet utgår för ytterligare beredning.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2003.515.600

§ 177
Förslag till ny skolplan för åren 2004-2006 (BUN)
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 oktober 2003, § 110,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa majoritetens förslag till ny
skolplan för barn- och ungdomsnämndens verksamheter åren 2004-2006. Skolplanearbetet har pågått våren och hösten 2003. I arbetsgruppen för skolplanearbetet har politiker från både socialdemokratiska och borgerliga gruppen deltagit,
biträdd av två tjänstemän från barn- och ungdomsförvaltningen.
Skolplanen har kopplingar till kommunens fyra hörnstenar och beskriver den
politiska visionen om skolan samt vad kommunen vill att skolan skall utveckla
under perioden. Begreppet skola omfattar den samlade verksamheten inom barnoch ungdomsnämnden, d.v.s. förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och
särskola.
Efter förslag av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att ärendet utgår för ytterligare beredning.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 178
Begäran från MFA Sydost AB att ändra bolagsordning samt tillstånd att
bilda två delägda bolag
AB Karlskrona Moderbolag har med skrivelse den 20 oktober 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag i ärendet.
Affärsverken har erhållit en begäran från MFA Sydost AB:s styrelse att dels få
tillstånd att ändra bolagsordningen, dels få tillstånd att bilda två nya delägda bolag.
MFA Sydost AB har ett flertal år diskuterat en utökad verksamhet, vilket innebär
att bolaget också skulle ta ansvar för att behandla farligt avfall. Nuvarande bolagsordning innefattar inte behandling av farligt avfall.
Bolagets begäran avser nu bildande av två delägda bolag. Ett bolag för behandling
av förorenat vatten som skall etableras i Vetlanda och ett bolag för behandling av
förorenad jord med etablering i Åseda. Syftet är bland annat att därmed kunna
minska transporterna genom Sverige.
Ärendet skall, enligt bolagsordningen, underställa Karlskrona kommunfullmäktige
för beslut. AB Karlskrona Moderbolag delar Affärsverken ställningstagande enligt
skrivelse den 22 september 2003.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka MFA Sydost AB:s förslag till ändring av bolagsordningen, samt
2. att avstyrka MFA Sydost AB:s förslag att bilda nya dotterbolag med motivering
att bolaget inte har visat förutsättningarna för att starta verksamheten i nuvarande
bolagsform.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 179
Överlåtelse av aktier i MFA Sydost AB från Affärsverken AB till Karlskrona
kommun
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 november 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. MFA Sydost AB ägs av 15 kommuner i Blekinge och
Kronobergs län. Karlskronas andel av aktieposten är 15,8 % och den ägs av
Affärsverken AB. I bolagsordningen anges att bolagets verksamhet är att ansvara
för insamling, mellanlagring och transport av farligt avfall samt därmed förenlig
verksamhet. MFA Sydost AB föreslår i sin skrivelse en ändring av bolagsordningen så att bolagets verksamhet även kan omfatta behandling av farligt avfall.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka att Karlskrona kommun, Kommunstyrelsen, övertar Karlskrona
aktieandel i MFA Sydost AB från Affärsverken AB,
2. att utse samordnare Roger Lindberg till Karlskrona kommuns representant i
MFA Sydost AB,
3. att överta aktierna i MFA Sydost AB från Affärsverken AB för 1,5 mkr, samt
4. att köpeskillingen finansieras genom ny upplåning inom kommunen (inom den
kommunala koncernen sker dock ingen nyupplåning efter det enbart handlar om
interna transaktioner).
_______
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Kommunfullmäktige

2003.318.170

§ 180
Räddningstjänsten Östra Blekinge - Strukturella förändringar för att rätta
uppkommen obalans mellan verksamhet och ekonomi
Räddningstjänstförbundet har långsiktigt en ekonomisk obalans om 2 mkr. Förslag
till förändringar inför budgetår 2004 omfattar kostnadsreduceringar med 1,2 mkr.
Inför budgetåret 2005 måste resterande obalans lösas vilket förbundet återkommer
till under 2004. Förbundet har lämnat förslag till medlemskommunerna om
följande förändringar inför 2004:
•
Bemanningen av räddningsstyrkan i Holmsjö och Eringsboda ändras
från 1+4 till 1+2
•
Rökdykarkompetensen skall upprätthållas men planeras ske först efter
ytterligare styrka nått brandplatsen
•
Heltidsstyrkan reduceras under helger och nätter till 12 man, övriga tider
är minimistyrkan 13 man.
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka effekterna av en
eventuell reducering av de administrativa tjänsterna som förbundet köper från
kommunen. Detta regleras genom avtal och ersättningen är 500 tkr per år.
Effekterna beskrivs i särskilt PM varvid föreslås att ett nytt avtal tecknas inför
budgetåret 2005 om administrativa tjänster. Under hand har diskuterats en
förändring av tjänsternas omfattning och en minskning av ersättning om ca 100200 tkr. Denna minskning kan utgöra en del i den obalans som förbundet har att
rätta till inför 2005.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 november 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25
november 2003 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), med tillstyrkan av Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd) och
Karl-Gösta Svenson (m), yrkar avslag till attsats 1, (i så fall faller förslaget attsats
2), samt attsats 3 att uppmana Räddningstjänsten att genomföra sina besparingar
inom administration, genom senareläggning av investeringar, genom minskad
övertid samt att skapa bättre intäkter genom ökad försäljning av tjänster.
Björn Gustavsson (mp), med tillstyrkan av Gerthie Olsson (s), yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag under förutsättning att modern teknisk utrustning t.ex.
skärsläckare och högtrycksfläkt investeras i Holmsjö.
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Günter Dessin (v) deltar inte i beslutet.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag attsats 1 mot Kent
Lewéns m.fl. avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka allmänna
utskottets förslag attsats 1 röstar ja, de som vill tillstyrka avslagsyrkandet röstar
nej.
Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Patrik Enstedt (s),
Tore Ahrnström (s), Börje Nilsson (s), Lisbeth Petersson (s), Björn Gustavsson
(mp) och ordföranden.
Följande röstar nej: Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m),
Birgitta Ståhl (m), Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c).
Günter Dessin avstår.
Således beslutar kommunstyrelsen med åtta ja-röster mot sex nej-röster och en som
avstår enligt allmänna utskottets förslag attsats 1.
Därefter beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag attsatserna
2-4.
Ordföranden ställer proposition på Björn Gustavssons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar bifalla yrkandet.
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.
___
Således beslutar kommunstyrelsen för egen del
Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2005,
i samråd med Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge, teckna avtal
om administrativa tjänster inom de i skrivelsen angivna ramarna.
Forts.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att bemanningen av räddningsstyrkan i Holmsjö och Eringsboda ändras från 1+4
till 1+2 (-600 tkr),
2. att rökdykarkompetensen skall upprätthållas, men planeras ske först efter att
ytterligare styrka nått brandplatsen,
3. att förbundets heltidsstyrka skall kunna reduceras, under helger och nätter, till
12 man. Övriga tider skall ministyrkan vara 13 man (-600 tkr), samt
4. att modern teknisk utrustning t.ex. skärsläckare och högtrycksfläkt investeras i
Holmsjö.
_______
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Kommunfullmäktige

§ 181
Principer för redovisning av investeringar
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 november 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. År 1994 antog kommunstyrelsen principer för
redovisning av investeringar. Sedan dess har det skett en utveckling inom
lagstiftning, teknik och praxis. En översyn av dessa principer har därför skett där
förtydliganden av lagstiftning och praxis samt praktiska anpassningar görs.
Karlskrona kommuns revisorer har påpekat att reglerna för redovisning av
investeringar upplevs som oklara ute i verksamheten. Bland annat varierar
beloppsgränser för aktivering och tidpunkt för påbörjande av avskrivningar kraftigt
mellan förvaltningarna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna bilagda principer för redovisning av investeringar, samt
2. att överlämna dessa principer till kommunens revisorer.
_______
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Kommunfullmäktige

2003.494.611

§ 182
Investeringar i nya förskolelokaler i Spandelstorp, Tving och Nättraby
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 september 2003, § 66, lämnat
beslutsförslag. För att tillgodose det fortsatt kraftigt utökade behovet av kommunal
barnomsorg behöver barn- och ungdomsnämnden snarast få tillgång till ytterligare
förskolelokaler.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 november 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Som en lösning för en del av dessa behov föreslår
tekniska nämnden i samråd med barn- och ungdomsnämnden att förskolelokaler
tillskapas på tre olika geografiska orter i kommunen. Det gäller dels en nybyggnad
vid Spandelstorps befintliga förskola/grundskola, dels en tillbyggnad av befintlig
förskola i Tving och dels en ombyggnad (alternativt nybyggnad) vid Villa Fehr i
Nättraby.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 november 2003 tillstyrkt förslaget.
Kent Lewén (fp) yrkar för borgerliga gruppen att få särskilt yttrande till
protokollet.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag samt bifaller att
särskilt yttrande får bifogas protokollet, protokollsbilaga 2.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att för utbyggnad av Spandelstorps fritidshem/skola anslå 8,0 mkr,
2. att för tillbyggnad av befintlig förskola i Tving anslå 1,2 mkr,
3. att för ombyggnad/nybyggnation av Villa Fehr i Nättraby till
förskoleverksamhet anslå 6,0 mkr,
4. att det sammanlagda investeringsbeloppet om 15,2 mkr täcks genom en fullt ut
motsvarande omdisposition av medel från under tekniska nämnden upptagen
investeringsreserv för förskolelokaler i budget 2004,
5. att de till följd av investeringarna uppkommande drift- och hyreskostnaderna
skall rymmas inom barn- och ungdomsnämndens tilldelade budgetram för år 2004
och framgent, samt
6. att samtidigt bevilja tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för de
tre projekten.
_______
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Idrotts- och fritidschefen
Projektledaren
Akten

2002.272.210

§ 183
”Idrott och hälsa – Rosenholm”
Enligt gällande ramöverenskommelse den 10 juni 2003 mellan Karlskrona
kommun och KA2 Vasallen har KA2 Vasallen att ta fram underlag för idrottsanläggningar på del av fastigheten Karlskrona 3:3, Rosenholm. Beslut togs vid
kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2002, § 95, och vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 75.
UULAS Arkitektkontor AB har på uppdrag av KA2 Vasallen tagit fram
ritningsunderlag och utformning av idrottsanläggningarna i samarbete med
Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att godkänna inriktningen av förslaget avseende planerade anläggningar och
byggnader för Idrott och Hälsa på Rosenholm.
_______

2 december 2003 25

Kommunfullmäktige

2003.44.514

§ 184
Svar på motion om gratis parkering för miljöfordon
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 januari 2003, § 4, av Jan
Johansson (kd). Motionären föreslår, eftersom Karlskrona strävar efter att vara en
miljövänlig kommun, att kommunen inför gratis parkering för miljöfordon för de
kommunala parkeringsplatserna (inkl parkeringshus).
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2003, § 70, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att gratis parkering för miljöfordon skall införas,
2. att uppdra till tekniska nämnden att fastställa lokala trafikföreskrifter och övriga
regler för miljöfordon, samt
3. att motionen härmed är besvarad.
_______
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Kommunfullmäktige

2002.384.730

§ 185
Svar på motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002, § 103, av
Mats Lindbom (c). Motionären föreslår att äldrenämnden skall få i uppdrag att
utreda och låta bygga ett äldreboende i Fågelmara enligt förslag om helhetssyn och
samverkan mellan hemtjänst och äldreboende i Fågelmara.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 75 återremitterat
ärendet för fortsatt beredning.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 24 september 2003, § 84, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämndens sammantagna bedömning är att det i nuläget inte är
aktuellt med en utbyggnad av särskilt boende i Fågelmara. Behoven är i nuläget
och enligt prognos bedöms inte relativt sätt vara tillräckligt omfattande för att
resurser skall prioriteras till detta ändamål. De som har behov av särskilt boende
kommer i möjligaste utsträckning få detta tillgodosett genom platser i Jämjö.
Avståndet och de allmänna kommunikationerna mellan Jämjö och Fågelmara
bedömer nämnden som rimliga.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 25 november 2003 tillstyrkt förslaget
Yrkande
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Mats Lindboms
yrkande om bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Således föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
_______
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Akterna

§ 186
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.

Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till protokollet
Kommunfullmäktiges protokoll den 26-27 november 2003
Tekniska förvaltningens rapport 031020 om ”valstugor” på Fisktorget
Växtkraft Mål 3 Svenska ESF-rådet 031021 ändringsbeslut till Karlskrona
kommun om projektmedel för en verksamhets- och kompetensanalys
5. Finansdepartementets slutrapport 031014 om betänkandet efter kommundelegationen – Hur gick det? (SOU 2003:68)
6. Riksskatteverket 031020 beslut om generellt sysselsättningsstöd till Karlskrona
kommun
7. Riksskatteverket 031020 beslut om nyanställningsstöd till Karlskrona kommun
8. Revisionsrapport 031104 om granskning av personalfrågor, äldrenämnden
9. Yttrande över Banverkets järnvägsplan för elektrifiering av Blekinge kustbana
10. Länsstyrelsen i Blekinge län
• beslut 030903 om företagsstöd till Kulinariska utflykter i Blekinge ek.för.
• beslut 030903 om företagsstöd till Blazing InterGlobal AB
• information 031022 om länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av
kommunens operativa tillsyn enligt miljöbalken
• skrivelse 031014 om tillsyn av länets festivaler 2003
• yttrande 031030 till miljödepartementet om rapporten Förutsättningar för
storskalig utbyggnad av vindkraft i havet, Vänern och fjällen
• rapport 2002 inom alkohol- och tobaksområdet, Blekinge län
11. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 031016 Ett nytt
radiokommunikationssystem RAKEL
12. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003
nr 86 Budgetförutsättningar åren 2004-2007
nr 87 Arbetsrättsliga regler vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist
nr 88 Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade (LSS). Konsekvenser för de länsvisa mellankommunala
utjämningssystem m.m.
nr 95 Förintelsens minnesdag – för människovärde och demokrati
nr 96 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron – kompletterande
information
nr 97 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse
nr 98 Ta kommandot – skrift om budgetarbetet och lönebildningen
nr 99 Nytt radiokommunikationssystem/RAKEL
_______
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Samordnare Roger Lindberg
De valda
Akten

§ 187
Östersjöinstitutets framtida verksamhet
Underhandsöverläggningar har ägt rum med Östersjöinstitutet, Region Blekinge
och Karlskrona kommun om institutets framtida utveckling. Östersjöinstitutets
styrelse är beredd att avgå så snart nomineringar till ny styrelse har gjorts.
Uppvaktningar har tidigare skett hos regeringen om institutets framtid. Inga
hållbara utvecklingsalternativ har gått att realisera. En kraftsamling behövs för att
förändra nuvarande dödläget.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslås att Karlskrona kommun tar
ett ökat ansvar och aktivt deltagande för att få en positiv utveckling för institutet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 november 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att nominera ledamöter till Östersjöinstitutets styrelse och erbjuda
Östersjöinstitutet desamma,
2. att uppdra till de nominerade ledamöterna att i första hand arbeta för att
utveckla institutet till ett Östersjöcentrum enligt regeringens intentioner med
etablering i Karlskrona, samt
3. att sekretariat inklusive exekutiv tjänsteman ställs till institutets förfogande från
kommunledningsförvaltningen.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Akten

2003.31.102

§ 188
Kommunala val
Kommunstyrelsen nominerar följande, längst till och med den 31 december 2006:
Östersjöinstitutets styrelse
Ordförande
Mats Johansson (s)
Ledamöter
Magnus Johansson (s)
Kerstin Andersson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Bo Löfgren (fp)
Johnny Gylling (kd)
Ulf Hansson (v)
_______
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Kommunchefen
Akten

§ 189
Skrivelse till polismyndigheten om stationära närpoliser
Karl-Gösta Svenson (m) tar upp rubricerade ärende vid kommunstyrelsens
sammanträde. Många människor känner oro för den ökande brottslighet som sker i
vår kommun. Det förekommande buset, våldet och stölderna måste stävjas. Det är i
högsta grad en polisiär uppgift att skydda medborgarna från brottsliga handlingar
och förslaget är att kommunstyrelsen skriver till polismyndigheten om stationära
närpoliser i tätorterna.
Kommunstyrelsen beslutar
Att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att hos polismyndigheten i Blekinge
län begära att det omgående placeras stationära närpoliser i tätorterna Nättraby,
Rödeby, Lyckeby och Jämjö.
_______
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§ 190
Ordförandens julhälsning
Ordförande tackar politiker och tjänstemän för det gångna årets arbete.
Tjänstemännen tar fram bra underlag, utredningar och beslutsförslag. Ordföranden
tackar också politikerna för bra samarbete och för deras förmåga att skilja på sak
och person. ”Striden har sin tid och samförståndet har sin tid”.
Kommunstyrelsen har en bra arbetsmetodik och ordföranden ser fram mot arbetet
nästa år då en konjunkturuppgång förväntas komma. Ambitionen är att börja
samtal mellan tjänstemän och politiker för större förståelse och bättre samarbete.
Ordföranden önskar alla en God jul och Ett gott nytt år, samt överlämnar en
julklapp.
1:e vice ordförande Christina Mattisson tackar ordföranden för det gångna årets
arbete. Ordförandens sätt att med goda samordningsbeslut och skickligt ställda
propositioner bidrar till den goda stämning som finns i styrelsen. Ordföranden med
familj önskar en god jul och ett gott nytt år.
_______

