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9 januari 2007

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 9 januari 2007, kl. 08.15-12.30
Sammanträdet ajourneras kl. 10.20-11.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (m)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd) §§ 1-20, §§ 22-37
Camilla Brunsberg (m)
Jan Lennartsson (m)
Sofia Bothorp (mp)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Gertie Olsson (s)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)
Carl-Göran Svensson (m) § 21

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Marcel Abedini (mp)
Richard Jönsson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Laila Karlsson (s)
Håkan Eriksson (s)
Per Henriksson (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Informationschef Ulla Nelson
Personalchef Anneli Ekström
Näringslivschef Peter Adaktusson
Fastighetschef Håkan Franzén kl.08.25-08.30
Kulturchef Ivar Wenster kl.08.15-08.25
Kanslichef Birgitta Jönsson kl.09.15-09.20

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 6 februari 2007
§ 38

Informationer och föredragningar

§ 39

Förslag till revisionsreglemente för revisorerna i Vårdförbundet Blekinge

§ 40

Svar på medborgarförslag om förändring av parkeringsplatserna på
Skepparegatan m.fl.

§ 41

Svar på motion angående konstgräsplan på Rosenfeldtsskolan/Trossö

§ 42

Svar på motion om internationell policy

§ 43

Förslag till hantering av anställningsstopp

§ 44

Yttrande över delbetänkande; kommunalekonomiska utjämningen
(omedelbart justerad)

§ 45

Anmälningsärenden

§ 46

Övrigt

§ 47

Kommunala val

______

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 13 mars 2007

§ 48

Informationer och föredragningar

§ 49

Kommunala val

§ 50

Kommunstyrelsens projektbudget 2007

§ 51

Yttrande till Länsstyrelsen om vattenområden för användning av vattenskoter

§ 52

Yttrande angående Räddningstjänsten Östra Blekinge investeringar

§ 53

Yttrande över kommunens revisorers granskning av hamnverksamheten

§ 54

Arrangörsstöd till KA 2 IF för genomförande av Grand Prix 2007

§ 55

Svar på regeringens remiss angående Kommissionens Grönbok om en
havspolitik för EU

§ 56

Tilläggstrafik – bussturer med låg beläggning i Karlskrona kommun 2007/08

§ 57

Ansökan om investeringstillstånd för planering av nytt stadsbibliotek

§ 58

Avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet

§ 59

Jämställdhetsplan för kommunledningsförvaltningen 2007

§ 60

Tillsättning av kommunchef

§ 61

Blekinge Teknik College – ekonomisk förening

§ 62

Årsbokslut för Karlskrona kommun samt moderbolagskoncernen,
personalbokslut

§ 63

Överenskommelse om att etablera Museum Leonardo da Vinci Ideale i
Vattenborgen inkl. försäljning av fastigheten Sjöstjernan 3 och 4

§ 64

Fastställande av nytt reglemente för kommunstyrelsen i Karlskrona

§ 65

Förslag till Informationssäkerhetspolicy för Karlskrona kommunkoncern

§ 66

Förlängning av skolplanen

§ 67

Förstudie/vägutredning avseende E 22 förbifart Jämjö

§ 68

Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11, Hästö
Marina, Karlskrona kommun

§ 69

Svar på medborgarförslag om upprustning av snäckan i Hoglands Park

10 april 2007

1

Ärendeförteckning vid Kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2007

§ 78

Informationer och föredragningar

§ 79

Kommunala val

§ 80

Översyn av kommunledningsförvaltningens organisation

§ 81

Resultatförbättrande utvecklingsprogram

§ 82

Ansökan om projektmedel till projekt med förebyggande insatser mot våld och
hög alkoholkonsumtion bland unga vuxna

§ 83

Detaljplan för del av Karlskrona 4:1 ny entré till Kronanhuset; yttrande

§ 84

Revidering av kommunstyrelsens delegationsförteckning

§ 85

Upphörande av kommunstyrelsens utvecklings arbetsutskottet

§ 86

Remissyttrande angående delbetänkandet; ett svenskt havsmiljöinstitut
(SOU 2006:112)

§ 87

Anhållan om medel för Annual Meeting för UBC Sports Comission i Karlskrona
den 19-21 april 2007

§ 88

Gallringsplan för kommungemensamma handlingar inom löne- och
personaladministrativ verksamhet

§ 89

Begäran om tillstånd att få utnyttja investeringsram för fjärrvärmeutbyggnad,
Torskors

§ 90

Begäran om tillstånd att få utnyttja investeringsram för fjärrvärmeutbyggnad,
Rådhusbacken m.fl.

§ 91

Investering i Kraftvärmeverk

§ 92

Förslag till IT-vision för Karlskrona kommun

§ 93

Yttrande över revisionsrapport; Granskning av integrerad styrning

§ 94

Förslag till reviderat kommunalt konkurrensprogram

§ 95

Balansförteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner

§ 96

Budget och verksamhetsuppföljning i februari 2007

§ 97

Svar på tre (3) medborgarförslag om hundrastplats på Trossö och Rosenholm

§ 98

Svar på motion om att låta invandrare bli en resurs för skolan

§ 99

Svar på motion om enzonstaxa i kollektivtrafiken, för barn och ungdomar

§ 100

Anställning av ekonomichef för Karlskrona kommun

15 maj 2007
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Ärendeförteckning vid Kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2007

§ 101

Information och föredragning ärende om komplettering av ansökan till
Motorways of the sea

§ 102

Kommunala val

§ 103

Överflyttning av evenemang Sail och Lövmarknad

§ 104

Projekteringstillstånd för ombyggnad av Östersjöskolans kök, etapp två

§ 105

Svar på remiss avseende slutbetänkande; Från socialbidrag till arbete
(SOU 2007:2)

§ 106

Yttrande till Länsrätten i Blekinge angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen

§ 107

Vindkraft i Karlskrona kommun; tillsättande av arbetsgrupp/politisk styrgrupp,
godkännande av statsbidragsansökan m.m.

§ 108

Yttrande över revisionsrapport; granskning av samförvaltning av
stiftelser

§ 109

Förslag till oljeskyddsplan för Karlskrona kommun, antagande

§ 110

Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy

§ 111

Förlängning av skolplanen för Barn och utbildningsnämnden

§ 112

Komplettering av ansökan Motorways of the sea; Bengtsaleden m.m

§ 113

Svar på motion angående etablering av ett Indiskt handelscentrum i Karlskrona

§ 114

Svar på motion om skärpt krav på simundervisning

§ 115

Förslag till kommunalt konkurrensprogram

§ 116

Anmälningsärenden

__________

5 juni 2007

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 5 juni 2007

§ 117

Informationer och föredragningar

§ 118

Kommunala val

§ 119

Remiss av promemoria; Det framtida förvaltningsdömandet i första instans
(SOU 2007:10)

§ 120

Förslag till gallring av fotografier som ingår i Karlskrona kommuns arkiv

§ 121

Förslag till yttrande över revisionsrapport om kommunens klagomålshantering

§ 122

Ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten, förslag att fastställa
inköpsmål

§ 123

Förslag till utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2007-2011, antagande

§ 124

Investeringstillstånd för anskaffning av RAKEL (radiokommunikationssystem)

§ 125

Miljöbokslut 2006

§ 126

Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt
sammanställd redovisning den 30 april 2007

§ 127

Förslag till direktiv för treårsbudget 2008-2010

§ 128

Revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

§ 129

Svar på motion om att införa rådslag

§ 130

Svar på motion om utsmyckning av det offentliga rummet

§ 131

Svar på medborgarförslag om namnbyte på Karlskrona kommun till Karlskrona
stad

§ 132

Svar på motion om medborgarkontrakt

§ 133

Svar på motion om skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och ökat
inflytande för barn och ungdomar

§ 134

Svar på medborgarförslag om Bredband till alla byar och mindre samhällen

§ 135

Karlskrona centrumförenings aktivitet; Allsång i Hoglands Park förslag att anslå
100.000 kronor

§ 136

Rekrytering av förvaltningschef

§ 137

Anmälningsärenden

§ 138

Övrigt

______

14 augusti 2007

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 14 augusti
2007.
§ 139
Informationer och föredragningar
§ 140 a Kommunala val
§ 140 b Yttrande till Länsrätten i Blekinge Län i mål (459-07) angående beslut om
avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11, Karlskrona
kommun.
§ 141
Begäran om investeringstillstånd för anläggning av gång- och cykelväg SaltöDragsö.
§ 142
Begäran om investeringstillstånd för anläggning av gång- och cykelväg Gamla
Infartsvägen.
§ 143
Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse av gatubelysning.
§ 144
Investeringstillstånd och nyttjanderättsavtal avseende Lotsbrygga 730, Stumholmen.
Investeringsutgiften är inplanerad i gällande investeringsplan.
§ 145
Investeringstillstånd avseende broförnyelse 2007.
§ 146
Begäran om investeringstillstånd för gångbana och belysning Saltsjöbadsvägen.
§ 147
Ianspråkstagande investeringsmedel engeribesparande och minskat oljeberoende.
§ 148
Investering i förnyelse av storköksutrustning vid Spandelstorpsskolan.
§ 149
Granskning av kommunens hamnverksamhet med Fokus på Verkö.
§ 150
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunledningsförvaltningen.
§ 151
Remiss utkast till rekommendation avsättningar och ansvarsförbindelser.
§ 152
Revidering av bilaga 1 till miljöbalktaxan.
§ 153
Förslag från arvodesberedningen avseende nya arvoden.
§ 154
Ansvarsfrihet för vårdförbundet Blekinges direktion för år 2006.
§ 155
Revidering av handlingsplan för drogförebyggande arbete.
§ 156
Nytt avtal med Landstinget om FoU-verksamhet.
§ 157
Avveckling av MFA Sydost AB.
§ 158
Skolplan för utbildningsnämnden
§ 159
Detaljplan för Jämjö 6:1 mfl Karlskrona kommun, Blekinge Län.
§ 160
Mark- och exploateringsavtal avseende Jämjö 6:1 m. fl, Karlskrona kommun.
§ 161
Försäljning av fastighet Spaden 2, Karlskrona kommun.
§ 162
Försäljning av del av fastigheten Jära Kulle 1 samt del av Karlskrona 6:50,
Karlskrona kommun.
§ 163
Exploateringskalkyl för detaljplan för Munspelet 2 och 3, Spandelstorp, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
§ 164
Stadsmiljöförnyelse
§ 165
Förslag till yttrande angående motion Rehabilitering och medicinskt stöd vid
verksamhet.
§ 166
Svar på medborgarförslag angående Kost-Motion-Hälsoanläggning till Rosenholm.
§ 167
Svar på motion om att ökar de anställdas valfrihet avseende pensionsavgångar och
sysselsättningsgrad.
§ 168
Svar på motion låt invandrarna bli en resurs i skolan.
§ 169
Svar på motion angående konstgräsplan på Trossö.
§ 170
Svar på motion angående folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande.
§ 171
Svar på motion angående biljettkiosken i Vämöparken.
§ 172
Svar på motion angående kristen tradition och svensk identitet.

11 september 2007

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 11 september
2007.
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191

Informationer och föredragningar.
Förslag till handlingsprogram för lokala brottsförebyggande rådet i Karlskrona
kommun.
Remiss avseende Ansvarskommitténs slutbetänkande-Hållbar samhällsorganisation
med utvecklingskraft (SOU 2007:10).
Modernisering av www.karlskrona.se
Ansökan om avskrivning av lån Aspö Folkets husförening.
Besvarande av motion insänt av Ingrid Hermansson, centerpartiet avseende att låta
invandrare bli en resurs i skolan.
Förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning och flyktingintroduktionens
arbetsuppgifter och ansvar.
Anmälningsärenden.
Övrigt.

1

9 oktober 2007

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 9 oktober 2007.
§ 192
§ 193

Informationer och föredragningar.
Yttrande till Länsrätten i Blekinge Län i mål (679-07) angående laglighetsprövning
avseende komplettering av ansökan Motorways of the sea
§ 194
Melodifestivalen 2008.
§ 195
Remiss gälande inriktningsbeslut inför den långsiktiga infrastrukturplanerinegn för
perioden 2010-2019
§ 196
Förslag till komplettering av riktlinjer vid rehabilitering och omplacering.
§ 197a Förlägning av förordnanden som förvaltningschefer.
§ 197b Anställning av förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.
§ 197c Rutiner i samband med förlägning av chefsförordanden.
§ 198
Sammanträdesplan år 2008 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse m.fl.
§ 199 Yttrande över gasledning Nord Stream AG
§ 200
Karlskrona kommuns deltagande i Europeiskt nätverk av städer med militärt
ursprung/arv.
§ 201
Förslag till tillägg till överenskommelse mellan staten och migrationsverket och
Karlskrona kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
§ 202
Jämställdhetsprogram för år 2008.
§ 203 Ändring av gällande hamnordning.
§ 204
Utbyggnad av cirkulationsplats Ankaret.
§ 205
Försäljning av skogsfastighet karlskrona Dragdö 1:21
§ 206
Besvarande av förfrågan om vidare ansökan till biosfärkandikatområde för Blekinge
skärgård och kust.
§ 207
Delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
§ 208
Försäljning av del av verkö 3:25.
§ 209
Förslag till skolpan 207-2010 för barn- och ungdomsnämnden.
§ 210. Svar på motion angående strategiskt beslut om grönområden.
§ 211
Svar på motion över marint ceneter på före detta Rosenholmsvarvet.
§ 212
Svar på motion om stöd till brottsofferjouren.
§ 213
Svar på medborgarfösrlag om att bevara Karlskrona enda kvarvarande
spårvagnsstolpe.
§ 214
Svar på medborgarförslag angående anläggning/inrättande av plats för
trädgårdsavfall på Hasslö.
§ 215
Anmälningsärenden.
§ 216
Övrigt.

9 oktober 2007

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 9 oktober 2007.
§ 192
§ 193

Informationer och föredragningar.
Yttrande till Länsrätten i Blekinge Län i mål (679-07) angående laglighetsprövning
avseende komplettering av ansökan Motorways of the sea
§ 194
Melodifestivalen 2008.
§ 195
Remiss gälande inriktningsbeslut inför den långsiktiga infrastrukturplanerinegn för
perioden 2010-2019
§ 196
Förslag till komplettering av riktlinjer vid rehabilitering och omplacering.
§ 197a Förlägning av förordnanden som förvaltningschefer.
§ 197b Anställning av förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.
§ 197c Rutiner i samband med förlägning av chefsförordanden.
§ 198
Sammanträdesplan år 2008 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse m.fl.
§ 199 Yttrande över gasledning Nord Stream AG
§ 200
Karlskrona kommuns deltagande i Europeiskt nätverk av städer med militärt
ursprung/arv.
§ 201
Förslag till tillägg till överenskommelse mellan staten och migrationsverket och
Karlskrona kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
§ 202
Jämställdhetsprogram för år 2008.
§ 203 Ändring av gällande hamnordning.
§ 204
Utbyggnad av cirkulationsplats Ankaret.
§ 205
Försäljning av skogsfastighet karlskrona Dragdö 1:21
§ 206
Besvarande av förfrågan om vidare ansökan till biosfärkandikatområde för Blekinge
skärgård och kust.
§ 207
Delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
§ 208
Försäljning av del av verkö 3:25.
§ 209
Förslag till skolpan 207-2010 för barn- och ungdomsnämnden.
§ 210. Svar på motion angående strategiskt beslut om grönområden.
§ 211
Svar på motion över marint ceneter på före detta Rosenholmsvarvet.
§ 212
Svar på motion om stöd till brottsofferjouren.
§ 213
Svar på medborgarfösrlag om att bevara Karlskrona enda kvarvarande
spårvagnsstolpe.
§ 214
Svar på medborgarförslag angående anläggning/inrättande av plats för
trädgårdsavfall på Hasslö.
§ 215
Anmälningsärenden.
§ 216
Övrigt.

6 november 2007

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 6 november
2007.
§ 217
§ 218
§ 219
§ 220
§ 221
§ 222
§ 223
§ 224
§ 225
§ 226
§ 227
§ 228
§ 229
§ 230
§ 231
§ 232
§ 233
§ 234

Information och föredragningar.
Investeringstillstånd för ombyggnad av Rosenfeltskolan till F-5/6 skola.
Rapport från testperiod av alkolås.
Resultatförbättrande utvecklingsprogram, tydliggöra inriktning, styrning och
samordning avseende upphandling.
Riktlinjer i samband med förlägning av chefsförordnanden.
Förlägning av anställningsavtal.
Yttrande över förstudie avseende Sydostlänken, ny järnväg ellan kustbanan och
Olofström.
Yttrande över koncentrationsutredningen betänkande; koncentration av
länsstyrelsens verksamhet (DS 2007:238)
IT-vision, konkretisering.
Hyresnivå vid uthyrning av Arena Telenor till AB Arena Rosenholm Karlskrona.
Yttrande över Länsstyrelsens förslag till revidering av de regionala miljömålen för
Blekinge.
Budget 2008 och plan 2009-2010.
Svar på motion om kommunal förskola på Hasslö.
Svar på motion om nytt kulturhus på hattholmen/Oljehamnen 2010.
Svar på motion ang svenska kollektivavtal ska följas vid offentlig upphandling.
Svar på medborgarförslag angående uthyrning av kommunal mark till djurcirkusar
och om förbättring av djurskyddstillsynen av cirkusar.
Anmälningsärende.
Övrigt.

1

4 december 2007

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 4 december
2007.
§ 235
§ 236
§ 237
§ 238
§ 239
§ 240
§ 241
§ 242
§ 243
§ 244

§ 245
§ 246
§ 247
§ 248
§ 249
§ 250
§ 251
§ 252
§ 253
§ 254
§ 255
§ 256
§ 257
§ 258
§ 259
§ 260
§ 261
§ 262
§ 263
§ 264
§ 265
§ 266
§ 267
§ 268

Information och föredragningar.
Avsiktsförklaring avseende IT-samverkan i Blekinge.
Förslag till yttrande över revisionsrapport; granskning i bredbandsutbyggnaden.
HemPC-lånedator.
Bidrag till Kulan-anläggning.
Förslag till ungdomspolitisktprogram.
Redovisning av synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunledningsförvaltningen
Yttrande över förslag till reservatsbildning av Prästamarken.
Förslag om anställningsprövning 2008--karlskrona kommun.
Förslag till yttrande över betänkandena "Hamnstrategi- strategiska hamnoder i det
svenska godstransportsysetmet" (SOU 2007:58) och "Strategiska godsnoder i det
svenska transportsystemet- ett framtidsperspektiv" (SOU 2007:59.
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007.
Ekonomisk rapportering och personaluppföljning 2008.
Analys av kommunernas ekonomi och ekonomistyrning.
Tillsättning av styrgrupp för att utreda strukturen för nämnds- och
förvaltarorganisation.
Resultatförbättrande utvecklingsprogram, se över strukturen inom koncern och
moderbolagssfären med uppdrag om ökad produktivitet och avksatning.
Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag.
Alkohol- och drogpolicy.
Idrottspolitisktprogram.
Bidragsnormer inom idrott- och fritidsnämnens verksamhetsområde.
Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser sam reglemente för
Karlskrona kommun krisledningsnämnd.
Förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor, 2008-2010.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun.
Eget val i hemtjänsten.
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 november
2007.
Jämställdhetsprogram 2008.
Sponsorpaket Melodifestival 2008 i Karlskrona.
Svar på motion om " Karlskrona- A Safe Community".
Svar på motion angående stopp för islamiserade lovdagar.
Svar på motion om minskning av antal ledamöter i kommunfullmäktige.
Svar på medborgarförslag om antal ledamöter i kommunfullmäktige.
Bredband- försäljning av Karlskrona Nät AB.
Anmälningsärende.
Övrigt.
Julhälsning

4 december 2007

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 4 december 2007, kl.08.30-11.20, kl 11.50-12.50
Sammanträdet ajourneras kl. 11.20-11.50

Beslutande:

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

2

Karl-Gösta Svenson (m)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd)
Camilla Brunsberg (m)
Jan Lennartsson (m) jäv § 260
Sofia Bothorp (mp)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Bo Andersson (s)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Carl-Göran Svensson (m) § 260

Adjungerad

Sven-Otto Ullnér (m) kl 09.55-11.00 § 235

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Rikard Jönsson (s)
Tore Arnström (s)
Håkan Eriksson (s)
Magnus Johansson (s)
Åsa Gyberg Karlsson (v)

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef, Mats Svensson
Utvecklingschef, Bengt Lingman
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Tf informationschef Thomas Johansson
Personalchef Anneli Ekström
Chef för strategisk planering Tore Almlöf kl 08.30-09.35,
§ 235
Kommunekolog Anders Klar kl 09.05-09.35, § 235

4 december 2007
3
Revisor från Ernst &Young Thomas Almqvist kl 09.5511.00 § 235.
IT-strateg Mats Persson kl 11.10-11.20, § 235
Controller Olle Karlsson kl 11.10-11.20, § 235
Förvaltningschef Per Jonsson kl 10.10-11.20, § 235
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson kl 08.30-08.50, § 235
Handläggare Sivone Persson kl 08.30-08.50, § 235
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Utses att justera

Lars Hildingsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 235-267
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Lars Hildingsson

4 december 2007

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar
…Elisabeth Arebark……………………………..
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december 2007 anslagits på kommunens
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§ 235
Informationer och föredragningar
1. Förslag till ungdomspolitiskt handlingsprogram, föredras av
förvaltningschef Ann-Katrin Olsson och handläggare Sivonne Persson.
2. Idrottspolitiskt program, , föredras av förvaltningschef Ann-Katrin
Olsson och handläggare Sivonne Persson.
3. Yttrande över förslag till reservatsbildning av Prästamarken, föredras av
kommunekolog Anders Klar.
4. Förslag till yttrande över betänkandena ”Hamnstrategi- strategiska
hamnoder i det svenska godstransportsystemet” (SOU 2007:58) och
”Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett
framtidsperspektiv” (SOU 2007:59), föredras av Chef för strategisk
planering Tore Almlöf.
5. Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007, föredras av ekonomichef
Mats Svensson.
6. Ändringar i ägardirektiven, föredras av ekonomichef Mats Svensson,
revisor Sven-Otto Ullnér och revisor Thomas Almqvist Ernst &Young.

7. Resultatförbättrande utvecklingsprogram, se över strukturen inom
koncern och moderbolagssfären med uppdrag om ökad produktivitet och
avkastning, föredras av ekonomichef Mats Svensson.
8. Eget val i hemtjänsten, föredras av förvaltningschef Per Jonsson.
9. Bredband- försäljning av Karlskrona Nät AB, föredras av it-strateg Mats
Persson och controller Olle Karlsson..
_______
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Akten
Ekonomienheten
IT-enheten

6

2007.576.005

§ 236
Avsiktförklaring avseende IT-samverkan i Blekinge.
Sedan flera år finns en IT-samverkan mellan Blekinges kommuner och
landsting. Tillsammans har bl.a tagits fram system för obruten vårdkedja och
ett gemensamt bibliotekssystem. Bland IT-cheferna finns sedan flera år en
formaliserad samverkan som bl.a. resultat i gemensamma upphandlingar med
ett gott resultat.
Kommuncheferna/direktörerna, landstingsdirektören och regiondirektören
träffas regelbundet och diskuterar gemensamma frågeställningar.
Chefsgruppen ser ett behov av en mer formaliserad samverkan inom IT
området och ett förslag till gemensam avsiktsförklaring avseende ITsamverkan har tagit fram.
Gemensamt för alla parter är behov av att utveckla elektronisk förvaltning
liksom samverkan kring den nationella IT-strategin för vård och omsorg
m.m. Samtidigt är alla parter i behov av att effektivisera och utveckla den ITverksamhet/det IT-stöd som var och en bedriver i dag. En utveckling som
kan göras bättre och mer effektiv om det sker gemensamt. Ett ytterligare steg
i den gemensamma IT-samverkan är antagande av den nu föreslagna
avsiktsförklaringen som också innehåller en förstudie över hur vi, förutom
samverkan i den nationella IT-strategin för vård och omsorg, ska gå vidare i
en gemensam IT-utveckling.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna avsiktsförklaring avseende IT-samverkan .
_______

4 december 2007
Kommunrevisionen
Akten

7

2007.556.534

§ 237
Förslag till yttrande över revisionsrapport; granskning av
bredbandutbyggnaden.
Kommunens revisorer har genomfört en granskning med syfte att bedöma
om förmedlandet av bredbandsstödet har genomförts på ett ändamålsenligt
sätt.
Den övergripande slutsatsen är att kommunen tillhandahållit bredbandsstödet
i enlighet med intentionerna i tillämpliga förordningar och i enlighet med
kommunfullmäktige beslutande IT-infrastrukturprogram.
Revisionerna framför samtidigt en tveksamhet om det nuvarande utbudet i
nätet av operatörer och tjänsteleverantörer är synonymt med ett fungerande
konkurrens och ett brett tjänsteutbud.
Revisorerna ger som slutledning förslag på att avtalsuppföljningen enligt
avtalen bör komma igång så snart som möjligt och bör fokuseras på kravet på
operatörsneutralitet, konkurrens och utveckling av tjänsteutbudet.
Synpunkter
Kommunledningsförvaltningen instämmer med revisionernas slutledning att
fokus, under hela avtalsperioden, bör läggas på att utveckla och/eller
upprätthålla konkurrensen i nätet och bland tjänsteleverantörerna.
Utvecklingen på marknaden tenderar tyvärr att gå åt motsatt håll med färre
tjänsteleverantörer via rena uppköp och eller uppdelning på marknaden.
Kommunledningsförvaltningen har under hela utbyggnadsperiodens
byggmöten fokuserat på utvecklingen av tjänsteutbudet och konkurrensen.
Detta finns dokumenterat i byggmötesprotokollen. Sedan färdigställandet av
etapp 1 av utbyggnaden har ett avtalsuppföljningsmöte avhållit. I slutet av
november sker nästa uppföljningsmöte där fokus med självklarhet kommer
att vara utvecklingen av tjänsteutbudet för kunderna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att översända detta förslag till yttrande över revisionsrapporten till
revisorerna.
_______

4 december 2007

Informationeenheten
Ekonomienheten
Handläggare
Akten

8

2007.575.028

§ 238
HemPC-lånedator.
Karlskrona kommun erbjuder sedan många år anställda och förtroendevalda
med fast arvode möjlighet att hyra hem-PC. Detta genom ett månatligt
bruttolöneavdrag på lön respektive arvode. Hyrestiden är tre år och därefter
ges möjlighet att köpa ut PC:n till restvärdet vid hyrestidens slut.
Sedan 2007 ses hem-PC som en löneförmån och belastas med ett
schablonmässigt förmånsvärde om 2 400 kronor per år. Regeringen har i sin
budgetproposition för 2008 meddelat att man avser slopa den särskilda
värderingsregel från den 1 januari 2009. Då ska lånedatorer ses som en
förmån till sitt fulla marknadsvärde. Övergångsvis kommer förmånen under
2008 att värderas till 4 800 kronor per år.
Konsekvenserna av dessa beslut blir att det inte längre är lönsamt för den
enskilde att ha en lånedator via sin arbetsgivare.
Karlskrona kommun har för närvarande 1 177 lånedatorer hos anställda och
förtroendevalda. Avtal är träffat med tre leverantörer som svarar för
hantering och support. Datorerna är fördelade på fyra olika paket.
Grunden för lånedatorerbjudandet är att det ska vara kostnadsneutralt för
arbetsgivaren. Detta innebär att bruttolöneavdraget bör täcka exempelvis de
ökade personalomkostnader som uppstår till följd av förmånsvärdet. Detta
medför en höjning av bruttolöneavdraget på 60 kronor per paket för att täcka
den ökade kostnaden 2008.
De avtal som träffades och avslutas 2008-04-30 och 2009-06-30 medger
dock inga förändringar i bruttolöneavdraget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att fortsättningsvis inte erbjuda hem-PC/lånedatorer till anställda och
förtroendevalda, samt
att höja bruttolöneavdraget för att kompensera kommunens kostnad för det
schablonmässiga förmånsvärdet. Detta i de fall där avtalet som är tecknat
mellan anställd/förtroendevald och kommunen medger detta.
_________

4 december 2007

Idrotts- och fritidsnämnden
Socialförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

9

2007.347.805

§ 239
Bidrag till Kulan-anläggning.
Idrotts- och fritidsnämnden anhåller om medel ur kommunstyrelsens reserv
för oförutsätt med 200 tkr som bidrag till en Kulan-anläggning i
Kungsmarksområdet. Projektet är tänkt att genomföras som ett OPS-projekt
(offentlig privat samverkan).
Karlskrona AIF har inom ramen för mellanstadsprojektet fått önskemål från
ungdomar om att en Kulan-anläggning på befintlig grusplan i
Kungsmarksområdet. Mellanstadsprojektet drivs tillsammans med idrottsoch fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen.
Karlskrona AIF har avtal om nyttjanderätt av området under 10 år.
Föreningen har därför kunnat söka och har beviljats bidrag från Svenska
Fotbollsförbundet , 75 tkr, och från Riksidrottsförbundet, 100 tkr.
Totalkostnad för projektet är beräknat till 600 tkr. Föreningen arbetar med
medfinansiering av i området aktiva bostadsbolag. Föreningen har för avsikt
att tillsammans med hyresgästföreningen ta hand om driften av
anläggningen.
Projektmedel har sökts via idrottslyftet för att starta upp aktiviteter kring
anläggningen som för övrigt ska vara en fri tillgång för boende i området.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att bevilja idrotts- och fritidsnämnden 200 tkr som bidrag till Kulan, samt
att medel anvisas ur kommunstyrelsens reserv för oförutsett.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Idrotts- och fritidsförvaltningen
Akten

10

2007.387.100

§ 240
Yttrande över förslag till ungdomspolitiskt program.
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson och handläggare Sivonne Persson,
föredrar ärendet.
Yttrandet utgår från de tio punkter som togs fram under sommaren 2007 av
demokratiprojektet Var god ta plats!. Synpunkter för detta yttrande har
inhämtas från representanter från kommunledningsförvaltningen,
barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen
idrotts- och fritidsförvaltningen.
Projektet, var god ta plats! Bygger på målet Karlskrona kommun unga
människor ska enligt artikel 12 i barnkonventionen har tillgång till inflytande
och delaktighet. Dessutom ska unga människor engagemang, tankar och
idéer betraktas som en resurs för samhällsutvecklingen. Att barn och unga
inte är framtiden, utan nutiden, är av yttersta vikt för förståelsen av detta mål.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i skrivelse daterad 7 november 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ställa sig bakom ovanstående yttrande och ge idrotts- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsamman med övriga förvaltningar arbeta
vidare med förslagen ovan.
______

4 december 2007

Handläggare
Informationsenheten
Akten

11

2006.548.108

§ 241
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunledningsförvaltningen.
Sedan oktober 2006 har kommunens förvaltningar en gemensam blankett och
ett webbformulär där medborgaren kan lämna synpunkter och förslag som
rör kommunens olika verksamheter. Detta är en del av kommunens arbete
med att förbättra kommunens service. Det gör det även lättare för
medborgaren att få kontakt med rätt person.
För kommunledningsförvaltningens del ska dessa synpunkter redovisas med
åtgärdsförslag för kommunstyrelsen på juni- och decembermötet med start
från 2007.
Från april 2007 till och med oktober 2007 har det inkommit 8 st synpunkter,
klagomål eller förslag till kommunledningsförvaltningen. Utav dessa
synpunkter eller förslag till kommunledningsförvaltningen är 4 st inlämnade
anonymt. De synpunkter som har inkommit med namn och adress har alla
fått svar från handläggare genom brev. Även de anonymt synpunkterna har
lämnats till handläggare för eventuella åtgärder.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna kommunledningsförvaltningens redovisning av inkomna
synpunkter, klagomål eller förslag.
_______
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Länsstyrelsen
Samhällbyggnadsförvaltningen
Akten

12

2007.466.106

§ 242
Yttrande över förslag till reservatsbildning av Prästamarken.
Kommunekolog Anders Klar föredrar ärendet avseende yttrande över förslag
till reservatsbildning av Prästamarken, daterad 2007-11-07.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 november 2007 tillstyrkt
förslaget till yttrandet över förslag till reservatsbildning av Prästamarken
Yrkanden
Sofia Bothorp (mp) yrkar avslag på att sats 1 och 2, samt yrkar att ställa sig
positiv till naturreservatets bildande.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till Sofia Bothorps avslagsyrkande och
ändringsyrkande.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till Sofia Bothorps avslagsyrkande och
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Sofia
Bothorps avslagsyrkande och ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Sofia Bohtorps avslagsyrkande och
ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till naturreservatets bildande.
_________
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Personalenheten
Akten

13

2007.65.029

§ 243
Förslag om anställningsprövning 2008- Karlskrona kommun.
2007-02-06 tog kommunstyrelsen följande beslut rörande anställningsstopp
2007: att ge kommunstyrelsens ordförande delegationsrätt att fatta beslut om
införande av anställningsstopp för arbetsplatsen Karlskrona Kommun under
2007. att utvärdera effekterna av anställningsstopp 2007 och därefter ta ett
nytt beslut för 2008.
Syftet med anställningsstopp 2007 var att begränsa inflödet av nya
medarbetare med anledning av kommande förändringar av den kommunala
verksamheten. Stoppet har huvudsakligen berört externa tillsättningar och
kombinerats med ett antal undantagna tjänster.
Mot bakgrund av att vi fortfarande befinner oss i ett läge där vi har behov av
att begränsa inflödet av nya medarbetare har personalenheten, på uppdrag av
kommunstyrelsens ordförande, arbetat fram ett förslag med inriktning att
anställningsprövning 2008 ska ersätta tidigare anställningsstopp 2007.
Förslaget innebär att anställningsprövning ska ske på samtliga befattningar
som blir vakanta inom Karlskrona Kommun. Förslaget ser ut enl följande:
1. Uppkomna vakanser under 2008 ska i varje enskilt fall prövas och i
huvudsak tillgodoses genom internrekrytering och/eller intern
omfördelning/omflyttning.
2. Förvaltningschef tar beslut i samtliga tillsättningar av vakanta tjänster.
3. Anställningar < 1 månad samt semestervikariat omfattas inte av
anställningsprövning 2008
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 9 november 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att införa anställningsprövning för arbetsplatsen Karlskrona kommun
fr o m 2008-01-01 utifrån ovan beskrivna förutsättningar, samt
2. att under oktober månad utvärdera effekterna av anställningsprövning
2008 och därefter tar ett nytt beslut för 2009.
_______

4 december 2007
Näringsdepartementet
Akten
Handläggare

14

2007.529.552

§ 244
Förslag till yttrande över betänkandena ”Hamnstrategi- strategiska
hamnoder i det svenska godstransportsystemet” (SOU 2007:58) och
”Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett
framtidsperspektiv” (SOU 2007:59).
Chef för strategisk planering Tore Almlöf föredrar ärendet avseende yttrande
över betänkandena ”Hamnstrategi- strategiska hamnoder i det svenska
godstransportsystemet” (SOU 2007:58) och ”Strategiska godsnoder i det
svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv” (SOU 2007:59), daterad
2007-11-06.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Näringsdepartementet avge synpunkter över betänkandena
”Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet”
(SOU 2007:58) och ”Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet –
ett framtidsperspektiv” (SOU 2007:59) i enlighet med vad
kommunledningsförvaltningen anfört.
________
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Kommunfullmäktige

15

2007.8.42

§ 245
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007
Ekonomichef Mats Svensson, föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 november 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag. Enligt beslut vid beredning av
årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger under löpande budgetår 2007
inhämta uppgifter för en traditionell budgetuppföljningsrapport med prognos
för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport bygger på erfarenheterna
från tio av årets tolv månader.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 15 november 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anmoda berörda nämnder att vidta ytterligare och omedelbara åtgärder i
syfte att minimera befarade underskott år 2007 och
att anmoda samtliga nämnder att redan nu vidta sådana mer långsiktiga
åtgärder som gör det möjligt för nämnderna att hålla de ekonomiska ramar
för år 2008, som de blir tilldelade av kommunfullmäktige den 28-29
november 2007.
_________
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Personalenheten
Informationsenheten
Näringslivsenheten
Akten

16

2007.591.042

§ 246
Ekonomisk rapportering och Personaluppföljning 2008
För att i god tid planera uppföljnings- och bokslutsarbete samt tidpunkter
för nämnder och styrelsers sammanträden har kommunledningsförvaltningen
med skrivelse den 5 november 2007 lämnat förslag till tidplan för ekonomisk
rapportering och personaluppföljning avseende Karlskrona kommun och de
kommunala bolagen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta den av kommunförvaltningen föreslagna tidplanen för ekonomisk
rapportering och personaluppföljning 2008.
_______
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Ekonomienheten
Akten

17

2007.593.042

§ 247
Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning.
För att förbättra möjligheterna till att uppnå/bibehålla en sund ekonomi
erbjuder Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ett standardpaket som
omfattar objektiv analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning.
SKL har sedan år 2001 genomfört analyser i drygt 80 kommuner. Syftet har
varit att stödja kommuner i dess strävan efter att ta greppet om ekonomin. Att
skapa en gemensam bild av kommunens ekonomiska situation,
verksamhetskostnader, behovsutveckling etc. ger en värdefull plattform inför
framtiden, oavsett vilka ekonomiska utmaningar som kommunen står inför.
Analysen kommer bl.a att ge förslag på övergripande ekonomisk strategi
samt presentera idéer till hur ett eventuellt förbättringsarbete kan påbörjas.
Analysens innehåll framgår av upprättad bilaga.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 20 november 2007 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, men kommer
att överlämna ett särskilt yttrande.
Bilaga 1

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att uppdra åt Sveriges Kommuner och Landsting att genomföra en analys av
kommunens ekonomi och ekonomistyrning till ett pris på 70 000 SEK, samt
att finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
__________
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Kommunstyrelsen

18

2007.225.611

§ 248
Tillsättning av styrgrupp för att utredning av strukturen för nämndsoch förvaltarorganisation i Karlskrona kommun.
Gruppledarna för samtliga partier i Karlskrona kommunfullmäktige har vid
sammanträdet den 12 oktober 2007 enats om att tillsätta en arbetsgrupp för
att förutsättningslöst se över strukturen för den politiska organisationen samt
förvaltarorganisationen i Karlskrona kommun. Arbetsgruppen ska bestå av
tio ledamöter.
Arbetsgruppen ska utöver ovanstående också lämna förslag om antalet
ledamöter i kommunfullmäktige efter valet 2010 och vidare.
Arbetsgruppen ska lämna sina förslag senast 1 juli 2009. Eventuella förslag
som berör förvaltarorganisationen ska lämnas senast den 1 juli 2008.
Fördelning av platser i ovan nämnda arbetsgrupp;
(m) 1
(fp) 1
(c) 1
(s) 3

(sd) 1
(kd)1
(mp 1
(v) 1

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att tillsätta en arbetsgrupp enligt upprättat förslag,
att partierna utser representanter till densamma enligt ovanstående,
att ersättning utgår för deltagande i enlighet med fastställt
arvodesreglemente.
________

4 december 2007

Ekonomienheten
Akten

19

2007.124.100

§ 249
Se över strukturen inom koncernen och moderbolagssfären med
uppdrag om ökad produktivitet och avkastning.
Ekonomichef Mats Svensson, kommunrevisor Sven-Otto Ullnér (m) och
Thomas Almqvist från Ernst &Young, föredrar ärendet .
Huvudmålet i RUP-uppdraget var ”en långsiktigt hållbar lösning som
säkerställer en ekonomisk hållbar avkastning från bolagen”. Utöver detta har
även kortsiktiga lösningar utretts.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 26 september 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 november 2007 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Lars Hildingsson (s) och Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på attsats 2 och
3, samt bifall på attsats 1 och 4
Mats Lindbom (c)yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Lars
Hildingssons och Richard Jomshofs avslagsyrkande på attsats 2 och 3 och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns, den som vill biträda allmänna
utskottets förslag röstar ja och den som vill biträda Lars Hildingssons och
Richard Jomshofs avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd),
Camilla Brunsberg (m), Jan Lennartsson (m), Sofia Bothorp (mp) och
ordföranden.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bo Andersson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s), Richard Jomshof (sd) och Günter Dessin (v).
Forts

4 december 2007
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§ 249 forts
Se över strukturen inom koncernen och moderbolagssfären med
uppdrag om ökad produktivitet och avkastning.
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta nej-röster mot sju ja-röster att
biträda Lars Hildingssons och Richard Jomshofs avslagsyrkande på attsats 2
och 3.

Kommunstyrelsen beslutar
att omstrukturering av koncernen härmed avslutas som en del i RUPen och
framgent bereds av vd för moderbolaget tillsammans med ekonomi- och
finanschefen som en del av deras löpande arbetsuppgifter, för vidare
hantering av beslut i moderbolagets styrelse och kommunstyrelsen, samt
att godkänna slutrapporten.
__________

4 december 2007
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2007.587.107

§ 250
Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag.
Ekonomichef Mats Svensson, föredrar ärendet.
En genomgång av ägardirektiven för de kommunala bolagen har gjorts och
vissa ändringar och kompletteringar föreslås. Ändringar i ägardirektiven har
tidigare gjorts år 2003 och 2004. De föreslagna ändringarna innebär dels att
man formulerar resultatkrav på bolagen och dels uppdaterar vissa
formuleringar.
Uppdateringarna består av två punkter dels att hänvisa till beslutade
finanspolicys i ägardirektiven och dels en uppdatering beroende på
paragrafnumrering i Aktiebolagslagen.
För att tydliggöra kraven från ägaren avseende vilket ekonomiskt resultat
som bolagen förväntas uppnå bör resultatkraven framgå av ägardirektiven.
Bolagen skall agera affärsmässigt inom ramen för ägardirektiven och
resultatkraven ska ses som ett lägsta krav.
Idag är det endast AB Karlskronahem som har ett resultatkrav uttryckt i sina
ägardirektiv. Resultatkravet skrevs in i ägardirektivet år 2004 i samband med
uppföljningen av rekonstruktionsplanen. Kravet är att bolaget skall redovisa
minst ett nollresultat.
Resultatkraven som föreslås avser AB Karlskronahem, Affärsverken
Karlskrona AB, Affärsverken energi AB samt Kruthusen Företagsfastigheter.
AB Arena Rosenholm Karlskrona har i sitt ägardirektiv att bolaget skall vara
ekonomiskt självfinansierat varför inget resultatkrav föreslås för bolaget. För
Karlskrona Stuveri AB är omfattningen av verksamheten framöver något
osäker beroende av bla utredningen av strategiska hamnar. Beslut som
påverkar Stuveriet kommer sannolikt att fattas under våren. Därför är det
lämpligt att vänta med att rikta resultatkrav mot bolaget tills framtida
inriktning är tydligare.
Nivåerna på resultatkravet för bolagen har diskuterats med Ernst & Young.
Vid större förändringar av verksamhetens omfattning bör nivån på
resultatkraven omprövas. Resultatkraven som riktas mot bolagen innebär inte
att motsvarande belopp skall delas ut eller lämnas som koncernbidrag från
bolaget. Liksom tidigare kommer AB Karlskrona Moderbolags styrelse fatta
Forts
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§ 250 forts
Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag.
beslut om koncernbidrag skall lämnas och hur stort koncernbidraget skall
vara.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 15 november 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 november 2007 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Lars Hildingsson (s) yrkar att attsats 1 utgår på grund av fattat beslut enligt §
248 och yrkar att i stycket avseende Affärsverkan AB, så ska sista meningen
ändras till minst 5%, att i stycket avseende Kruthusen Företagsfastigeter AB,
så ska sista meningen ändras till minst 4%, samt yrkar att attsats 2 ändras till
följande: att fastställa bilagda ändringar av ägardirektiven, Affärsverken AB
och Kruthusen AB.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Lars
Hildingssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
Lars Hildingsssons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa bilagda ändringar av ägardirektiven, Affärsverken AB och
Kruthusen AB
________

4 december 2007
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2007.298.026

§ 251
Alkohol och drogpolicy.
Bifogat förslag till alkohol- och drogpolicy för medarbetare i Karlskrona
kommun har framarbetats av personalenheten. Förslaget har varit på remiss
hos samtliga nämnder, bolag och fackliga organisationer.
På remissrundan bifogades för kännedom ” handlingsplan/rehabilitering vid
alkohol- och drogmissbruk” samt ”behandlingskontrakt”.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 november 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta bilagda förslag till alkohol- och drogpolicy för medarbetare i
Karlskrona kommun, samt
att förslaget till alkohol- och drogpolicy för medarbetare i Karlskrona
kommun ska gälla Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, nämnder och
bolag.
________

4 december 2007
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2006.230.800

§ 252
Idrottspolitiskt program
Förvaltningschef Ann-Katrin Olsson, föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige har den 15 december 2005 beslutat att ett
idrottspolitiskt program ska upprättas av idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 22 oktober 2007, § 74
förslaget kommunfullmäktige att anta fastställda idrottspolitiskt program
kompletterat med friluftsliv, folkhälsa och mötesplatser för ungdomar i
åldern 10-18 år.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa idrottspolitiskt program kompletterat med friluftsliv, folkhälsa
och mötesplatser för ungdomar i åldern 10-18 år.
__________
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2007.573.805

§ 253
Bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 22 oktober 2007, § 72
föreslaget kommunfullmäktige att anta nya bidragsnormer för föreningsstöd
att gälla fr o m den 1 januari 2008 enligt upprättat förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta nya bidragsnormer för föreningsstöd att gälla fr o m den 1 januari
2008 enligt framlagt förslag.
__________
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2007.577.003

§ 254
Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser samt
reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnden
Den 30 juni 2006 trädde lagen (2006:544) om kommunernas och landstingets
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i
kraft.
Enligt lagstiftningen ska kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en
plan för hantering av extraordinära händelser. Varje kommun ska också ha en
krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter vid en extraordinär händelse.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 november 2007
lämnat förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser och
uppdaterat reglementet för krisledningsnämnden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta ledningsplan vid extraordinära händelser enligt bilaga 1,
2. att anta reglemente för Karlskrona kommuns Krisledningsnämnd enligt
bilaga 2, samt
3. att upphäva ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för
Karlskrona kommun krisledningsnämnd antagen den 25 augusti 2005 § 111.
__________

4 december 2007
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2007.578.178

§ 255
Förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet till
skydd mot olyckor, 2008-2010.
Varje kommun ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor varje
mandatperiod fastställa ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet
till skydd mot olyckor.
En revidering och översyn av gällande handlingsprogram för förebyggande
till skydd mot olyckor 2005-2006 har gjorts av räddningstjänsten Östra
Blekinge i samråd med representanter från kommunala förvaltningar, bolag
och externa myndigheter. Programmet anger säkerhetsmål för kommunens
förebyggande verksamhet samt risker för olyckor som finns i kommunen och
kan leda till räddningsinsatser. Kommunens säkerhetsorganisation beskrivs
samt hur det förebyggande säkerhetsarbetet planeras och genomförs.
Säkerhetsmålen är övergripande och utgår från de olycksrisker som bedöms
kan leda till räddningsinsatser. De gäller för alla kommunala förvaltningar
och bolag och anger den säkerhetsnivå som kommunen strävar efter att
uppnå eller bibehålla. Säkerhetsmålen skall brytas ner till konkreta
prestationsmål som beskriver hur förvaltningarna och bolagen ska arbeta för
att uppfylla säkerhetsmålen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 november 2007
lämnat förslag till handlingsprogram och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor, 2008-2010, samt
2. att ge i uppdrag åt samtliga nämnder och bolagsstyrelse att för egen del,
senast den 31 maj 2008, upprätta och besluta prestationsmål med
föreliggande handlingsprogram som grund.
______

4 december 2007
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§ 256
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
Gatu- och parkavdelningen vid tekniska förvaltningen har gjort en översyn
av torghandelsverksamheten. Ambitionen är att förenkla, förtydliga och
anpassa regelsystemet till den utveckling som skett sedan nuvarande
ordningsföreskrifter fastställdes 1996. Därför behövs dessa omarbetas.
Förslag till nya ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
har utarbetats.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 november 2007, § 93
föreslagit kommunfullmäktige att anta lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Karlskrona kommun att träda ikraft senast den 1 januari 2008.
________
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2007.585.730

§ 257
Eget val i hemtjänsten
Förvaltningschef Per Jonsson, föredrar ärendet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2007, § 111 föreslagit
fullmäktige att införa eget val i hemtjänsten.
Införandet av eget val i hemtjänsten syftar till att ge den enskilde brukaren
inflytande och valfrihet över vem som utför biståndsbedömda insatser inom
hemtjänst.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 november 2007 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Patrik Hansson (s) och Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patrik
Hanssons och Günter Dessins avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att införa Eget val i hemtjänsten,
2. att införandet ska grunda sig på de principer som äldrenämnden antagit,
samt
3. att uppdra till äldrenämnden att genomföra införandet av Eget val i
hemtjänsten.
_________
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2007.179.004

§ 258
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 november 2007.
Kommunallagen 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.
Enlig 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 9 november 2007
lämnat beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
_______
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2007.457.026

§ 259
Förslag till jämställdhetsprogram.
Förslag till jämställdhetsprogram för 2008 är en revidering av 2007 års
program.
I det stora hela är det inga större förändringar av det reviderade programmet.
För att tydliggöra vilka mål det är som jämställdhetskommittén ska arbeta
med under 2008 har det införts en sammanfattning av målen efter del 1 i
programmet, dessa mål är följande;
• Det ska upprättas en handlingsplan under 2008 för våld mot kvinnor
respektive män,
• Målsättningen är att kvinnligt företagande ska öka med 10% i
Karlskrona,
• All statistik inom Karlskrona kommun ska könsfördelas där det är
möjligt,
• Rekrytering till lediga tjänster skall ske på ett sådant sätt att
Karlskrona kommun som arbetsgivare anstränger sig för att kunna
tillsätta dem med underrepresenterat kön,
• Målsättningen är att i Karlskrona skapa ett samhälle som erbjuder
goda förutsättningar och främjar viljan att bilda familj här,
• Att antalet anställda med önskad sysselsättningsgrad ökar inom
Karlskrona kommun, samt
• Att antalet tillsvidareanställda i förhållandet till tillfälligt anställda
ökar inom Karlskrona kommun.
Kommunstyrelse har vid sammanträde den 9 oktober 2007 beslutat att
återremittera ärendet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 november 2007 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Kent Léwén (fp) yrkar följande tillägg och kompletteringar som är gjorda i
fetstil/kursiv text under punkt 2.1 arbete och familj, att följande mening
tillförs texten i Karlskrona ska finnas förskolor med flexibla öppettider,
samt yrkar rubriken 2:6 föräldraledighet, att ordet flexibilitet ersätts med
ordet alternativ, samt yrkar avslag på Christina Mattissons ändringsyrkande
avseende tillsvidareanställning erbjuds efter 6 månader.
Forts
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§ 259 forts
Förslag till jämställdhetsprogram.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till Kent Lewéns ändringsyrkande
avseende texten att i Karlskrona ska finnas förskolor med flexibla öppettider,
och yrkar avslag på Kent Lewéns ändringsyrkande avseende ändring av ord i
texten 2:6 föräldraledighet, samt yrkar följande tillägg och kompletteringar,
som är gjorda i fetstil/kursiv text, att på del 1 sidan 8 under punkt 2
sysselsättning, andra stycket sista meningen;
Karlskrona kommun skall som arbetsgivare se till sådana skillnader inte
finns, samt att tillsvidareanställning erbjuds efter sex månader.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Kent Lewéns ändringsyrkande, samt
yrkar avslag Christina Mattissons ändringsyrkande avseende
tillsvidareanställning efter 6 månader.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kent Lewéns ändringyrkande avseende att
ordet flexibilitet byts ut mot ordet alternativ mot Christina Mattissons
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Kent
Lewéns ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons ändringsyrkande på punkt 2 sysselsättning, andra stycket sista
meningen; Karlskrona kommun skall som arbetsgivare se till sådana
skillnader inte finns, samt att tillsvidareanställning erbjuds efter sex månader
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt allmänna utskottets
förslag.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun för år
2008, med nedanstående redigeringar,
2. att under punkt 2.1 arbete och familj, följande mening tillförs texten i
Karlskrona ska finnas förskolor med flexibla öppettider,
3. att under rubriken 2:6 föräldraledighet, ordet flexibilitet ersätts med ordet
alternativ.
_______

4 december 2007
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2007.460.106

§ 260
Sponsorpaket Melodifestivalen 2008 i Karlskrona
Jan Lennartsson (m) anmäler jäv och lämnar lokalen.
För sjunde året i rad drar melodifestivalen och Sveriges television, med
samarbete EMA, ut på turné. Under vecka 9 planeras för att en av del
tävlingarna i melodifestivalen 2008 arrangeras i Karlskrona.
Kommunstyrelsen har i tidigare beslutat att Karlskrona kommun ska åta sig
värdskapet för melodifestivalen 2008. Kommunstyrelsen har också beslutat
att ge AB Arena Rosenholm Karlskrona i uppdrag att genomföra
arrangemanget samt avsätta 1 175 tkr för genomförande av arrangemanget.
I åtagandet som värd för melodifestivalen 2008 ingår ett sponsorpaket på 545
tkr som bland annat ger Karlskrona kommun och AB Arena Rosenholm
Karlskrona rätt att använda melodifestivalens logotyp, synlighet i nationell
marknadsföring, biljetter till gen rep 28/2 som kommer att säljas till
kommunanställda. Sponsorpaketet ska betalas i år.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ur kommunstyrelsens projektbudget för år 2007 avsätta 545 000 kr för
melodifestivalen 2008.
_______
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2006.606.160

§ 261
Besvarande av motion om ”Karlskrona –A Safe Community”
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20-21
december 2006, § 196 av Åsa Gyberg Karlsson (v). Motionären vill att
Karlskrona kommun snarast ska påbörja ett säkerhetsförebyggande arbete i
linje med safe-Community-strategin samt att Karlskrona kommun ska ansöka
om att bli A Safe Community.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 oktober 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag. Många olika verksamheter pågår i dag
med syfte att säkerställa och öka säkerheten och tryggheten i kommunen,
dessutom finns ett antal antagna program och policies som på olika sätt
främjar trygghet och säkerhet. Exempelvis kan nämnas Folkhälsorådet,
arbetsmiljöpolicy, friskvårdspolicy, räddningstjänstens olika
handlingsprogram för förebyggande verksamhet respektive räddningstjänst,
säkerhetspolicy, handlingsprogram för drogförebyggande arbete,
handikappolitiskt program och lokala brottsförebyggande rådet.
Kommunledningsförvaltningen anser att det beskrivna arbetssättet säkert är
ett bra sätt att utveckla arbete med säkerhetsfrågor, men att vi i dag inte har
resurser för att sammanställa en ansökan eller att driva säkerhetsfrågor i
enlighet med riktlinjerna. Att ansöka om att bli ”A Safe Community” är
därför för närvarande inte aktuellt.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 november 2007 tillstyrkt att
motionen avslås.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen.
Kent Lewén yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer propositions på allmänna utskottets förslag mot Richard
Jomshofs och Günter Dessins bifallsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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2006.540.608

§ 262
Besvarande av motion angående stopp för islamiserade lovdagar.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november
2006, § 170 av Richard Jomshof (sd). Motionären vill att lovdagar som
kopplas till religiösa högtider endast skall avse traditionella, kristna högtider.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde 28 februari 207, § 22 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 februari 2007, §
32, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beslut om att
bevilja ledighet för elever som vill ha lov för att fira religiösa högtider vid
andra tidpunkter än fastställda lov sker inom ramen för grundskoleförordning
och/eller delegationsförordning. Barn- och ungdomsnämnden kan inte fatta
beslut som begränsar vad som föreskrivs i grundskoleförordningen och
skollagen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 14 november 2007,
lämnat beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 november 2007 tillstyrkt att
motionen avslås.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richard
Jomshofs bifallsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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2006.586.101

§ 263
Motion om minskning av antalet ledamöter i Kommunfullmäktige
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november
2006, § 170 av Richard Jomshof (sd). Motionären vill att antalet mandat i
Karlskrona kommunfullmäktige minskas från 75 till 61.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 augusti 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde den
10 april 2007, § 81, fick kommunstyrelsens ordförande uppdrag att inleda
överläggningar med partiernas gruppledare angående minskning av antalet
ledamöter till 61 för kommande mandat period 2011-2014.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att motionen anses besvarad.
_________
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2007.98.101

§ 264
Medborgarförslag om minskning av antalet ledamöter i
Kommunfullmäktige.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29
mars 2007, § 31 av Filip Issal. Förslaget är att minska antal ledamöter i
kommunfullmäktige till ett antal som följer befolkningsutvecklingen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 september 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde den
10 april 2007, § 81, fick kommunstyrelsens ordförande uppdrag att inleda
överläggningar med partiernas gruppledare angående minskning av antalet
ledamöter till 61 för kommande mandat period 2011-2014.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att medborgarförslaget har besvarats.
________
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2003.426.050

§ 265
Bredband- försäljning av Karlskrona Nät AB.
IT-strateg Mats Persson och controller Olle Karlsson, föredrar ärendet.
Ip-Only AB har för avsikt att förvärva Karlskrona nät AB. IP-Only AB är en
svensk Internet- och teleoperatör som äger egen infrastruktur i Sverige.
Företaget omsatte år 2006 134 mkr och hade ett positivt resultat på 13,9 mkr.
Man har sitt huvudkontor i Uppsala. En förutsättning för denna affär är att
Karlskrona kommun lämnar sitt medgivande i enlighet med de avtal som
träffats för utbyggnad på mindre orter och i glesbygd.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 december 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera kommunstyrelsens allmänna utskott att fatta beslut om
godkännande av försäljning av Karlskrona nät AB.
_________

4 december 2007
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§ 266
Anmälningsärenden.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2007-10-19 dnr 302-6967-07, ansökan om företagsstöd.
b) Beslut 2007-10-31 dnr 551-212-05, tillstånd enligt miljöbalken.
c) Redovisning 2007-10-30 dnr 421-7548-07, redovisning av uppdrag 21
enligt länsstyrelsens regleringsbrev 2007, om insatser inom ramen för
planeringsstödet för vindkraft samt analys av hinder för samverkan mellan
kommuner i vindkraftsutbyggnaden.
d) Tilläggsyttrande 2007-10-25 dnr 400-5107-07, översyn av områden för
riksintresse för vindkraft, underlagsmaterial från länsstyrelse.
3. Sveriges kommuner och Landsting;
a)Nr 07:50, ändring av besvärsordning för AGS-KL och TFA-KL.
b) Nr 07:51, budgetförutsättningar för åren 2008-2010.
”Styr med resursfördelningen”- lite inspiration för att utveckla styrningen ?
4. Sveriges ordförandeskap 2009.
5. Granskning av likvärdig biståndsbedömning i Karlskrona kommun.
Seniorbostäder/motsvarande- några exempel.
6. Angående förlängning av förordnande för förvaltningschefer.
7. Miljö- och byggnadsnämnden § 327, stadsmiljöprogrammet;
fördjupningsdel för träd och planteringar.
8. Rikstrafikens ställningstagande att dra bort sitt ekonomiska stöd till
tågtrafiken mellan Karlskrona och Emmaboda.
9. Kulturdepartementet, regeringsbeslut 2007-11-01, hemställan om
utökning av skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Kungsholms
fort, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
10. Brev från Swedbank daterat 6 november 2007.
11. Förutsättningar för ekonomisk ersättning för tågtrafik mellan KarlskronaEmmaboda.
________

4 december 2007
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§ 267
Övrigt.
Överklagan
Ordförande informerar om att regeringsrättens beslut har kommit avseende
rättsprövning för bland annat rätten till näringsutövning och att
Regeringsrätten har beslutat att avslå rätten till rättsprövning. Ärendet
kommer upp som anmälningsärende vid nästa kommunstyrelse.
Avsägelse
Inga Lill Siggelsten Blum har i skrivelse daterad 3 december 2007 avsagt sig
uppdraget som ordförande i jämställdhetskommittén i Karlskrona kommun
från och med den 1 januari 2008.
Kust till kustbanan
Ordförande informerar om att han och Region Blekinges ordförande Mats
Johansson har uppvaktat statssekreterare Leif Zetterberg angående kust till
kustbanan.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
_____________

4 december 2007

§ 268
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar kommunstyrelsens ledamöter för bra arbete och
tjänstemännen för ett bra underlag.
Ordföranden önskar alla en god jul och ett gott nytt år och överlämnar en
julklapp.
1:e vice ordförande Kent Lewén tackar ordförande för gott samarbete och
önskar ordföranden och hans familj en god jul och ett gott nytt år.
_______
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 6 november 2007, kl.08.30-09.25, kl 11.30-11.55
Sammanträdet ajourneras kl. 09.25-11.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (m)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd)
Camilla Brunsberg (m)
Jan Lennartsson (m)
Sofia Bothorp (mp)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Bo Andersson (s)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Gertie Olsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Tore Arnström (s)
Håkan Eriksson (s)
Magnus Johansson (s)

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
Tf Ekonomichef Bengt Nilsson
Kommunekonom Åke Karlsson
Vd Moderbolaget/ekonom Lottie Dahl Ryde
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Informationschef Ulla Nelson
Utvecklingschef Bengt Lingman
Förhandlingschef Lars Svensson kl 08.50-09.25 §§ 217
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Patrik Hansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

2

6 november 2007

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 217-234
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Patrik Hansson

3

6 november 2007

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar
…Elisabeth Arebark……………………………..

4

november 2007 anslagits på kommunens

6 november 2007

§ 217
Informationer och föredragningar
1. Budget 2008 för Karlskrona kommun samt plan 2009-2010,
föredras av tf ekonomichef Bengt Nilsson och kommunekonom Åke
Karlsson.
_______

5
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Akten
Ekonomienheten
Tekniska nämnden

6

2007.517.287

§ 218
Investeringstillstånd för ombyggnad av Rosenfeldtskolan till F-5/6 skola
Förslaget om ombyggnad av Rosenfeldtskolan grundar sig på kommunfullmäktiges beslut den 23-24 november 2005, § 176. Kommunstyrelsens
inriktningsbeslut den 14 februari 2006 har utgjort grund för
ombyggnadsförslaget. Barn-och ungdomsnämndens beslut, den 31 januari
2007, § 14, om ett utökat ombyggnadsförslag har beaktats.
Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2007 att anlägga en
konstgräsplan på Rosenfeldtskolans gård har beaktats i projektet.
Kostnaden för byggnadsentreprenaden kalkyleras till 42 000 000 kronor.
I denna kostnad ingår inte kostnader för inventarier, flyttning, provisoriska
lokaler, tillfällig bespisning m.m.
Investeringsutgiften är upptagen i 2007 års investeringsbudget med
20 000 000 kronor och under planeringsåret 2008 med 30 000 000 kronor,
sammanlagt 50 000 000 kronor.
Med den uppskattade investeringsutgiften om 42 000 000 kronor som grund
ökar internhyreskostnaden för barn- och ungdomsnämnden från år 2009 med
3 373 000 kronor per helårsbasis. Barn- och ungdomsnämnden planerar
finansiera den ökade internhyreskostnaden inom ramen för det
kommunbidragstillskott för skolutbyggnad på Trossö som beslutats i
kommunfullmäktiges budgetdirektiv för treårsbudgeten 2008-2010, KF den
20 juni 2007, § 101, p6.
Enligt barn- och ungdomsförvaltningens beräkningar uppgår de
tillkommande kostnaderna till 1 900 000 kronor som i huvudsak är
inventarieanskaffning och flyttkostnader. Beloppet fördelar sig med
1 000 000 kronor i investeringsutgifter och 900 000 kronor i driftkostnader
av engångskaraktär.
Investeringsutgiften kan finansieras genom omdisponering av del av det
överskjutande planerade anslaget till ombyggnad (8 000 000 kronor).
Omdisponeringen kan fastställas i pågående budgetberedning.
Forts

6 november 2007
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§ 218 forts
Investeringstillstånd för ombyggnad av Rosenfeldtskolan till F-5/6 skola
Driftkostnaden uppstår i huvudsak under år 2008 och förutsätts rymmas inom
given kommunbidragsram.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att finansiera investeringsutgiften inom ramen för under år 2007
budgeterade 20 000 000 kronor och för år 2008 planerad budgetering om
30 000 000 kronor,
2 att den tillkommande årliga internhyreskostnaden om 3 373 000 kronor
skall från år 2009 rymmas inom, i budgetdirektiven, beslutade budgetramen
för barn- och ungdomsnämnden,
3. att barn- och ungdomsnämnden också skall rymma de för respektive år
uppkommande kostnadsökningarna av engångskaraktär inom tilldelad
budgetram, samt
4. att meddela tekniska nämnden investeringstillstånd till ombyggnaden av
Rosenfeldtskolan inom ramen 42 000 000 kronor.
_____

6 november 2007

Tekniska nämnden
Akten

8

2007.514.512

§ 219
Rapport från testperiod av alkolås.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 september 2007, § 75
beslutat att föreslå kommunstyrelsen att godkänna redovisad rapport.
Tekniska förvaltningen har i enlighet med kommunstyrelsens beslut,
den 5 december 2006 § 241, utrustat fem etanolbilar med alkolås
under en testperiod fram till augusti 2007.
I inriktningsbeslutet anges att under förutsättning av att kvalitet, pris och
funktion är godtagbara bör samtliga nya leasingbilar som avropas enligt
gällande ramavtal utrustas med alkolås. Avtalet med Råbergs Bil AB
möjliggör att som en tilläggsbeställning utrusta nya leasingbilar med alkolås.
Alkolåset som levererats enligt avtal är av märket Flexguard, vilket under
testperioden visat sig ha stora brister i driftsäkerhet, vilket gör att bilen inte
startar. Därtill krävs det en stor mängd luft för utandningsprovet som för en
del kan medföra att bilen ej startar.
Bedömd kostnad för alkolås av märket Flexguard inklusive kalibrering är
5 000 kronor per fordon och år.
Tekniska förvaltningen har även testat ett alkolås av märket Dräger.
Detta alkolås har fungerat utan anmärkning och det krävs mindre luft för
utandningsprovet jämfört med Flexguards alkolås. Bedömd kostnad för detta
alkolås inklusive kalibrering är 5 400 kronor per fordon och år.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna redovisad rapport.
__________

6 november 2007

Upphandlingsenheten
Ekonomienheten
Handläggare
Akten

9

2007.124.100

§ 220
Resultatförbättrande utvecklingsprogram, ”tydliggöra inriktning,
styrning och samordning avseende upphandling”
Kommunstyrelsen fattade i april 2007 beslut om ett resultatförbättrande
utvecklingsprogram (RUP) i kommunen. Programmet är inriktat på att skapa
förutsättningar för att genomföra förbättringar av kommunens ekonomiska
resultat inom ett antal angivna områden. Ett av de angivna områden som var
föremål för utredningen var, Upphandlingen.
Kommunstyrelsens beslut för detta område lyder; ”Tydliggöra inriktning,
styrning och samordning avseende upphandling”
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 9 oktober 2007,
beslutat att föreslå kommunstyrelsen att anta upprättat förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att i enlighet med upprättat förslag punkt 10 att införa ett bonussystem om
1% på upphandlingar som görs av Karlskrona kommuns nämnder och
deltagande kommunala bolag, med undantag av upphandlingar som
Karlskrona kommun genomför tillsammans med annan part, finansavtal och
entreprenadupphandlingar överstigande ett värde av 10 mkr,
2. att den årliga bonusen ska föras till en särskild reserv under
kommunstyrelsen,
3. att inom ramen för den årliga bonusen avsätta 60 tkr 2008 och ytterliggare
40 tkr 2009 till driftkostnader för införande av ett upphandlingsverktyg,
4. att i enlighet med punkt 11, bl.a. genom effektivare upphandlingar och fler
ramavtal ska kostnadsminskning ske om 5 mkr, vilken fördelas ut till
nämnderna utifrån volymen inköp av varor och tjänster, samt
5. att kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchefen att genomföra de i
övrigt föreslagna åtgärderna i enlighet med punkt 1-9.
________

6 november 2007

Handläggare
Akten

10

2007.532.021

§ 221
Riktlinjer för förvaltningschefstillsättningar.
Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att se över de handläggningsrutiner som ska gälla vid avslutande
eller förnyelse av förordnanden för förvaltningschefer. Med anledning härav
har från förvaltningens sida gjorts en genomgång av villkoren i de
anställningsavtal som kommunen träffat med förvaltningscheferna.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 22 oktober 2007 gett
förslag på avtalsvillkor och beslutande myndighet.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att kommunledningsförvaltningen senast sex månader före
förordnandetidens utgång skall tillhandahålla kommunstyrelsens erforderligt
underlag för avgörande av frågan om förnyelse alternativt upphörande av
anställds förvaltningsförordnande.
__________
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Personalenheten
Akten

11

2007.562.023

§ 222
Förlängning av förordnanden som förvaltningschef, personalenheten.
Anneli Ekströms förordnande som förvaltningschef, personalenheten löper ut
2008-04-14.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att förlänga Anneli Ekströms förordnande som förvaltningschef,
personalenheten längst till och med 2011-04-14.
______

6 november 2007

Region Blekinge
Handläggare
Akten

2007.473.014

§ 223
Yttrande över förstudie avseende Sydostlänken, ny järnväg mellan
Blekinge kustbana och Olofström.
Region Blekinge har till Karlskrona kommun översänt förstudie avseende
Sydostlänken, en ny järnväg mellan Olofström och Blekinges kustbana.
I styrgruppen har ingått representanter för Region Blekinge, Karlshamns
kommun, Olofströms kommun, Älmhults kommun, Osby kommun,
Sölvesborgs kommun, AarhusKarlshamn AB, IKEA AB och Volvo
Logostics.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 28 oktober 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget.
Ordförande och Christina Mattisson (s) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Region Blekinge avge yttrande i enlighet med vad
kommunledningsförvaltningen anfört.
________
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Finansdepartementet
Handläggare
Akten

13

2007.466.106

§ 224
Yttrande över Koncentrationsutredningens betänkande ”koncentration
av länsstyrelseverksamhet” (DS2007:28).
Regeringskansliet, Finansdepartementet har berett Karlskrona kommun
möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade betänkande.
Koncentrationsutredningens uppdrag har enligt regeringens direktiv varit att
analysera koncentration och samordning av länsstyrelsens kärnverksamhet.
Utifrån analysen skulle utredningen lämna förslag på verksamheter som
skulle kunna koncentreras till en eller flera länsstyrelser. Utredningen skull
beakta möjligheten till ökad samordning mellan länsstyrelserna. I direktiven
angavs som syfte med ökad koncentration och samordning att åstadkomma
en högre effektivitet och att säkerställa en väl fungerande rättssäkerhet. I
analysen skulle ingå att överväga om koncentration eller samordning av
verksamhet kan komma i konflikt med kravet på närhet till dem som berörs
av verksamheten och i vilken utsträckning nya tekniska lösningar kan
kompensera för längre avstånd.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 8 oktober 2007 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att tillstyrka Koncentrationsutredningens förslag angående koncentration
av länsstyrelseverksamhet, samt
2. att i övrigt ge Finansdepartementet till känna vad
kommunledningsförvaltningen anfört.
___________
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Akten
Handläggare

14

2007.518.005

§ 225
IT-vision, konkretisering.
Kommunfullmäktige antog april månad-07 IT-vision för Karlskrona
kommun. Detta dokument pekar ut kommunens mål och områden som man
ska kraftsamla och fokusera kring. IT-visionen är ett styrdokument som ska
beaktas i respektive nämnds verksamhetsplan.
I samband med att kommunstyrelsen beredde frågan signalerade
kommunstyrelsens ordförande sin ambition i att skapa en styrgrupp och
referensgrupp under kommunstyrelsen för att följa hur och på vilket sätt
visionen implementeras i verksamheten.
Kommunledningsförvaltningen har nu berett frågan och föreslår följande:
Kommunstyrelsen utser en styrgrupp bestående av två personer som styre
arbetet med IT-visionens konkretisering. Näringslivschef och IT-strateg
utgör resurs för gruppen i sitt arbete. En referensgrupp som består av
deltagare från företag, myndigheter och organisationer i Karlskrona kopplas
till styrgruppen. På så sätt kan synpunkter och idéer fångas upp från en
bredare krets.
Bilaga 1.
Ordförande informerar om att han kommer att sitta med i referensgruppen
som ordförande.
Christina Mattisson (s) informerar om att Rikard Jönsson (s) kommer att sitta
med i referensgruppen som vice ordförande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att inrätta en styrgrupp och referensgrupp för IT-vision, samt
2. att utse deltagare till styrgrupp och referensgrupp enligt bilaga.
_______
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Akten
Handläggare
Ekonomienheten
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2007.528.821

§ 226
Hyresnivå vid uthyrning av Arena Telenor till AB Arena Rosenholm
Karlskrona.
Anläggningen Arena Telenor ägs av tekniska förvaltningen. Resultatenheten
Arena Telenor, inom kommunledningsförvaltningen, hyr arenan till sin
helhet av tekniska förvaltningen. Vid kommersiella evenemang hyrs delar av
arenan i sin tur ut till AB Arena Rosenholm Karlskrona.
När beslutet togs om bolagets bildande fattades även beslut om att
kommunstyrelsen ska besluta om hyresnivån för AB Arena Rosenholm
Karlskrona.
Vi denna uthyrning föreslås följande hyressättning gälla:
Den lägsta kostnaden skall vara driftkostnaden (inklusive kapital- och
administrationskostnad) samt merkostnader som evenemanget kräver. Med
merkostnad menas anpassning av lokalen t ex utläggning av golv, slitage
samt utebliven hyresintäkt från föreningar med hänsyn till evenemanget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att lägsta kostnad vid uthyrning av Arena Telenor från resultatenheten till
AB Arena Rosenholm Karlskrona skall vara driftkostnad samt merkostnader
för evenemanget.
_______
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Akten
Handläggare
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2007.438.400

§ 227
Yttrande över länsstyrelsens förslag till revidering av de regionala
miljömålen för Blekinge
Länsstyrelsen bereder Karlskrona kommun tillfälle att yttra sig över förslag
till revidering av de regionala miljömålen för Blekinge län Det sammanvägda
svaret lämnas av kommunstyrelsen.
Sedan miljömålen fastställdes 2003 har mycket hänt på nationell och regional
nivå som föranleder en revidering:
• Riksdagen har ändrat en del vad gäller de nationella miljömålen, bland
annat har det tillkommit ett nytt miljömål ”Ett rikt växt- och djurliv”
• Ett antal av de regionala miljömålen har haft 2006 eller tidigare som
måldatum.
• Det har kommit till nya underlagsdata, ny lagstiftning,
grundförutsättningar har förändrats etc.
• Vattenmyndigheterna har tillkommit och har överlappande måluppdrag.
I dag finns 96 regionala delmål i Blekinge. Enligt förslaget blir det totalt 79
mål kvar – 26 mål kvarstår oförändrade, 39 mål ändras, 31 utgår och 14
tillkommer. Förslaget behandlar inte målet ”Storslagen fjällmiljö”.
De mål som Karlskrona kommun i sitt remissvar till de ursprungliga
miljömålen ansåg som mest prioriterade var framför allt Begränsad
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans,
Levande kust och skärgård samt God bebyggd miljö.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 11 oktober 2007, §
329 behandlat ärendet och förslagit att i övrigt anta
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och lämna det till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att avge yttrandet i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag,
samt
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
____________
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Kommunfullmäktige
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2007.565.041

§ 228
Budget 200 och plan 2009-2010 för Karlskrona kommunkoncern
Kommunstyrelsens förstärkta budgetberedning har lämnat ett balanserat
budgetförslag för beredning av kommunstyrelsen inför beslut i
kommunfullmäktige den 28-29 november 2007.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning finns följande handlingar:
1. Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor, bolagens
förslag till investeringsbudget samt uppräkning av politiska
förtroendemäns arvoden för år 2008.
2. Budgetberedningens förslag till budget 2008 och plan 2009-2010
3. Protokoll från MBL-förhandling
4. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till budget ”Tillväxt, trygghet &
valfrihet i ett grönare Karlskrona 2008-2010”
5. Socialdemokraternas och vänsterns förslag till budget 2008-2010 ”Rättvisa & utveckling – en hållbar budget”
6. Utkast (07-11-06) till beslutsdokument, förslag till beslut angående budget
08- plan 09- plan 10.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
socialdemokraternas och vänsterns budgetförslag, samt yrkar att recensionen
av oppositionens förslag i budgetberedningens till budget 2008 och planer
2009-2010 redigeras till kommunfullmäktiges sammanträde, så att
oppositionens text tas bort.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till femklöverns förslag = budgetberedningens
förslag, samt yrkar att textredigering görs i budgetberedningens förslag till
budget 2008 och planer 2009-2010 på sidan 39, 43, 46, 63 och 66, så att
oppositionens text tas bort.
Richard Jomshof (sd) påtalar att Sverigedemokraterna inte kommer att ta
ställning till något budgetförslag vid dagens sammanträde .
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på femklöverns och socialdemokraterna/
vänsterns budgetförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
femklöverns förslag.
Forts
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§ 228 forts
Budget 200 och plan 2009-2010 för Karlskrona kommunkoncern
Reservationer
Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars Hildingsson (s), AnnCharlotte Svensson (s), Bo Andersson (s),Yvonne Sandberg-Fries (s) och
Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunstyrelsen här för egen del
att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att besluta om
principerna till fördelning av i budgeten tillgängligt löneökningsutrymme,
att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag om organisation
för kommunledningsförvaltningen, samt
att textredigering görs i budgetberedningens förslag på sidan 39, 43, 46, 63
och 66.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta budget för Karlskrona kommun år 2007 och plan 2008-2009 enligt
budgetberedningens/femklöverns budgetförslag.
_______

6 november 2007
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2007.225.611

§ 229
Svar på motion om kommunal förskola på Hasslö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007, § 56, av
Christina Mattisson. Motionären föreslår att ge barn- och ungdomsnämnden i
uppdrag att omgående utreda möjligheten att starta en kommunal förskola på
Hasslö.
Sedan motionens inlämnande har barn- och ungdomsnämnden tagit följande
beslut: ”Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att omedelbart och
skyndsamt utreda och återkomma med förslag på etablering av ytterligare
kommunal förskola på Hasslö för att täcka det behov som där finns.”
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att tillmötesgå motionären genom
att verkställa beslutet i barn- och ungdomsnämnden.
Barn – och ungdomsnämnden har därefter vid sitt sammanträde den 26
september 2007, § 118 behandlat motionen och förslagit att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen skall
anses besvarad genom att barn- och ungdomsnämnden lämnat uppdrag till
förvaltningen i enlighet med motionen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 oktober 2007 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till motionären.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patrik
Hanssons bifallsyrkande till motionen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: den som vill tillstyrka allmänna
utskottets förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Patrik Hansson förslag
röstar nej.
Forts

6 november 2007
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§ 229 forts
Svar på motion om kommunal förskola på Hasslö

Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd),
Camilla Brunsberg (m), Jan Lennartsson (m), Richard Jomshof (sd), Sofia
Bothorp (mp) och ordföranden.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bo Andersson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s) och Günter Dessin (v).
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta ja-röster mot sju nej-röster enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen har således beslutat att föreslå Kommunfullmäktige
besluta
att motionen skall anses besvarad genom att barn- och ungdomsnämnden
lämnat uppdrag till förvaltningen i enlighet med motionen.
_______
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2005.76.860

§ 230
Svar på motion om nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005,
§ 180, av Bo Löfgren. Motionären föreslår att igångsätta planeringen och ett
kommunalt övertagande av Hattholmen/Oljehamnen för ett nytt kulturhus i
Karlskrona.
Kulturnämnden har vid sitt sammanträde den 25 september 2007, § 76
lämnat ett yttrande jämte beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
___________
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2005.180.050

§ 231
Svar på motion ang svenska kollektivavtal ska följas vid offentlig
upphandling.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av
Jan-Anders Lindfors. Motionären föreslår att det klart ska framgå att
leverantören av varor och tjänster till Karlskrona kommun ska gällande
svenska kollektivavtal följas.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 oktober 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
________
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2007.146.489
2007.280.489

§ 232
Svar på medborgarförslag angående uthyrning av kommunal mark till
djurcirkusar och om förbättring av djurskyddstillsynen av cirkusar.
Medborgarförslagen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars
2007, § 31 av Gunnel Petersson. Frågeställaren anför att Karlskrona kommun
inte skall hyra ut mark till djurcirkusar som har förelägganden eller
anmärkningar i djurhållningen mot sig och att alla djurcirkusar skall
inspekteras vid varje besök innan föreställningen.
Vidare föreslås att efterforskning skall ske hur förhållandena för djuren vid
cirkusen varit vid tidigare föreställningar innan besök i Karlskrona kommun.
Avslutningsvis föreslår förslagsställaren att Karlskrona kommun uppmuntrar
den djurfria cirkusen och att man antar en djuretisk policy där man inte
sponsrar djurcirkusaktiviteter som kulturell aktivitet.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 september 2007,
§ 288 lämnat yttrande och beslutsförslag. Miljö- och byggnadsnämnden
föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med
samhällbyggnadsförvaltningens yttrande.
Av yttrande framgår det att miljö- och byggandsnämnden den 14 juni 2006,
§ 236 att avslå ett likalydande medborgarförslag avseende uthyrning av
kommunal mark.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med samhällbyggnadsförvaltningens
yttrande.
______
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§ 233
Anmälningsärenden.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2007-09-20 dnr 521-6561-07 dispens m.m. från föreskrifter för
naturreservatet Gröngölsmåla för åtgärder mot spridning av granbarkborre.
b) Beslut 2007-09-21 dnr 531-6081-07 Beslut angående ombyggnation av
hamnen i Jutakås på fastigheterna Aspö 6:90 och 6:69 i Karlskrona kommun.
3. Sveriges kommuner och Landsting;
a) Nr 07:45, budgetförutsättningar för åren 2008-2010.
b) Nr 07:46, arbetsdomstolens dom 2007 nr 40 om avslutande av anställning
vid beslut om sjukersättning.
c) Nr 07:47, budgetförutsättningar för åren 2008-2010.
d) Nr 07:42, förenklad hantering av medborgarförslag.
________
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§ 234
Övrigt.
Tidsramar till kommunfullmäktiges sammanträde den 28-29 november
2007.
Ordförande dela ut förra årets tidsramar till kommunfullmäktiges
budgetsammanträde och uppmana alla gruppledarna att diskutera med sina
grupper om tidsramarna, samt att man även diskutera om man kan lägga
första dagens sammanträde till kl 18.00.
Därefter kommer man att stämma av förslagen med kommunfullmäktiges
ordförande.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
_____________

9 oktober 2007

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 9 oktober 2007, kl.08.30-11.20, 13.00-13.55
Sammanträdet ajourneras kl. 11.20-13.00

Beslutande:

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

2

Karl-Gösta Svenson (m), jäv § 192 punkt 4, § 205
Kent Lewén (fp) tjg § 192 punkt 4, § 205
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c) kl 08.30-11.00 § 192, 13.15-13.55
§ 197-216
Tommy Olsson (kd)
Jan Lennartsson (m), jäv § 192 punkt 4, §§ 205
Sofia Bothorp (mp)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Bo Andersson (s)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Maria Persson (c) tjg kl 11.00-11.20 § 192, kl 13.00-13.15
§ 193-196
Gunilla Ekelöf (fp) tjg §§ 192 punkt 4, § 205
Ann-Louise Trulsson (m) tjg § 192 punkt 4, § 205

Närvarande

ersättare

Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Maria Persson (c)
Gertie Olsson (s)
Rikard Jönsson (s) kl 08.30-11.20 § 192
Magnus Johansson (s)

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Informationschef Ulla Nelson
Utvecklingschef Bengt Lingman
Personalsekretare Christina Mårdhed kl 08.30-10.20 § 192
Miljöchef Kenneth Gyllensting kl 08.40-09.25 § 192
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 09.00-10.05 § 192
Personalsekreterare Anna Elmgren kl 10.15-10.20 §192
Ekonom Kenneth Johansson kl 09.25-10.40 § 192
Chef för strategisk planering Tore Almlöf kl 10.15 § 192
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

9 oktober 2007
Utses att justera

Christina Mattisson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

……………………………………… § 192-216
Elisabeth Arebark
………………………………………
Karl-Gösta Svenson § 192 ej punkt 4, § 193-204 § 206216
………………………………………
Kent Lewen § 192 punkt 4, § 205

Justeringsledamot

………………………………………
Christina Mattisson

3

9 oktober 2007

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar
…Elisabeth Arebark……………………………..

oktober 2007 anslagits på kommunens

4

9 oktober 2007
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§ 192
Informationer och föredragningar
1. Ordförande informerar om helgens händelse i Rödeby och tackar alla
för ett fantastiskt arbete, samt att alla ska känna sig trygga med så
kompetent personal. Mer information kommer att ges på allmänna
utskottets sammanträde den 30 oktober 2007.
2. Förslag till komplettering av riktlinjer vid rehabilitering och
omplacering, föredras av Christina Mårdhed, personalsekretare.
3. Yttrande över gasledning Nord Stream AB, föredras av Kenneth
Gyllensting, miljöchef.
4. Försäljning av skogsfastighet Dragdö 1:21, föredras av Anders Jaryd,
förvaltningschef.
5. Delårsbokslut per den 31 augusti 2007, fördras av ekonomichef Mats
Svensson, ekonomichef Affärsverken AB Kenneth Johansson och
personalsekretare Christina Mårdhed och Anna Elmgren.
6. Remiss gällande inriktningsbeslut inför den långsiktiga
infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019, föredras av chef för
strategisk planering Tore Almlöf.
_______

9 oktober 2007

Akten
Länsrätten i Blekinge Län
Handläggare
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2007.18.105

§ 193
Yttrande till Länsrätten i Blekinge Län i mål (679-07) angående
laglighetsprövning avseende komplettering av ansökan Motorways of
the sea.
Länsrätten har den 28 juni 2007 förlagt Karlskrona kommun att yttra sig i
målet om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 31 maj
2007 § 81.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att uppdra till miljö- och
byggnadsnämnden att omarbeta nu gällande detaljplaner avseende möjliga
kommunikationsleder till Verköhamnen, samt att i uppdraget särskilt
fokusera på att begränsa inverkan på miljö och omgivning.
Björn Linge, Karin Sacklin och Lars-Gösta Larsson har genom ombud begärt
laglighetsprövning enligt kommunallagen och yrkat att kommunfullmäktiges
beslut skall upphävas och hävdar att kommunen inte följt gällande
lagstiftning.
Det av parterna åberopade beslutet den 12 april 2005 § 76 har vunnit laga
kraft och är inte uppe till prövning i förevarande mål. Kommunfullmäktiges
beslut den 31 maj 2007 som skall prövas av länsrätten innehåller ett uppdrag
till miljö- och byggnadsnämnden att omarbeta gällande detaljplaner i
området med särskild beaktande av miljö och omgivning.
Resultatet av uppdraget skall när det är slutfört förläggas
kommunfullmäktige för slutligt beslut. Beslutet av den 31 maj 2007 § 81
strider inte mot någon av punkterna i 10 kap. 8 § kommunallagen.
Vad avser yrkandet om muntlig förhandling skall länsrätten tillse att målet är
så utrett som dess beskaffenhet kräver och vidare stadgas är förfarandet
skriftligt. Styrkande att kommunfullmäktiges beslut strider mot lag är inget
sådant skäl som inte finns redan åberopat och skriftligen tillfullo redogjorts
för av klagandena. Yrkandet om muntlig förhandling skall avslås eftersom
den är obehövlig och det finns inga särskilda skäl som talar mot det.
Kommunfullmäktiges beslut strider inte mot någon av punkterna i 10 kap.
8 §. Överklagan skall därför avslås.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Länsrätten i Blekinge Län avge detta yttrande som sitt.

9 oktober 2007
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2007.460.106
Handläggare
Akten

§ 194
Melodifestivalen.
För sjunde året i rad drar melodifestivalen och Sveriges Television, med
samarbetspartner EMA, ut på Turné. Under vecka 9 planeras för att en av
deltävlingarna i Melodifestivalen 2008 arrangeras i Karlskrona. De andra
deltävlingarna kommer att gå av stapeln i Göteborg, Västerås, Linköping och
Kiruna. Finalen sker i Globen i Stockholm den 15 mars 2008.
Karlskrona var värd för en av tävlingarna år 2006 och fick då stor
massemedial uppmärksamhet, uppskattat annonsvärde 23,4 mkr, och mycket
beröm från arrangören, artister och journalister. Cirka 130 journalister var på
plats under melodifestivalen.
Nu får Karlskrona möjligheten att än en gång profilera sig som turistevenemangs- och aktivitetsstad samt stärka varumärket Karlskrona. Under
veckan kommer ett stort antal journalister att verka i Karlskrona. Ett unikt
tillfälle för att sätta fokus på Karlskrona.
Projektbeskrivning och ett tänkt upplägg samt ekonomiska ramar för
melodifestivalen 2008 i Karlskrona kommer att presenteras.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att Karlskrona kommun åtar sig värdskapet för melodifestivalen 2008,
2. att ge AB Arena Rosenholm Karlskrona i uppdrag att genomföra
arrangemanget,
3. att avsätta 1 175 tkr för genomförande av arrangemanget, samt
4. att finansieringen av melodifestivalen 2008 i Karlskrona sker genom
omdisponering av befintliga medel inom kommunstyrelsens projektbudget.
__________

9 oktober 2007

Näringsdepartementet
Handläggare
Akten

2007.414.530

§ 195
Remiss gällande inriktningsbeslut inför den långsiktiga
infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019.
Chef för strategisk planering Tore Almlöf föredrar ärendet avseende
upprättad remiss gällande inriktningsbeslut inför den långsiktiga
infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019, daterad 2007-09-09.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till region Blekinge avge synpunkter på inriktningsbeslut inför den
långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
________
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Handläggare
Akten

2007.464.026

§ 196
Förslag till komplettering av riktlinjer vid rehabilitering och
omplacering.
Personalsekretare Christina Mårdhed föredrar ärendet.
På uppdrag av personaldelegationen har personalenheten tillsammans med
Möjligheternas hus arbetet fram ett förslag till komplettering av Karlskrona
kommuns rehabiliterings- och omplaceringsrutin, den s k 7 stegsmodellen,
med ett 8:e steg.
Det 8:e steget innebär i korthet att en ren rehabilitering ska avslutas när
samtliga steg i rehabiliteringens- och omplaceringsrutinen är genomgångna
och det är konstaterat att medarbetare inte har arbetsförmåga för lediga
tjänster inom Karlskrona kommun. Därmed blir uppsägning av personliga
skäl aktuell och Karlskrona kommun förbinder sig i samband med
uppsägningen att ta fram ett individuellt utvecklingsprogram i syfte att hitta
ny arbetsmarknad för medarbetare.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2007
lämnat förslag till yttrande jämte beslutsförslag.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar bifall på att-sats 1 och yrkar avslag på att-sats 2; att
ge personaldelegationen möjlighet att vidaredelegera § 15 under
personaladministration, samt att sista meningen i kapitel 2.3.1 individuellt
utvecklingsprogram stryks.
Christina Mattisson (s)yrkar bifall på att-sats 1 och yrkar bifall till Kent
Lewéns avslagsyrkande, samt ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till komplettering av Karlskrona kommuns rehabiliteringsoch omplaceringsrutin med ett s k 8:e steg, samt
att sista meningen i kapitel 2.3.1 individuellt utvecklingsprogram stryks .
________
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Handläggare
Akten

10

2007.465.023

§ 197 a
Förlängning av förordnanden som förvaltningschefer.
Anders Jaryds förordnande som förvaltningschef för tekniska förvaltningen
löpte ut 2006-11-01.
Ann-Katrin Olssons förordnande som förvaltningschef löpte ut 2007-01-01.
Göran Palmérs förordnande som förvaltningschef löper ut 2007-11-30 och
Ulla Nelsons förordnande som förvaltningschef för informationsenheten
löper ut 2007-12-01.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall, men överlämnar ett särskilt yttrande med
anledning att ordförande har överträtt sina befogenheter då man inte följt
kommunstyrelsen reglemente.
Bilaga 1
Kent Lewén yrkar bifall av förlängning av förordnanden som
förvaltningschefer.
Kommunstyrelsen beslutar att
1. att godkänna redan tecknade avtal med Anders Jaryd förlängd t o m 200912-31, Ann-Katrin Olsson förlängd t o m 2008-12-31, Göran Palmér förlängd
t o m 2010-11-30, samt
2. att förlänga Ulla Nelsons förordnanden som förvaltningschef för
informationsenheten längst t o m 2010-11-30.
________

9 oktober 2007

Handläggare
Akten

11

2007.468.023

§ 197b
Anställning av förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen.
Kommunstyrelsen presidium har i samråd med barn- och ungdomsnämndens
presidium, kommunledningsförvaltningens, barn- och
ungdomsförvaltningen, samt fackliga organisationer genomfört
rekryteringsarbete i syfte att rekrytera ny förvaltningschef till barn- och
ungdomsförvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att förordna Bodil Karsvall som förvaltningschef för barn- och
ungdomsförvaltningen fr o m 2008-01-14.
_______

9 oktober 2007
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Handläggare

§ 197 C
Rutiner i samband med förlängning av chefsförordnanden.
Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att utarbeta en redovisning för vilka rutiner som ska gälla i samband
med förlängning av förordanden för förvaltningschefer i Karlskrona
kommun. Med anledning härav har en genomgång gjorts på de avtal som
Karlskrona kommun träffat med förvaltningscheferna. Enligt dessa avtal
stadgas bland annat nedan redovisade villkor.
Inom 24 alternativt 36 månader efter avtalets ikraftträdande skall en
gemensam utvecklingsplan utarbetas för att underlätta förvaltningschefens
övergång till andra arbetsuppgifter för den händelse chefsförordnandet inte
förlängs,
Senast sex månader för förordnandetidens utgång skall arbetsgivaren avisera
om denne önskar att förordnandet skall förlängas eller avslutas,
Ett förordande är inte möjligt att avbryta i förtid. Enligt vissa avtal kan
överläggningar tas upp angående om att avbryta förordnandet i förtid, samt
Kommunstyrelsen fattar beslut om förlängning eller avslutande av ett
chefsförordnande.
För att kommunen skall kunna leva upp till vad som stadgas i avtalen bör
kommunstyrelsen i god tid ges möjlighet att ta ställning till frågan om
eventuell förlängning alternativt avslutning förordnandet.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 9 oktober 2007 lämnat
förslag till beslut.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar att ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet bordläggs.
________

9 oktober 2007
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Anmälningsärende kommunfullmäktige
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2007.469.006

§ 198
Sammanträdesplan år 2008 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse
och utskott.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för år 2008 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
allmänna utskottet, näringslivsutskottet, ekonomi och utvecklingsutskottet,
samt tider för inlämning och beredning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta sammanträdesplan för år 2008, samt
2. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
___________

9 oktober 2007

Akten
Handläggare

14

2007.499.427

§ 199
Yttrande över gasledning Nord Stream AG.
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Med anledning av en ny föreslagen placering av den rysk-tyska gasledningen
NordStream har berörda kommuner fått möjlighet att yttra sig över den nya
dragningen. En mycket kort remisstid gör att det inte har gått att sätta sig in i
underlagsmaterialet i detalj.
Projektet som helhet är stort och berör flera olika samhällsfrågor i flera olika
länder kring Östersjön. Detta yttrande avser bara miljö- och till viss del
kulturmiljöfrågor i det område av projektet som kan beröra Karlskrona
kommun.
Den nya alternativa dragningen hamnar i konflikt med ett antal intressen som
berör den svenska kusten och Karlskrona kommun. Vi vill härmed påtala att
den nya dragningen innebär en ökad fara för den svenska kusten och kan få
omfattande konsekvenser ur säkerhets- och miljösynpunkt.
Att dra ledningen en ny och betydligt längre väg, runt den danska ön
Bornholm och västerut genom det av fartygsolyckor med oljeutsläpp redan
hårt drabbade gattet mellan Sverige och Danmark, anser Karlskrona kommun
är riskabelt. Det finns tveksamheter kring om ledningen skulle klara en
nödankring av ett större fartyg.
Att dessutom låta ledningen ligga kvar efter att den upphört att användas för
att ”integreras i miljön” kommer ytterligare att öka risken för framtida
olyckor när ledningen en gång börjar brytas sönder.
En inte obetydlig riskfaktor i sammanhanget är om gasledningen efter
driftsättningen plötsligt börjar läcka. De höga trycken i ledningen, och den
stora ledningsarean kan leda till ett stort läckage med ett gasmoln som skulle
skapa olycksrisker för de många fartyg som passerar genom området. Den
indirekta effekten av detta kan bli ett kapsejsande fartyg med tillhörande
oljeutsläpp. Under själva byggtiden kan också befaras ökad olycksrisk inom
området. Karlskrona kommun ligger i förhärskande vindriktning från detta
område och löper därmed stor risk att drabbas av t ex oljeutsläpp från
olyckor i området. Kommunen gör bedömningen att vår region till följd av
projektet behöver ytterligare resurser för att hantera eventuella olyckor,
framför allt under genomförandetiden men även senare. Med hänsyn till de
här presenterade riskerna för sjöfarten, och därmed miljön, avstyrker
Karlskrona kommun den nya dragningen.
Forts
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§ 199 forts
Yttrande över gasledning Nord Stream AB.
Om ledningsdragningen i framtiden resulterar i zoner som undantas från
kommersiellt fiske kan detta på kort sikt påverka fiskenäringen negativt.
Sannolikt skulle dock fiskbestånden på längre sikt gynnas genom dessa
indirekta marina reservat, vilket i sin tur troligen skulle gynna både den
biologiska mångfalden i Östersjön och den kustnära, mer miljövänliga
fiskerinäringen.
Miljökonsekvensbeskrivningen för projektet skall presenteras i slutet av år
2007. Även frågan om miljöpåverkan från materialen för korrosionsskydd
och katodiskt skydd bör utredas och utvecklas i MKB:n. Också frågan om
armeringsmaterialet i betongen kan med fördel utvecklas mer. För att erhålla
högre densitet planerar man att blanda järnkulor i betongen. Kulornas
ursprung och innehåll bör framgå i MKB:n. I området finns generellt olika
lämningar på havsbotten. Det är dels rester från forna skogar och dels
lämningar av stenåldersbosättningar. I MKB:n bör det föras ett resonemang
kring detta liknande hur man gjort vid undersökningarna för andra
energiprojekt i området, t ex vindkraftsparker.
Karlskrona kommun förutsätter att noggranna bottenstudier vad gäller
naturmiljö och fornlämningar utförs i samband med utarbetande av
miljökonsekvensbeskrivningen, och att berörda kustkommuner även får den
på remiss.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2007 tillstyrkt
förslaget till yttrande, med de ändringsyrkanden som beslutades på
sammanträdet.
Ordförande yrkar att att-sats 2 korrigeras enligt följande; att Karlskrona
kommuns uppfattning är att ledningen skall tas upp när den tjänat ut och att
kostnaden har för ska fonderas vid projektets start.
Kent Lewén (fp), Patrik Hansson (s), Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till
ordförandes förslag till korrigering av text
Således beslutar kommunstyrelsen
att avstyrka den föreslagna dragningen norr om Bornholm,
att Karlskrona kommuns uppfattning är att ledningen skall tas upp när den
tjänat ut och att kostnaden har för ska fonderas vid projektets start.
att i övrigt avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens
förslag, samt
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
______________________
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2007.212.105

§ 200
Karlskrona kommuns deltagande i Europeiskt nätverk av städer med
militärt ursprung/arv.
Karlskrona kommun har sedan 2004 deltagit i det Europeiska projektet
(Interreg III C) ASCEND-Achieving the Socio- Economic RE-us of Forner
Military Land and Heritage.
Förutom Karlskrona kommun så har ytterliggare sex länder varit partners.
Claes-Åke Kindlund har varit ledamot i styrgruppen och Lillian Bjerström
har varit lokal projektledare.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att Karlskrona kommun även i fortsättningsvis deltar i nätverket, Europeiskt
nätverk av städer med militärt ursprung/arv.
_________
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2007.90.133

§ 201
Förslag till tillägg till överenskommelse mellan Staten genom
Migrationsverket och Karlskrona kommun om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande.
Karlskrona kommun har i vart fall ett avtal sedan 1997-01-01 om mottagande
av flyktingar och andra skyddsbehövande om högst 100 flyktingar per år.
Avtalet gäller ett år i taget fram tills endera parten säger upp avtalet.
Med anledning av att ansvaret för tecknande av avtal med kommunerna har
övergått till Migrationsverket från Integrationsverket, finns behov av ett
tillägg till tidigare avtal.
Överenskommelsen utökas i tid och får tidigast sägas upp för upphörande
2009-12-31.
Om Karlskrona kommun träffar en överenskommelse med Migrationsverket
om flyktingmottagande för åren 2007-2009 utgår extra ersättning i
engångsbelopp under dessa år till Karlskrona kommun med 10 000 kronor
per person och år.
Näringslivsutskottet har vid sammanträde 18 september 2007 tillstyrkt
förslaget till tillägg avseende överenskommelse mellan Staten genom
Migrationsverket och Karlskrona kommun om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag.
Günter Dessin (v), Christina Mattisson (s), Mats Lindbom (s) och Sofia
Bothorp (mp) yrkar bifall till näringslivsutskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Günter Dessin (v), Christina Mattisson (s),
Mats Lindbom (s) och Sofia Bothorp (mp) bifallsyrkande mot Richard
Jomshof (sd) avslagsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att teckna ett tilläggsavtal mellan Migrationsverket och Karlskrona kommun
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, som tidigast får
sägas upp till upphörande 2009-12-31.
_________

9 oktober 2007

Akten
Handläggare

18

2007.457.026

§ 202
Förslag till jämställdhetsprogram.
Förslag till jämställdhetsprogram för 2008 är en revidering av 2007 års
program.
I det stora hela är det inga större förändringar av det reviderade programmet.
För att tydliggöra vilka mål det är som jämställdhetskommittén ska arbeta
med under 2008 har det införts en sammanfattning av målen efter del 1 i
programmet, dessa mål är följande;
• Det ska upprättas en handlingsplan under 2008 för våld mot kvinnor
respektive män,
• Målsättningen är att kvinnligtföretagande ska öka med 10% i
Karlskrona,
• All statistik inom Karlskrona kommun ska könsfördelas där det är
möjligt,
• Rekrytering till lediga tjänster skall ske på ett sådant sätt att
Karlskrona kommun som arbetsgivare anstränger sig för att kunna
tillsätta dem med underrepresenterat kön,
• Målsättningen är att i Karlskrona skapa ett samhälle som erbjuder
goda förutsättningar och främjar viljan att bilda familj här,
• Att antalet anställda med önskad sysselsättningsgrad ökar inom
Karlskrona kommun, samt
• Att antalet tillsvidareanställda i förhållandet till tillfälligt anställda
ökar inom Karlskrona kommun.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2007 tillstyrkt
förslaget till jämställdhetsprogram.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) föreslår följande tillägg och kompletteringar, som är
gjorda i fetstil/kursiv text, att på del 1 sidan 8 under punkt 2 sysselsättning,
andra stycket sista meningen;
Karlskrona kommun skall som arbetsgivare se till sådana skillnader inte
finns, samt att tillsvidareanställning erbjuds efter sex månader, samt
att del 1 sidan 9 punkt 2:6 föräldraledighet, att sista stycket med kursiv stil i
texten plockas bort och ersätts med i Karlskrona ska finnas förskola med
flexibla öppettider, samt att texten flyttas till stycke 2.1 Arbete och familj.
Kent Lewén (fp) yrkar återremiss av ärendet.

9 oktober 2007
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§ 202 forts
Förslag till jämställdhetsprogram.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons ändringsyrkande mot Kent
Lewéns återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
__________
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2007.454.003

§ 203
Hamnordning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 5 september 2007, § 62 beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att anta ny hamnordning enligt upprättat
förslag daterat 10 juli 2007.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta ny hamnordning enligt förslag daterat 10 juli 2007.
__________
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2007.450.251

§ 204
Utbyggnad av cirkulationsplats Ankaret.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad 2007-09-06 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna bilagda förslag till exploateringsavtal
mellan Karlskrona kommun och AB Karlskrona Mejeristen, C/O IBI Sverige
AB, rörande cirkulationsplats Ankaret.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 september 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1.att godkänna bilagda förslag till exploateringsavtal mellan Karlskrona
kommun och AB Karlskrona Mejeristen, C/O IBI Sverige AB, rörande
cirkulationsplats Ankaret,
2. att bevilja omedelbart investeringstillstånd, samt
3. att hänskjuta finansieringen av löpande drifts- och kapitalkostnader till
budgetberedningen.
_______
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2007.443.253

§ 205
Försäljning av skogfastighet Karlskrona Dragdö 1:21.
Karl-Gösta Svensson (m) och Jan Lennartsson (m) anmäler jäv och lämna
lokalen.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att försälja skogsfastigheten
Dragdö 1:21. Under sommaren har fastigheten, som omfattar ca 287 hektar
skogsmark, utbjudits till försäljning.
Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare och genomförts medelst
öppet anbudsförfarande följt av slutförhandling.
Enligt bifogat förslag till köpeavtal föreslås fastigheten försäljas till den
högsta anbudsgivaren, Lindparkens intressenter AB, Karlskrona, för totalt
20 400 tkr.
Det bokförda värdet på skogsmarken uppgår till 4 200 tkr, vidare avgår 391
tkr till mäklararvode. Resterande 15 809 tkr utgör försäljningsvinst.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 september 2007 tillstyrkt
förslaget till försäljning av skogfastighet Karlskrona Dragdö 1:21.
Patrik Hansson (s) efterlyser den information som har utlovats avseende
avkastningen för Karlskrona Dragdö 1:21 10 år tillbaka i tiden.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd), Mats Lindbom (c), Sofia Bothorp (mp), Carl-Göran
Svensson(m) yrkar bifall till försäljningen.
Günter Dessin (v) yrkar avslag till försäljningen.
Yvonne Sandberg Fries (s) yrkar återremiss av ärendet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller om det ska återremitteras.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: den som vill att ärendet ska avgöras
i dag röstar ja, den som vill tillstyrka Yvonne Sandbergs Fries förslag till
återremiss röstar nej.
Forts

9 oktober 2007
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Försäljning av skogfastighet Karlskrona Dragdö 1:21.
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Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson
(kd), Carl-Göran Svensson (m), Ann-Louise Trulsson (m), Richard Jomshof
(sd), Sofia Bothorp (mp) och ordföranden.

Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bo Andersson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s) och Günter Dessin (v).
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta ja-röster mot sju nej-röster att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på Richard Jomshof (sd), Mats Lindbom (c),
Sofia Bothorp (mp), Carl-Göran Svensson(m) bifallsyrkande till föräljningen
mot Günter Dessin (v) avslagsyrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att fastigheten Dragdö 1:21, överlåtes och försäljes till Lindparkens
intressenter AB (556655-6188), Lumavägen 2, 371 47 Karlskrona, för en
total köpeskilling på 20 400 000 kr.
_________
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2007.438.430

§ 206
Besvarande av förfrågan om vidare ansökan till biosfärkandidatområde
för Blekinge skärgård och kust
I januari 2006, Ks 2006.490.430, tog kommunstyrelsen beslut att Karlskrona
kommun skall delta i en förstudie kring inrättande av ett biosfärområde i
Blekinge Skärgård.
Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling med
huvudfunktionerna att bevara, utveckla och stödja. Ordet biosfär betyder allt
levande på jorden och den miljö det lever i, samspelet mellan människan och
miljön. Ett område utnämns till biosfärområde av UNESCO, FN’s organ för
utbildning, vetenskap och kultur. Ett biosfärområde skall tjäna som ett
modellområde där insatser fokuseras på att främja samhällsutveckling,
naturvård och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är
grunden! Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är
varje biosfärområde unikt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 september lämnat
yttrande och beslutsförslag
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun ställer sig positiv till medverkan i
biosfärprocessen, samt
2. att Karlskrona kommun ansöker om att ”Blekinge skärgård och kust” blir
ett kandidatområde.
________
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2007.8.042

§ 207
Delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31
augusti 2007 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets
budgetutfall och förslag till beslut.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att avslå kulturnämndens hemställan om att fåöverskrida sin budgetram
med 275.000 kr,
2. att avslå kulturnämndens hemställan om att få disponera del av ram 2008
under 2007, samt
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2007 och överlämna det
till revisorerna.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga förvaltningar att vid konflikt mellan mål och
medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de tillgängliga
medel de har,
2. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2007, att göra vad man kan för att undvika budgetöverskridelse 2007,
och om att omgående vidta åtgärder för att undvika att det blir negativ
obalans i budget 2008 med anledning härav, samt
3. att för 2007 utöka äldrenämndens investeringsram med 500.000 kr, och
att de tillkommande kapitalkostnaderna skall rymmas inom givna ramar.
_________
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2007.475.108

§ 208
Försäljning av del av Verkö 3:25
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad 2007-09-20 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att godkänna och underteckna bilagda
köpekontrakt varigenom kommunen säljer ett område om ca 8500 kvm av
Verkö till Depå 1 AB.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna och underteckna bilagda köpekontrakt varigenom kommunen
säljer ett område om ca 8500 kvm av Verkö till Depå 1 AB (554724-6672),
under namnändring till Michano kontorsfastigheter AB, för en köpeskilling
om 2 500 000 kronor.
_________
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2007.456.610

§ 209
Förslag till skolplan 2007-2010 för barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2007,
§ 105 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta barn- och
ungdomsnämndens förslag till skolplan.
Yrkande
Patrik Hansson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till socialdemokraternas
och vänsterpartiets förslag till skolplan.
Kent Lewén (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till majoritetens
förslag till skolplan.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag mot
Socialdemokraternas förslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till skolplan.
_________
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2006.402.210

§ 210
Svar på motion angående strategiskt beslut om grönområden.

Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Mats Lindbom. Motionären föreslår att miljö- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att till kommunfullmäktige presentera förslag till vilka grönområden
som ska förbli grönområden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 september 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att
tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 juni 2007 lämnat yttrande jämte
beslutsförslag. Tekniska nämnden har därefter vid sitt sammanträde 5
september 2007 behandlat motionen och förslagit att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att grönplanen ska framtas i samband
med kommande översiktsplan ska peka ut strategiska besvaransvärda
grönområden inom tätområden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad i enlighet med tekniska nämndens yttrande.
__________
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2007.226.141

§ 211
Yttrande över motion Martimt center på före detta Rosenholmsvarvet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007, § 56, av
Richard Jomshof. Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheten att
skapa ett marint center med ett kluster av företag inriktade mot den marina
fritidssektorn.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att
Kruthusen söker externa, icke kommunala, investerare och finansiärer för att
utveckla och förädla udden. En ny verksamhet bör vara till nytta för både för
både kommuninnevånare, företag och besökande och gärna ha koppling till
Arena-området.
För närvarande finns det intressenter som förslår verksamhet såsom hotell
med äventyrsbad/SPA-anläggning, handel eller kontorsfastigheter.
Idéer om maritim verksamhet på udden finns men det geografiska läget i
förhållandet till centrum på Trossö och vattendjupet på 2,2 m i en ”ränna”
gör att en sådan verksamhet kan vara olämplig på Rosenholms udde.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
______

9 oktober 2007

Kommunfullmäktige

30

2006.191.453

§ 212
Motion om stöd till brottsofferjouren (BOJ) i Blekinge.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24, av
Mats Lindbom. Motionären föreslår att Karlskrona kommun anslår ett
avsevärt högre penning än i dag till brottsofferjouren, motsvarande minst en
krona och femtio öre per invånare, att brottsofferjouren ingå som fullvärdig
part i kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ), att såväl BRÅ som
socialnämnden fokuserar på ungdomar i sitt förebyggande arbete, samt att
socialnämnden inbjuder BOJ till samtal om vem som kan anses ha ansvar för
vad och hur dialogen mellan socialtjänst och brottsofferjour fortsatt att
fungera.
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 oktober 2006, 110 avgivit såväl
yttrande som beslutsförslag.
Vid sammanträdet den 9 januari 2007, § 33 i kommunstyrelsen så beslutar
man att återremittera motionen till socialnämnden.
Socialnämnden har vid sammanträde 27 augusti 2007, § 99, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen
anses besvarad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
______
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2006.313.879

§ 213
Svar på medborgarförslag om att bevara Karlskronas enda
spårvagnsstolpe.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, §
79 av Lasse Larsson.
Frågeställaren anför att lyfta fram Karlskronas enda kvarvarande
spårvagnsstolpe, som nu finns placerad vid brohålan, genom att måla den i
samma färg som spårvagnarna hade (blått och vitt), sätta upp en
informationstavla med bilder från tiden, samt sätta ut en bänk intill.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 5 september 2007, § 65, lämnat
ett yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att
bifalla medborgarförslaget. Av yttrandet framgår det stolpens nuvarande
placering inte är bra och är sannolikt inte den ursprungliga placeringen.
Förslaget är att stolpen flyttas ca tre meter, målas i ursprunglig färg, att
sittbänk utplaceras och, om möjligt, att någon form av informationsskylt sätts
upp vid stolpen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget med ovanstående inriktning.
_________
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2004.194.455

§ 214
Medborgarförslag angående anläggande/inrättande av plats för
trädgårdsavfall på Hasslö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april
2004, § 54 av Torleif Pettersson och Hans-Olof Karlsson.
Frågeställaren anför att det anordnas aviserad plats för trädgårdsavfall på
eller i anslutning till befintlig avfallsstation på Hasslö och att det sker under
ordnade former, dvs under öppettider och att det sker på inhägnat område.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 5 september 2007, § 66, lämnat
ett yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att
lämna medborgarförslaget utan bifall och att boende på Hasslö, liksom
övriga kommuninvånare, hänvisas till avfallscentralen på Bubbetorp för att
lämna sitt trädgårdsavfall.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att lämna medborgarförslaget utan bifall och att boende på Hasslö, liksom
övriga kommuninvånare, hänvisas till avfallscentralen på Bubbetorp för att
lämna sitt trädgårdsavfall.
________
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§ 215
Anmälningsärenden.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Sammanträdesprotokoll 2007-05-29, politisk styrgrupp för minskning av
oljeberoendet i Karlskrona kommun.
3. Stadsmiljöprogrammet.
4. Klagomål på handläggning av fastighetsreglering samt förfrågan om
förvärv av mark för väg, samfälligheten Aspö S:26.
5. Lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek i Karlskrona-remiss.
6. Statsbidrag till kommunerna för att förbereda sociala insatser inför en ny
vårdform.
7. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a)Beslut 2007-08-23 dnr 211-5085-07 avseende tillstånd till allmän
kameraövervakning
b)Beslut 2007-08-23 dnr 211-5079-07 avseende tillstånd till allmän
kameraövervakning.
c)Beslut 2007-09-13 dnr 211-4594-07 avseende tillstånd till allmän
kameraövervakning.
d)Yttrande avseende ansvarskommitténs slutbetänkande: hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10).
e)Yttrande avseende komplettering av områden av riksintresse för
totalförsvarets militära del.
8.Regeringen Miljödepartementet;
a)Regeringsbeslut 2007-08-30, dnr M2007/1836/F/P, överklagande i fråga
om detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karskrona kommun.
9.Sveriges kommuner och Landsting;
a)Förbundsstyrelsens beslut nr 1, förbundsavgift år 2008 till Sveriges
kommuner och landsting.
b)Förbundsstyrelsens beslut nr 2, sammanträdesplan för styrelse och
beredningar för år 2008.
c)Förbundsstyrelsens beslut nr 3, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld i
kommuner oh landsting-RIPS 07.
d)Förbundsstyrelsens beslut nr 5, överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och landsting om en förstärkt vårdgaranti till barn- och
ungdomspsykiatrin.
10.Sveriges kommuner och Landsting;
a)Nr 07:39, munvård för äldre och funktionshindrade- gemensamt ansvar för
kommuner och landsting.
b)Nr 07:40, timbelopp för LASS år 2008.
c)Nr 07:41, budgetförutsättningar för åren 2008-2010.
d)Nr 07:42, förenklad hantering av medborgarförslag.
________
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§ 216
Övrigt.
Europeiska Unionens ministerråd hösten 2009.
Karlskrona kommun har upprättad en skrivelse ställd till regeringskansliet,
där man har hemställt om att ett av mötena med EU:s ministerråd hålls i
Karlskrona när Sverige har ordförandeskapet i ministerrådet hösten 2009.
Skulle detta inte vara möjligt är Karlskrona kommun även intresserad av att
vara värdkommun för de möten som hålls i anslutning till mötena med
ministerrådet.

Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom upprättad skrivelse.
_____________

9 oktober 2007

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 9 oktober 2007, kl.08.30-11.20, 13.00-13.55
Sammanträdet ajourneras kl. 11.20-13.00

Beslutande:

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

2

Karl-Gösta Svenson (m), jäv § 192 punkt 4, § 205
Kent Lewén (fp) tjg § 192 punkt 4, § 205
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c) kl 08.30-11.00 § 192, 13.15-13.55
§ 197-216
Tommy Olsson (kd)
Jan Lennartsson (m), jäv § 192 punkt 4, §§ 205
Sofia Bothorp (mp)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Bo Andersson (s)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Maria Persson (c) tjg kl 11.00-11.20 § 192, kl 13.00-13.15
§ 193-196
Gunilla Ekelöf (fp) tjg §§ 192 punkt 4, § 205
Ann-Louise Trulsson (m) tjg § 192 punkt 4, § 205

Närvarande

ersättare

Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Maria Persson (c)
Gertie Olsson (s)
Rikard Jönsson (s) kl 08.30-11.20 § 192
Magnus Johansson (s)

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Informationschef Ulla Nelson
Utvecklingschef Bengt Lingman
Personalsekretare Christina Mårdhed kl 08.30-10.20 § 192
Miljöchef Kenneth Gyllensting kl 08.40-09.25 § 192
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 09.00-10.05 § 192
Personalsekreterare Anna Elmgren kl 10.15-10.20 §192
Ekonom Kenneth Johansson kl 09.25-10.40 § 192
Chef för strategisk planering Tore Almlöf kl 10.15 § 192
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

9 oktober 2007
Utses att justera

Christina Mattisson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

……………………………………… § 192-216
Elisabeth Arebark
………………………………………
Karl-Gösta Svenson § 192 ej punkt 4, § 193-204 § 206216
………………………………………
Kent Lewen § 192 punkt 4, § 205

Justeringsledamot

………………………………………
Christina Mattisson

3

9 oktober 2007

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar
…Elisabeth Arebark……………………………..

oktober 2007 anslagits på kommunens

4

9 oktober 2007
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§ 192
Informationer och föredragningar
1. Ordförande informerar om helgens händelse i Rödeby och tackar alla
för ett fantastiskt arbete, samt att alla ska känna sig trygga med så
kompetent personal. Mer information kommer att ges på allmänna
utskottets sammanträde den 30 oktober 2007.
2. Förslag till komplettering av riktlinjer vid rehabilitering och
omplacering, föredras av Christina Mårdhed, personalsekretare.
3. Yttrande över gasledning Nord Stream AB, föredras av Kenneth
Gyllensting, miljöchef.
4. Försäljning av skogsfastighet Dragdö 1:21, föredras av Anders Jaryd,
förvaltningschef.
5. Delårsbokslut per den 31 augusti 2007, fördras av ekonomichef Mats
Svensson, ekonomichef Affärsverken AB Kenneth Johansson och
personalsekretare Christina Mårdhed och Anna Elmgren.
6. Remiss gällande inriktningsbeslut inför den långsiktiga
infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019, föredras av chef för
strategisk planering Tore Almlöf.
_______
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Akten
Länsrätten i Blekinge Län
Handläggare

6

2007.18.105

§ 193
Yttrande till Länsrätten i Blekinge Län i mål (679-07) angående
laglighetsprövning avseende komplettering av ansökan Motorways of
the sea.
Länsrätten har den 28 juni 2007 förlagt Karlskrona kommun att yttra sig i
målet om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 31 maj
2007 § 81.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att uppdra till miljö- och
byggnadsnämnden att omarbeta nu gällande detaljplaner avseende möjliga
kommunikationsleder till Verköhamnen, samt att i uppdraget särskilt
fokusera på att begränsa inverkan på miljö och omgivning.
Björn Linge, Karin Sacklin och Lars-Gösta Larsson har genom ombud begärt
laglighetsprövning enligt kommunallagen och yrkat att kommunfullmäktiges
beslut skall upphävas och hävdar att kommunen inte följt gällande
lagstiftning.
Det av parterna åberopade beslutet den 12 april 2005 § 76 har vunnit laga
kraft och är inte uppe till prövning i förevarande mål. Kommunfullmäktiges
beslut den 31 maj 2007 som skall prövas av länsrätten innehåller ett uppdrag
till miljö- och byggnadsnämnden att omarbeta gällande detaljplaner i
området med särskild beaktande av miljö och omgivning.
Resultatet av uppdraget skall när det är slutfört förläggas
kommunfullmäktige för slutligt beslut. Beslutet av den 31 maj 2007 § 81
strider inte mot någon av punkterna i 10 kap. 8 § kommunallagen.
Vad avser yrkandet om muntlig förhandling skall länsrätten tillse att målet är
så utrett som dess beskaffenhet kräver och vidare stadgas är förfarandet
skriftligt. Styrkande att kommunfullmäktiges beslut strider mot lag är inget
sådant skäl som inte finns redan åberopat och skriftligen tillfullo redogjorts
för av klagandena. Yrkandet om muntlig förhandling skall avslås eftersom
den är obehövlig och det finns inga särskilda skäl som talar mot det.
Kommunfullmäktiges beslut strider inte mot någon av punkterna i 10 kap.
8 §. Överklagan skall därför avslås.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Länsrätten i Blekinge Län avge detta yttrande som sitt.

9 oktober 2007
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2007.460.106
Handläggare
Akten

§ 194
Melodifestivalen.
För sjunde året i rad drar melodifestivalen och Sveriges Television, med
samarbetspartner EMA, ut på Turné. Under vecka 9 planeras för att en av
deltävlingarna i Melodifestivalen 2008 arrangeras i Karlskrona. De andra
deltävlingarna kommer att gå av stapeln i Göteborg, Västerås, Linköping och
Kiruna. Finalen sker i Globen i Stockholm den 15 mars 2008.
Karlskrona var värd för en av tävlingarna år 2006 och fick då stor
massemedial uppmärksamhet, uppskattat annonsvärde 23,4 mkr, och mycket
beröm från arrangören, artister och journalister. Cirka 130 journalister var på
plats under melodifestivalen.
Nu får Karlskrona möjligheten att än en gång profilera sig som turistevenemangs- och aktivitetsstad samt stärka varumärket Karlskrona. Under
veckan kommer ett stort antal journalister att verka i Karlskrona. Ett unikt
tillfälle för att sätta fokus på Karlskrona.
Projektbeskrivning och ett tänkt upplägg samt ekonomiska ramar för
melodifestivalen 2008 i Karlskrona kommer att presenteras.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att Karlskrona kommun åtar sig värdskapet för melodifestivalen 2008,
2. att ge AB Arena Rosenholm Karlskrona i uppdrag att genomföra
arrangemanget,
3. att avsätta 1 175 tkr för genomförande av arrangemanget, samt
4. att finansieringen av melodifestivalen 2008 i Karlskrona sker genom
omdisponering av befintliga medel inom kommunstyrelsens projektbudget.
__________

9 oktober 2007

Näringsdepartementet
Handläggare
Akten

2007.414.530

§ 195
Remiss gällande inriktningsbeslut inför den långsiktiga
infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019.
Chef för strategisk planering Tore Almlöf föredrar ärendet avseende
upprättad remiss gällande inriktningsbeslut inför den långsiktiga
infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019, daterad 2007-09-09.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till region Blekinge avge synpunkter på inriktningsbeslut inför den
långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
________
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Handläggare
Akten

2007.464.026

§ 196
Förslag till komplettering av riktlinjer vid rehabilitering och
omplacering.
Personalsekretare Christina Mårdhed föredrar ärendet.
På uppdrag av personaldelegationen har personalenheten tillsammans med
Möjligheternas hus arbetet fram ett förslag till komplettering av Karlskrona
kommuns rehabiliterings- och omplaceringsrutin, den s k 7 stegsmodellen,
med ett 8:e steg.
Det 8:e steget innebär i korthet att en ren rehabilitering ska avslutas när
samtliga steg i rehabiliteringens- och omplaceringsrutinen är genomgångna
och det är konstaterat att medarbetare inte har arbetsförmåga för lediga
tjänster inom Karlskrona kommun. Därmed blir uppsägning av personliga
skäl aktuell och Karlskrona kommun förbinder sig i samband med
uppsägningen att ta fram ett individuellt utvecklingsprogram i syfte att hitta
ny arbetsmarknad för medarbetare.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2007
lämnat förslag till yttrande jämte beslutsförslag.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar bifall på att-sats 1 och yrkar avslag på att-sats 2; att
ge personaldelegationen möjlighet att vidaredelegera § 15 under
personaladministration, samt att sista meningen i kapitel 2.3.1 individuellt
utvecklingsprogram stryks.
Christina Mattisson (s)yrkar bifall på att-sats 1 och yrkar bifall till Kent
Lewéns avslagsyrkande, samt ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till komplettering av Karlskrona kommuns rehabiliteringsoch omplaceringsrutin med ett s k 8:e steg, samt
att sista meningen i kapitel 2.3.1 individuellt utvecklingsprogram stryks .
________
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Handläggare
Akten
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2007.465.023

§ 197 a
Förlängning av förordnanden som förvaltningschefer.
Anders Jaryds förordnande som förvaltningschef för tekniska förvaltningen
löpte ut 2006-11-01.
Ann-Katrin Olssons förordnande som förvaltningschef löpte ut 2007-01-01.
Göran Palmérs förordnande som förvaltningschef löper ut 2007-11-30 och
Ulla Nelsons förordnande som förvaltningschef för informationsenheten
löper ut 2007-12-01.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall, men överlämnar ett särskilt yttrande med
anledning att ordförande har överträtt sina befogenheter då man inte följt
kommunstyrelsen reglemente.
Bilaga 1
Kent Lewén yrkar bifall av förlängning av förordnanden som
förvaltningschefer.
Kommunstyrelsen beslutar att
1. att godkänna redan tecknade avtal med Anders Jaryd förlängd t o m 200912-31, Ann-Katrin Olsson förlängd t o m 2008-12-31, Göran Palmér förlängd
t o m 2010-11-30, samt
2. att förlänga Ulla Nelsons förordnanden som förvaltningschef för
informationsenheten längst t o m 2010-11-30.
________
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Handläggare
Akten

11

2007.468.023

§ 197b
Anställning av förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen.
Kommunstyrelsen presidium har i samråd med barn- och ungdomsnämndens
presidium, kommunledningsförvaltningens, barn- och
ungdomsförvaltningen, samt fackliga organisationer genomfört
rekryteringsarbete i syfte att rekrytera ny förvaltningschef till barn- och
ungdomsförvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att förordna Bodil Karsvall som förvaltningschef för barn- och
ungdomsförvaltningen fr o m 2008-01-14.
_______

9 oktober 2007
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Handläggare

§ 197 C
Rutiner i samband med förlängning av chefsförordnanden.
Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att utarbeta en redovisning för vilka rutiner som ska gälla i samband
med förlängning av förordanden för förvaltningschefer i Karlskrona
kommun. Med anledning härav har en genomgång gjorts på de avtal som
Karlskrona kommun träffat med förvaltningscheferna. Enligt dessa avtal
stadgas bland annat nedan redovisade villkor.
Inom 24 alternativt 36 månader efter avtalets ikraftträdande skall en
gemensam utvecklingsplan utarbetas för att underlätta förvaltningschefens
övergång till andra arbetsuppgifter för den händelse chefsförordnandet inte
förlängs,
Senast sex månader för förordnandetidens utgång skall arbetsgivaren avisera
om denne önskar att förordnandet skall förlängas eller avslutas,
Ett förordande är inte möjligt att avbryta i förtid. Enligt vissa avtal kan
överläggningar tas upp angående om att avbryta förordnandet i förtid, samt
Kommunstyrelsen fattar beslut om förlängning eller avslutande av ett
chefsförordnande.
För att kommunen skall kunna leva upp till vad som stadgas i avtalen bör
kommunstyrelsen i god tid ges möjlighet att ta ställning till frågan om
eventuell förlängning alternativt avslutning förordnandet.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 9 oktober 2007 lämnat
förslag till beslut.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar att ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet bordläggs.
________
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Anmälningsärende kommunfullmäktige
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2007.469.006

§ 198
Sammanträdesplan år 2008 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse
och utskott.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för år 2008 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
allmänna utskottet, näringslivsutskottet, ekonomi och utvecklingsutskottet,
samt tider för inlämning och beredning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta sammanträdesplan för år 2008, samt
2. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
___________
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Akten
Handläggare
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2007.499.427

§ 199
Yttrande över gasledning Nord Stream AG.
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Med anledning av en ny föreslagen placering av den rysk-tyska gasledningen
NordStream har berörda kommuner fått möjlighet att yttra sig över den nya
dragningen. En mycket kort remisstid gör att det inte har gått att sätta sig in i
underlagsmaterialet i detalj.
Projektet som helhet är stort och berör flera olika samhällsfrågor i flera olika
länder kring Östersjön. Detta yttrande avser bara miljö- och till viss del
kulturmiljöfrågor i det område av projektet som kan beröra Karlskrona
kommun.
Den nya alternativa dragningen hamnar i konflikt med ett antal intressen som
berör den svenska kusten och Karlskrona kommun. Vi vill härmed påtala att
den nya dragningen innebär en ökad fara för den svenska kusten och kan få
omfattande konsekvenser ur säkerhets- och miljösynpunkt.
Att dra ledningen en ny och betydligt längre väg, runt den danska ön
Bornholm och västerut genom det av fartygsolyckor med oljeutsläpp redan
hårt drabbade gattet mellan Sverige och Danmark, anser Karlskrona kommun
är riskabelt. Det finns tveksamheter kring om ledningen skulle klara en
nödankring av ett större fartyg.
Att dessutom låta ledningen ligga kvar efter att den upphört att användas för
att ”integreras i miljön” kommer ytterligare att öka risken för framtida
olyckor när ledningen en gång börjar brytas sönder.
En inte obetydlig riskfaktor i sammanhanget är om gasledningen efter
driftsättningen plötsligt börjar läcka. De höga trycken i ledningen, och den
stora ledningsarean kan leda till ett stort läckage med ett gasmoln som skulle
skapa olycksrisker för de många fartyg som passerar genom området. Den
indirekta effekten av detta kan bli ett kapsejsande fartyg med tillhörande
oljeutsläpp. Under själva byggtiden kan också befaras ökad olycksrisk inom
området. Karlskrona kommun ligger i förhärskande vindriktning från detta
område och löper därmed stor risk att drabbas av t ex oljeutsläpp från
olyckor i området. Kommunen gör bedömningen att vår region till följd av
projektet behöver ytterligare resurser för att hantera eventuella olyckor,
framför allt under genomförandetiden men även senare. Med hänsyn till de
här presenterade riskerna för sjöfarten, och därmed miljön, avstyrker
Karlskrona kommun den nya dragningen.
Forts

9 oktober 2007
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§ 199 forts
Yttrande över gasledning Nord Stream AB.
Om ledningsdragningen i framtiden resulterar i zoner som undantas från
kommersiellt fiske kan detta på kort sikt påverka fiskenäringen negativt.
Sannolikt skulle dock fiskbestånden på längre sikt gynnas genom dessa
indirekta marina reservat, vilket i sin tur troligen skulle gynna både den
biologiska mångfalden i Östersjön och den kustnära, mer miljövänliga
fiskerinäringen.
Miljökonsekvensbeskrivningen för projektet skall presenteras i slutet av år
2007. Även frågan om miljöpåverkan från materialen för korrosionsskydd
och katodiskt skydd bör utredas och utvecklas i MKB:n. Också frågan om
armeringsmaterialet i betongen kan med fördel utvecklas mer. För att erhålla
högre densitet planerar man att blanda järnkulor i betongen. Kulornas
ursprung och innehåll bör framgå i MKB:n. I området finns generellt olika
lämningar på havsbotten. Det är dels rester från forna skogar och dels
lämningar av stenåldersbosättningar. I MKB:n bör det föras ett resonemang
kring detta liknande hur man gjort vid undersökningarna för andra
energiprojekt i området, t ex vindkraftsparker.
Karlskrona kommun förutsätter att noggranna bottenstudier vad gäller
naturmiljö och fornlämningar utförs i samband med utarbetande av
miljökonsekvensbeskrivningen, och att berörda kustkommuner även får den
på remiss.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2007 tillstyrkt
förslaget till yttrande, med de ändringsyrkanden som beslutades på
sammanträdet.
Ordförande yrkar att att-sats 2 korrigeras enligt följande; att Karlskrona
kommuns uppfattning är att ledningen skall tas upp när den tjänat ut och att
kostnaden har för ska fonderas vid projektets start.
Kent Lewén (fp), Patrik Hansson (s), Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till
ordförandes förslag till korrigering av text
Således beslutar kommunstyrelsen
att avstyrka den föreslagna dragningen norr om Bornholm,
att Karlskrona kommuns uppfattning är att ledningen skall tas upp när den
tjänat ut och att kostnaden har för ska fonderas vid projektets start.
att i övrigt avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens
förslag, samt
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
______________________
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2007.212.105

§ 200
Karlskrona kommuns deltagande i Europeiskt nätverk av städer med
militärt ursprung/arv.
Karlskrona kommun har sedan 2004 deltagit i det Europeiska projektet
(Interreg III C) ASCEND-Achieving the Socio- Economic RE-us of Forner
Military Land and Heritage.
Förutom Karlskrona kommun så har ytterliggare sex länder varit partners.
Claes-Åke Kindlund har varit ledamot i styrgruppen och Lillian Bjerström
har varit lokal projektledare.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att Karlskrona kommun även i fortsättningsvis deltar i nätverket, Europeiskt
nätverk av städer med militärt ursprung/arv.
_________
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2007.90.133

§ 201
Förslag till tillägg till överenskommelse mellan Staten genom
Migrationsverket och Karlskrona kommun om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande.
Karlskrona kommun har i vart fall ett avtal sedan 1997-01-01 om mottagande
av flyktingar och andra skyddsbehövande om högst 100 flyktingar per år.
Avtalet gäller ett år i taget fram tills endera parten säger upp avtalet.
Med anledning av att ansvaret för tecknande av avtal med kommunerna har
övergått till Migrationsverket från Integrationsverket, finns behov av ett
tillägg till tidigare avtal.
Överenskommelsen utökas i tid och får tidigast sägas upp för upphörande
2009-12-31.
Om Karlskrona kommun träffar en överenskommelse med Migrationsverket
om flyktingmottagande för åren 2007-2009 utgår extra ersättning i
engångsbelopp under dessa år till Karlskrona kommun med 10 000 kronor
per person och år.
Näringslivsutskottet har vid sammanträde 18 september 2007 tillstyrkt
förslaget till tillägg avseende överenskommelse mellan Staten genom
Migrationsverket och Karlskrona kommun om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag.
Günter Dessin (v), Christina Mattisson (s), Mats Lindbom (s) och Sofia
Bothorp (mp) yrkar bifall till näringslivsutskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Günter Dessin (v), Christina Mattisson (s),
Mats Lindbom (s) och Sofia Bothorp (mp) bifallsyrkande mot Richard
Jomshof (sd) avslagsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att teckna ett tilläggsavtal mellan Migrationsverket och Karlskrona kommun
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, som tidigast får
sägas upp till upphörande 2009-12-31.
_________
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2007.457.026

§ 202
Förslag till jämställdhetsprogram.
Förslag till jämställdhetsprogram för 2008 är en revidering av 2007 års
program.
I det stora hela är det inga större förändringar av det reviderade programmet.
För att tydliggöra vilka mål det är som jämställdhetskommittén ska arbeta
med under 2008 har det införts en sammanfattning av målen efter del 1 i
programmet, dessa mål är följande;
• Det ska upprättas en handlingsplan under 2008 för våld mot kvinnor
respektive män,
• Målsättningen är att kvinnligtföretagande ska öka med 10% i
Karlskrona,
• All statistik inom Karlskrona kommun ska könsfördelas där det är
möjligt,
• Rekrytering till lediga tjänster skall ske på ett sådant sätt att
Karlskrona kommun som arbetsgivare anstränger sig för att kunna
tillsätta dem med underrepresenterat kön,
• Målsättningen är att i Karlskrona skapa ett samhälle som erbjuder
goda förutsättningar och främjar viljan att bilda familj här,
• Att antalet anställda med önskad sysselsättningsgrad ökar inom
Karlskrona kommun, samt
• Att antalet tillsvidareanställda i förhållandet till tillfälligt anställda
ökar inom Karlskrona kommun.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2007 tillstyrkt
förslaget till jämställdhetsprogram.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) föreslår följande tillägg och kompletteringar, som är
gjorda i fetstil/kursiv text, att på del 1 sidan 8 under punkt 2 sysselsättning,
andra stycket sista meningen;
Karlskrona kommun skall som arbetsgivare se till sådana skillnader inte
finns, samt att tillsvidareanställning erbjuds efter sex månader, samt
att del 1 sidan 9 punkt 2:6 föräldraledighet, att sista stycket med kursiv stil i
texten plockas bort och ersätts med i Karlskrona ska finnas förskola med
flexibla öppettider, samt att texten flyttas till stycke 2.1 Arbete och familj.
Kent Lewén (fp) yrkar återremiss av ärendet.

9 oktober 2007
Forts

19

§ 202 forts
Förslag till jämställdhetsprogram.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons ändringsyrkande mot Kent
Lewéns återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
__________
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2007.454.003

§ 203
Hamnordning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 5 september 2007, § 62 beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att anta ny hamnordning enligt upprättat
förslag daterat 10 juli 2007.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta ny hamnordning enligt förslag daterat 10 juli 2007.
__________
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2007.450.251

§ 204
Utbyggnad av cirkulationsplats Ankaret.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad 2007-09-06 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna bilagda förslag till exploateringsavtal
mellan Karlskrona kommun och AB Karlskrona Mejeristen, C/O IBI Sverige
AB, rörande cirkulationsplats Ankaret.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 september 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1.att godkänna bilagda förslag till exploateringsavtal mellan Karlskrona
kommun och AB Karlskrona Mejeristen, C/O IBI Sverige AB, rörande
cirkulationsplats Ankaret,
2. att bevilja omedelbart investeringstillstånd, samt
3. att hänskjuta finansieringen av löpande drifts- och kapitalkostnader till
budgetberedningen.
_______
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2007.443.253

§ 205
Försäljning av skogfastighet Karlskrona Dragdö 1:21.
Karl-Gösta Svensson (m) och Jan Lennartsson (m) anmäler jäv och lämna
lokalen.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att försälja skogsfastigheten
Dragdö 1:21. Under sommaren har fastigheten, som omfattar ca 287 hektar
skogsmark, utbjudits till försäljning.
Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare och genomförts medelst
öppet anbudsförfarande följt av slutförhandling.
Enligt bifogat förslag till köpeavtal föreslås fastigheten försäljas till den
högsta anbudsgivaren, Lindparkens intressenter AB, Karlskrona, för totalt
20 400 tkr.
Det bokförda värdet på skogsmarken uppgår till 4 200 tkr, vidare avgår 391
tkr till mäklararvode. Resterande 15 809 tkr utgör försäljningsvinst.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 september 2007 tillstyrkt
förslaget till försäljning av skogfastighet Karlskrona Dragdö 1:21.
Patrik Hansson (s) efterlyser den information som har utlovats avseende
avkastningen för Karlskrona Dragdö 1:21 10 år tillbaka i tiden.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd), Mats Lindbom (c), Sofia Bothorp (mp), Carl-Göran
Svensson(m) yrkar bifall till försäljningen.
Günter Dessin (v) yrkar avslag till försäljningen.
Yvonne Sandberg Fries (s) yrkar återremiss av ärendet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller om det ska återremitteras.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: den som vill att ärendet ska avgöras
i dag röstar ja, den som vill tillstyrka Yvonne Sandbergs Fries förslag till
återremiss röstar nej.
Forts

9 oktober 2007
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Försäljning av skogfastighet Karlskrona Dragdö 1:21.
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Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson
(kd), Carl-Göran Svensson (m), Ann-Louise Trulsson (m), Richard Jomshof
(sd), Sofia Bothorp (mp) och ordföranden.

Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bo Andersson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s) och Günter Dessin (v).
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta ja-röster mot sju nej-röster att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på Richard Jomshof (sd), Mats Lindbom (c),
Sofia Bothorp (mp), Carl-Göran Svensson(m) bifallsyrkande till föräljningen
mot Günter Dessin (v) avslagsyrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att fastigheten Dragdö 1:21, överlåtes och försäljes till Lindparkens
intressenter AB (556655-6188), Lumavägen 2, 371 47 Karlskrona, för en
total köpeskilling på 20 400 000 kr.
_________

9 oktober 2007

Kommunfullmäktige

24

2007.438.430

§ 206
Besvarande av förfrågan om vidare ansökan till biosfärkandidatområde
för Blekinge skärgård och kust
I januari 2006, Ks 2006.490.430, tog kommunstyrelsen beslut att Karlskrona
kommun skall delta i en förstudie kring inrättande av ett biosfärområde i
Blekinge Skärgård.
Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling med
huvudfunktionerna att bevara, utveckla och stödja. Ordet biosfär betyder allt
levande på jorden och den miljö det lever i, samspelet mellan människan och
miljön. Ett område utnämns till biosfärområde av UNESCO, FN’s organ för
utbildning, vetenskap och kultur. Ett biosfärområde skall tjäna som ett
modellområde där insatser fokuseras på att främja samhällsutveckling,
naturvård och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är
grunden! Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är
varje biosfärområde unikt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 september lämnat
yttrande och beslutsförslag
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun ställer sig positiv till medverkan i
biosfärprocessen, samt
2. att Karlskrona kommun ansöker om att ”Blekinge skärgård och kust” blir
ett kandidatområde.
________
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2007.8.042

§ 207
Delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31
augusti 2007 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets
budgetutfall och förslag till beslut.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att avslå kulturnämndens hemställan om att fåöverskrida sin budgetram
med 275.000 kr,
2. att avslå kulturnämndens hemställan om att få disponera del av ram 2008
under 2007, samt
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2007 och överlämna det
till revisorerna.
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga förvaltningar att vid konflikt mellan mål och
medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de tillgängliga
medel de har,
2. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2007, att göra vad man kan för att undvika budgetöverskridelse 2007,
och om att omgående vidta åtgärder för att undvika att det blir negativ
obalans i budget 2008 med anledning härav, samt
3. att för 2007 utöka äldrenämndens investeringsram med 500.000 kr, och
att de tillkommande kapitalkostnaderna skall rymmas inom givna ramar.
_________
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2007.475.108

§ 208
Försäljning av del av Verkö 3:25
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad 2007-09-20 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att godkänna och underteckna bilagda
köpekontrakt varigenom kommunen säljer ett område om ca 8500 kvm av
Verkö till Depå 1 AB.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna och underteckna bilagda köpekontrakt varigenom kommunen
säljer ett område om ca 8500 kvm av Verkö till Depå 1 AB (554724-6672),
under namnändring till Michano kontorsfastigheter AB, för en köpeskilling
om 2 500 000 kronor.
_________
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2007.456.610

§ 209
Förslag till skolplan 2007-2010 för barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2007,
§ 105 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta barn- och
ungdomsnämndens förslag till skolplan.
Yrkande
Patrik Hansson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till socialdemokraternas
och vänsterpartiets förslag till skolplan.
Kent Lewén (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till majoritetens
förslag till skolplan.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag mot
Socialdemokraternas förslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till skolplan.
_________
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2006.402.210

§ 210
Svar på motion angående strategiskt beslut om grönområden.

Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Mats Lindbom. Motionären föreslår att miljö- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att till kommunfullmäktige presentera förslag till vilka grönområden
som ska förbli grönområden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 september 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att
tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 juni 2007 lämnat yttrande jämte
beslutsförslag. Tekniska nämnden har därefter vid sitt sammanträde 5
september 2007 behandlat motionen och förslagit att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att grönplanen ska framtas i samband
med kommande översiktsplan ska peka ut strategiska besvaransvärda
grönområden inom tätområden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad i enlighet med tekniska nämndens yttrande.
__________
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2007.226.141

§ 211
Yttrande över motion Martimt center på före detta Rosenholmsvarvet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007, § 56, av
Richard Jomshof. Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheten att
skapa ett marint center med ett kluster av företag inriktade mot den marina
fritidssektorn.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att
Kruthusen söker externa, icke kommunala, investerare och finansiärer för att
utveckla och förädla udden. En ny verksamhet bör vara till nytta för både för
både kommuninnevånare, företag och besökande och gärna ha koppling till
Arena-området.
För närvarande finns det intressenter som förslår verksamhet såsom hotell
med äventyrsbad/SPA-anläggning, handel eller kontorsfastigheter.
Idéer om maritim verksamhet på udden finns men det geografiska läget i
förhållandet till centrum på Trossö och vattendjupet på 2,2 m i en ”ränna”
gör att en sådan verksamhet kan vara olämplig på Rosenholms udde.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
______
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2006.191.453

§ 212
Motion om stöd till brottsofferjouren (BOJ) i Blekinge.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24, av
Mats Lindbom. Motionären föreslår att Karlskrona kommun anslår ett
avsevärt högre penning än i dag till brottsofferjouren, motsvarande minst en
krona och femtio öre per invånare, att brottsofferjouren ingå som fullvärdig
part i kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ), att såväl BRÅ som
socialnämnden fokuserar på ungdomar i sitt förebyggande arbete, samt att
socialnämnden inbjuder BOJ till samtal om vem som kan anses ha ansvar för
vad och hur dialogen mellan socialtjänst och brottsofferjour fortsatt att
fungera.
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 oktober 2006, 110 avgivit såväl
yttrande som beslutsförslag.
Vid sammanträdet den 9 januari 2007, § 33 i kommunstyrelsen så beslutar
man att återremittera motionen till socialnämnden.
Socialnämnden har vid sammanträde 27 augusti 2007, § 99, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen
anses besvarad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
______
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2006.313.879

§ 213
Svar på medborgarförslag om att bevara Karlskronas enda
spårvagnsstolpe.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, §
79 av Lasse Larsson.
Frågeställaren anför att lyfta fram Karlskronas enda kvarvarande
spårvagnsstolpe, som nu finns placerad vid brohålan, genom att måla den i
samma färg som spårvagnarna hade (blått och vitt), sätta upp en
informationstavla med bilder från tiden, samt sätta ut en bänk intill.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 5 september 2007, § 65, lämnat
ett yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att
bifalla medborgarförslaget. Av yttrandet framgår det stolpens nuvarande
placering inte är bra och är sannolikt inte den ursprungliga placeringen.
Förslaget är att stolpen flyttas ca tre meter, målas i ursprunglig färg, att
sittbänk utplaceras och, om möjligt, att någon form av informationsskylt sätts
upp vid stolpen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget med ovanstående inriktning.
_________
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2004.194.455

§ 214
Medborgarförslag angående anläggande/inrättande av plats för
trädgårdsavfall på Hasslö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april
2004, § 54 av Torleif Pettersson och Hans-Olof Karlsson.
Frågeställaren anför att det anordnas aviserad plats för trädgårdsavfall på
eller i anslutning till befintlig avfallsstation på Hasslö och att det sker under
ordnade former, dvs under öppettider och att det sker på inhägnat område.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 5 september 2007, § 66, lämnat
ett yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att
lämna medborgarförslaget utan bifall och att boende på Hasslö, liksom
övriga kommuninvånare, hänvisas till avfallscentralen på Bubbetorp för att
lämna sitt trädgårdsavfall.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att lämna medborgarförslaget utan bifall och att boende på Hasslö, liksom
övriga kommuninvånare, hänvisas till avfallscentralen på Bubbetorp för att
lämna sitt trädgårdsavfall.
________
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§ 215
Anmälningsärenden.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Sammanträdesprotokoll 2007-05-29, politisk styrgrupp för minskning av
oljeberoendet i Karlskrona kommun.
3. Stadsmiljöprogrammet.
4. Klagomål på handläggning av fastighetsreglering samt förfrågan om
förvärv av mark för väg, samfälligheten Aspö S:26.
5. Lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek i Karlskrona-remiss.
6. Statsbidrag till kommunerna för att förbereda sociala insatser inför en ny
vårdform.
7. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a)Beslut 2007-08-23 dnr 211-5085-07 avseende tillstånd till allmän
kameraövervakning
b)Beslut 2007-08-23 dnr 211-5079-07 avseende tillstånd till allmän
kameraövervakning.
c)Beslut 2007-09-13 dnr 211-4594-07 avseende tillstånd till allmän
kameraövervakning.
d)Yttrande avseende ansvarskommitténs slutbetänkande: hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10).
e)Yttrande avseende komplettering av områden av riksintresse för
totalförsvarets militära del.
8.Regeringen Miljödepartementet;
a)Regeringsbeslut 2007-08-30, dnr M2007/1836/F/P, överklagande i fråga
om detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karskrona kommun.
9.Sveriges kommuner och Landsting;
a)Förbundsstyrelsens beslut nr 1, förbundsavgift år 2008 till Sveriges
kommuner och landsting.
b)Förbundsstyrelsens beslut nr 2, sammanträdesplan för styrelse och
beredningar för år 2008.
c)Förbundsstyrelsens beslut nr 3, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld i
kommuner oh landsting-RIPS 07.
d)Förbundsstyrelsens beslut nr 5, överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och landsting om en förstärkt vårdgaranti till barn- och
ungdomspsykiatrin.
10.Sveriges kommuner och Landsting;
a)Nr 07:39, munvård för äldre och funktionshindrade- gemensamt ansvar för
kommuner och landsting.
b)Nr 07:40, timbelopp för LASS år 2008.
c)Nr 07:41, budgetförutsättningar för åren 2008-2010.
d)Nr 07:42, förenklad hantering av medborgarförslag.
________
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§ 216
Övrigt.
Europeiska Unionens ministerråd hösten 2009.
Karlskrona kommun har upprättad en skrivelse ställd till regeringskansliet,
där man har hemställt om att ett av mötena med EU:s ministerråd hålls i
Karlskrona när Sverige har ordförandeskapet i ministerrådet hösten 2009.
Skulle detta inte vara möjligt är Karlskrona kommun även intresserad av att
vara värdkommun för de möten som hålls i anslutning till mötena med
ministerrådet.

Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom upprättad skrivelse.
_____________

11 september 2007

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 11 september 2007, kl. 08.30-11.10
Sammanträdet ajourneras kl.09.50-11.00

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (m), jäv § 190
Kent Lewén (fp) tjg § 190
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c), jäv § 190
Tommy Olsson (kd)
Camilla Brunsberg (m), jäv § 190
Sofia Bothorp (mp)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Bo Andersson (s)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Maria Persson (c) tjg § 190
Gunilla Ekelöf (fp) tjg § 190
Ann-Louise Trulsson (m) tjg § 190

Närvarande

ersättare

Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Inga-Lill Siggelsten-Blum (kd)
Rikard Jönsson (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Åsa Gyberg- Karlsson (v)

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
Personalchef Anneli Ekström
Ekonomichef Mats Svensson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Näringslivschef Peter Adaktusson
Utredare Anders Nordberg kl. 08.30-08.50, § 139
Chef för strategisk planering Tore Almlöf, kl. 08.3008.50, § 139
Projektchef, Thomas Johansson
Verksamhetsansvarig för flyktingintroduktionen,
Christina Pettersson, kl 09.20-09.50, § 183
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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11 september 2007
Utses att justera

Kent Lewén § 183- 189, § 191
Christina Matisson § 190

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

……………………………………… §§ 183-191
Elisabeth Arebark
………………………………………
Karl-Gösta Svenson § 183-189, § 191
………………………………………
Kent Lewen § 190

Justeringsledamot

………………………………………
Kent Lewén § 183-189, § 191

………………………………………
Christina Mattisson § 190

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 19 september 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
…Elisabeth Arebark……………………………..

3

11 september 2007

4

§ 183
Informationer och föredragningar
1.

Chef för strategisk planering Tore Almlöf och utredare Anders Nordberg,
föredrar ärendet avseende, svar på remiss avseende ansvarskomitténs
slutbetänkande- hållbar samhällsorganisation (SOU 2007:10).

2. Projektchef Thomas Johansson, föredrar ärendet avseende modernisering
av www.karlskrona.se.
3. Näringslivschef Peter Adaktusson föredrar ärendet, förslag till nya
riktlinjer för introduktionsersättning och flyktingintroduktionens
arbetsuppgifter och ansvar.
4. Ordförande informerar om statsminister Fredrik Reinfeldts besök.
_
Följande påpekades särskilt under punkterna
Christina Mattisson (s) föreslår att i ärendet avseende förslag till nya
riktlinjer för introduktionsersättning och flyktingintroduktionens
arbetsuppgifter och ansvar, att man lägger till idrott- och fritidsförvaltningen
under punkt 4, med rubrik bättre samordning.
_______

11 september 2007

Akten
Socialnämnden
Handläggare

5

2007.420.106

§ 184
Förslag till handlingsprogram för lokal brottsförebyggande rådet i
Karlskrona kommun.
Lokala brottsförebyggande rådet i Karlskrona kommun har tagit fram ett
förslag på handlingsprogram för perioden 2007-2010 under rubriken minska
brottsligheten, öka tryggheten i Karlskrona kommun. Programmet innehåller
övergripande mål, arbetssätt och inriktning på rådets arbete 2007-2010.
Vid rådets sammanträde den 16 augusti bestämdes att lämna programmet till
kommunstyrelsen för antagande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta handlingsprogram för lokala brottsförebyggande rådet i Karlskrona
kommun 2007-2010.
____

11 september 2007

Finansdepartementet
Handläggare
Akten

6

2007.195.100

§ 185
Remiss avseende ansvarskommitténs slutbetänkande- Hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10)
Chef för strategisk planering Tore Almlöf och utredare Anders Nordberg,
föredrar ärendet .
Den 23 januari 2003 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk
kommitté med uppdrag att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom
samhällsorganisationen. Som ordförande förordnades Mats Svegfors och
kommittén antog namnet Ansvarskommittén.
Den 27 februari 2007 redovisade ansvarskommitténs sina slutliga förslag till
regeringen, samt överlämnade sitt slutbetänkande- Hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft.
Ansvarskommitténs betänkande har sänts ut på bred remiss till över 5020
remissinstanser. Bland dessa remissinstanser återfinns samtliga kommuner
och landsting. Remisstiden är 6 månader och remissvaren ska vara inlämnade
senast den 21 september 2007.
Karlskrona kommuns synpunkter framgår av bilagda formulär. Dock vill vi
påpeka ett antal ytterliggare aspekter.
Vi kan konstatera att förslaget inte klart har tagit ställning för en kommunalisering av den s.k. hemsjukvården, dvs. den hälso- och sjukvård som ges i
patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska
åtgärderna är sammanhängande över tiden.
Karlskrona kommun menar att en ändring av huvudmannaskapet för hemsjukvården är nödvändig. Genom denna förändring åstadkommes en bättre
vård och omsorg av den enskilde, som bor i ”egen” bostad. Förutsättningarna
ökar för att medicinska och sociala insatser integreras till en enhet och ett
effektivare nyttjande av resurserna åstadkommes. Allt för den enskildes
bästa!
När det gäller frågan hur en ny region i Sydsverige ska se ut och där
Karlskrona kommun ingår, så faller det sig naturligast att se en region
framför sig som i stort sett sammanfaller med dagens Södra sjukvårdsregion.
Södra sjukvårdsregionen består i dag av landstingen i Blekinge län,
Kronobergs län, region Skåne och södra Hallands län. Karlskrona kommun
skulle även gärna se delar av Kalmar län i en sådan region.

11 september 2007
Forts
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§ 185 forts
Remiss avseende ansvarskommitténs slutbetänkande- Hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10)
En region av detta slag skulle få en befolkning på omkring 1,5 milj. Invånare.
Regionen skulle kunna bli en viktig aktör för hela landet i södra östersjöområdet med
goda kommunikationer och kontakter mot Danmark (Öresundsregionen),
väst- och Centraleuropa samt Östeuropa.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 september 2007 tillstyrkt
förslaget till yttrandet avseende ansvarskommitténs slutbetänkande- Hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10).
Yrkanden
Kent Lewén (fp) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag och inkommer med ett särskilt yttrande
innan justering.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richard
Jomshofs avslagsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Ordförande tackar för ett utmärkt förslag som ligger till grund för vårt beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
att till Finansdepartementet avge yttrandet i enlighet med
kommunledningens förslag

Richard Jomshof reserverar sig.
____________

11 september 2007

Info-enheten
Ekonomienheten
Akten

8

2007.422.005

§ 186
Modernisering av www.karlskrona.se
Projektchef Thomas Johansson, föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen beslöt 2006-10-10 att ge informationschefen i uppdrag att
ta fram en förstudie som grund för ett investeringsbeslut i en modernisering
av kommunens webbplats. I förstudien ingår en upphandling av ny leverantör
för support och utveckling av webbplatsen.
Karlskrona kommuns nuvarande webbplats lanserades 2003 och hade 1,4
miljoner unika besökare under 2006, vilket är en mycket bra siffra för en
kommun av Karlskronas storlek. På webbplatsen erbjuds information,
nyheter, tjänster och möjligheter till dialog med både förtroendevalda och
tjänstemän.
Webbplatsen är kommunens främsta verktyg för extern information och har
under åren utvecklats med en rad nya funktioner och tjänster. För varje ny
funktion som införts på webbplatsen har den anpassats och byggts om vilket
lett till att vi idag har en teknisk plattform som består av komponenter som
utvecklats av olika leverantörer.
Sedan 2003 har en rad standarder utvecklats som bland annat ökar tillgängligheten för funktionshindrade. För att kunna utveckla webbplatsen ytterligare måste nya standarder följas vilket gör att webbplatsen behöver en
modernisering av den teknik och informationsstruktur som finns idag.
För att skapa en bra webbplats behövs inte bara en anpassning till ny teknik
och standarder. För att ytterligare öka kvaliteten på webbplatsen har därför
ett antal användarundersökningar gjorts. Under april-augusti 2004 genomfördes en webbplatsundersökning, i maj 2005 gjordes en användbarhetsbesiktning och i juni 2007 gjordes en jämställdhetsgranskning.
Med undersökningarna som utgångspunkt har de förändringar som varit
möjliga gjorts i strukturen. Ett mer långsiktigt arbete som handlar om
innehåll, navigering och språkbruk har påbörjats. Ett 50-tal av de skribenter
som arbetar med webben har också fått olika typer av utbildning.
Forts

11 september 2007

§ 186 forts
Modernisering av www.karlskrona.se
Under hösten görs en genomgripande analys av den befintliga webbplatsen
och en genomförandeplan för att utveckla www. karlskrona.se. Planen ska
behandla bland annat följande områden;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationsstruktur
Tillgänglighet
Funktioner
Interaktionsdesign
Säkerhet
Standardisering
Integration
Grafisk layout
Metoder för dialog med medborgare och företag, exempelvis
referensgrupper och undersökningar

I kommunledningsförvaltningens investeringsbudget för 2007 finns 1 mkr
reserverade för webbplatsen. Genomförandet av moderniseringen startar
under hösten 2007 och kommer att slutföras under 2008.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att bevilja investeringstillstånd om 1 mkr för modernisering av
kommunens webbplats, samt
2. att frågan om finansiering hänskjuts till budgetberedningen.
__________
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11 september 2007
Handläggare
Ekonomienheten
Akten

10

2003.187.045

§ 187
Ansökan om avskrivning av lån från Aspö Folkets Husförning.
Aspö Folkets Husförening ansöker om avskrivning av lån som uppgår till
24 000 kronor. År 1999 och år 2003 har föreningen också ansökt om
befrielse från återbetalning av samma lån. Vid båda tillfällena har
kommunstyrelsen avstyrkt föreningens ansökan. Föreningen har dessutom
erbjudits återbetalningsplan på lånet inom en 10-årsperiod från år 2001, men
föreningen har bedömt att själva återbetala lånet när möjligheten finns fram
till den 30 mars år 2011.
Med tanke på Karlskrona kommuns ekonomiska läge föreslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen att avstyrka denna ansökan om avskrivning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att avslå Aspö Folkets Husföreningens ansökan om avskrivning av lån.
_______

11 september 2007

Kommunfullmäktige
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2006.315.611

§ 188
Begäran om motion insänt av Ingrid Hermansson, Centerpartiet
avseende att låta invandrare bli en resurs för skolan.
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Ingrid Hermansson (c). Motionären framför att invandrare skall ges
möjlighet att medverka i skolans verksamhet en del av dagen mot en mindre
ekonomisk ersättning. Att låta invandrarna bli en resurs för skolan har två
syften; dela för att skolorna skall få extra resurser i form av vuxna personer,
dels för att invandrare skall få lära sig svenska.
Motionen remitterades till barn- och ungdomsnämnden som i sitt svar förslår
att motionen avslås med tillägget att i de fall invandrarna är pensionärer är de
välkomna att delta i projektet- senior i skolan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 augusti 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att
flyktingintroduktionen har i dag ett introduktionsprogram som innehåller fyra
olika delar vilka alla går igenom. Det är svenskundervisning, samhällsorientering, datautbildning och praktik. Under introduktionsprogrammet betalas
en introduktionsersättning ut till deltagarna.
Flyktingintroduktionens målsättning är att alla individer ska ges förutsättningar för att ta hand om sin egen försörjning. Den utbildning och den
kompetens som invandrarna förvärvat i hemlandet eller på annat håll är
viktig att tillvara. Många av invandrarna är redan idag ute i skolor och
förskolor genom den praktik de har. Oftast är det personer som i sitt tidigare
hemland har arbetat som lärare eller motsvarande. Det här har slagit väl ut,
såväl skolor som invandrarna själva ser att de har gjort nytta på skolorna.
Trots detta är det många utländska pedagoger som inte kan få fortsatt
anställning. Detta beror delvis på de uppställda kraven för att få svensk
behörighet som lärare eller pedagog. Karlskrona kommun anställer inte lärare
utan svensk behörighet. Kommunen har möjlighet att ge lokal behörighet om
man så vill men har valt att inte göra det även om man ser att personen är
lämplig och har stor erfarenhet. Lärare från olika delar av världen skulle vara
bra brobyggare mellan våra kulturer, familjer och samhället.
Forts

11 september 2007
§ 188
Begäran om motion insänt av Ingrid Hermansson, Centerpartiet
avseende att låta invandrare bli en resurs för skolan.
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Att starta ytterliggare projekt för invandrare som inte kan leda till anställning
gör risken större att invandrare, trots utbildning, yrkeserfarenhet och
svenskkunskaper, ändå inte kommer ut i arbete och därmed inte heller har
möjlighet att klara sin egenförsörjning.
Barn- och ungdomsnämnden erbjuder invandrade pensionärer att delta i
projektet- seniorer i skolan- vilket är ett bra initiativ. Här kan flyktingintroduktionen samverka mellan barn- och ungdomsförvaltningen för att hitta
lösningar som passar alla parter.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 september 2007 tillstyrkt
förslaget att motionen härmed är besvarad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
_____

11 september 2007

Kommunfullmäktige

13

2004.331.130

§ 189
Förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning och
flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar.
Näringslivschef Peter Adaktusson föredrar ärendet.
Ansvaret och introduktionen för flyktingar övergick 2004.09.01 från
socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Verksamheten
finansieras av den schablonersättning som Karlskrona kommun erhåller från
integrationsverket. Arbetet styrs av lagar och förordningar, samt av de
beslutade planer och riktlinjer som tagits fram av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen äger uppdraget att ta fram nytt förslag till
riktlinjer för introduktionsersättningen för flyktingar, med ambitionen att
tiden för introduktionen ska sammanfalla med den statliga utbetalningen.
Dessutom se över ansvarsfördelning mellan förvaltningar och myndigheter
samt ge förslag till snabbare introduktion i vårt samhälle.
De föreslagna riktlinjerna för introduktionsersättning och flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar kommer att påbörjas den 1 januari 2008.
Sammanfattning förslag i sex punkter;
• Avgränsning av tid,
• Tydligt ansvar,
• 30 månader i snitt,
• Snabbare och bättre,
• Bättre samordning, samt
• Resultat och återkoppling.
Näringslivsutskottet har vid sammanträde 21 augusti 2007 tillstyrkt förslaget
till nya riktlinjer för introduktionsersättning och flyktingintroduktionens
arbetsuppgifter och ansvar.
Richard Jomhof (sd) informerar om att han avstår i att deltaga i beslutet i
dag.
Efter tillstyrkan av näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att introduktionstiden och introduktionsersättningen sammanfaller i tid, 24
månader plus ankomstår,
Forts

11 september 2007
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§ 189 forts
Förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning och
flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar.
2. att 10 % av schablonersättningen för barn i grundskoleåldern utbetalas till
barn och ungdomsförvaltningen. Ersättningen är avsedd för den merkostnad
som barn och ungdomsförvaltningen har för flyktingbarn med särskilda
behov. All övrig generell transferering mellan kommunledningsförvaltningen
och andra förvaltningar gällande kostnader för flyktingar upphör,
3. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för snabbare introduktion på arbetsmarknaden,
4. att kommunledningsförvaltningen samordnar en arbetsgrupp med
representanter från olika förvaltningar med uppdrag att göra en första
validering och bedömning av inkomna flyktingar. Samt utreder möjligheten
att tillskapa värd-/mentorfamiljer till varje flykting,
5. att flyktingintroduktionen har hela ansvaret för inkomna flyktingar,
oavsett individernas status och därmed ansvarar för rehabilitering, vård och
introduktion, samt
6. att flyktingintroduktionen återkopplar resultatet till näringslivsutskottet.
___________

11 september 2007
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§ 190
Anmälningsärenden.
Karl-Göran Svensson (m), Mats Lindbom (c) och Camilla Brunsberg (m)
anmäler jäv och lämnar lokalen.
1. Ansökan om projektbidrag.
2. Marknadsföringsavtal mellan kommunen och Karlskrona bågskytteklubb
3. Fortsatt anläggningsförrättning av Rödeby Vägförening
4. Sveriges kommuner och Landsting:
5. Förbundet erbjuder stöd i processen med att genomföra förslagen från
Ansvarskommittén.
________

11 september 2007
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§ 191
Övrigt.
Åsa Gyberg Karlsson (v) ställer en fråga hur arbetet fortskrider med projektet
ungdomars inflytande och beslutande rätt I Karlskrona kommun.
Kent Lewén (fp) och kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren svarar
på Åsas fråga.
Mats Lindblom (c) informerar om de tre seminariedagar som äger rum den
26 alt 27 september eller den 15 oktober 2007 som handlar om hur ökar vi
ekologiska och närproducerade livsmedel i offentliga kök.
________

14 augusti 2007

§ 173
§ 174
§ 175

§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182

2

Svar på tre medborgarförslag angående hundrastgård på Trossö och Rosenholm.
Svar på medborgarförslag om att anordna en husbilsparke-ring/camping.
Svar på medborgarförslag om att moderbolaget till Affärsverken AB utfärdar
ägardirektiv att all rekrytering till Affärsverken AB ska ske via annonsering samt att
alla lediga platser i bolaget ska anmälas till Arbetsförmedlingen.
Svar på medborgarförslag angående parkering på Stortorget.
Svar på medborgarförslag om inköp av solmätare för att kunna mäta antal
soltimmar.
Svar på medborgarförslag att utlysa arkitekturtävling för nybyggnation av nytt
statsbibliotek.
Svar på medborgarförslag om ljusinstallation i Hoglands park.
Svar på medborgarförslag angående kallbadhus på Saltö respektive centralt läge,
Trossö.
Svar på medborgarförslag om 1700-tals sail.
Anmälningsärenden

14 augusti 2007

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 14 augusti 2007, kl. 08.30-11.05
Sammanträdet ajourneras kl.09.20-10.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (m), jäv § 153
Kent Lewén (fp) tjg § 153
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd) jäv § 140b
Jan Lennartsson (m) jäv § 153
Camilla Brunsberg (m)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Bo Andersson (s
Sofia Bothorp (mp)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Gerthie Olsson (s)
Inga-Lill Siggelsten-Blum (kd) tjg § 140b
Gunilla Ekelöf (fp) tjg § 153
Ann-Louise Trulsson (m) tjg § 153

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Inga-Lill Siggelsten-Blum (kd)
Rikard Jönsson (s)
Laila Karlsson (s)
Håkan Eriksson (s)

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
Informationschef Ulla Nelson
Personalchef Anneli Ekström
Ekonomichef Mats Svensson
Kommunjurist Lennarth Eriksson kl. 08.30-09.20,
Kl. 10.50-11.05
Förvaltningschef Anders Jaryd kl. 08.30-09.20, § 139
Projektteringschef Jan–Anders Glantz kl. 08.30-09.20, §
139
Planarkitekt Malin Eriksson kl 08.30-09.20, § 139
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Richard Jomshof

3

14 augusti 2007

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

4

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

……………………………………… §§ 139- 182
Elisabeth Arebark
………………………………………
Karl-Gösta Svenson § 139-152 § 154-182
………………………………………
Kent Lewen § 153

Justeringsledamot

………………………………………
Richard Jomshof

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21 augusti 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…Elisabeth Arebark……………………………..

14 augusti 2007

5

§ 139
Informationer och föredragningar
1. Ordförande välkomna Karlskrona kommuns nya ekonomichef Mats
Svensson och kommunsekreterare Elisabeth Arebark.
2. Ekonomichef Mats Svensson föredrar ärendet, svar på remiss avseende
utkast till rekommendation avsättningar och ansvarsförbindelser.
3. Projektteringschef Jan–Anders Glantz föredrar ärendet,
Stadsmiljöförnyelse.
4. Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet, Detaljplan för Jämjö 6:1 m
fl Karlskrona kommun, Blekinge Län.
_____

14 augusti 2007

Kommunala uppdrag
Den valda
Informationsenheten
Akten

6

200736.102

§ 140 a
Kommunala val
Efter förslag från Christina Mattisson (s) utser kommunstyrelsen till och med
den 31 december 2010:
Jämställdhetskommitté, vice ordförande
Representant Magnus Johansson (s).
____

14 augusti 2007

Länsrätten i Blekinge Län
Kommunjuristen
Kommunchefen
Akten

7

2007.14.251

§ 140 b
Yttrande till Länsrätten i Blekinge Län i mål (459-07) angående beslut
om avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Karlskrona kommun.
Jäv
Tommy Olsson (kd) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Länsrätten har den 8 maj förelagt Karlskrona kommun att yttra sig i målet
om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den
29 mars 2007 § 41.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att godkänna föreliggande
avsiktsförklaring.
Boddy Pettersson har som rubricerats av länsrätten begärt laglighetsprövning
enligt kommunallagen. Han har åberopat att beslutet inte tillkommit i laga
ordning och yrkat att beslutet skall upphävas enligt en av de grunder för
laglighetsprövning som anges i 10 kap 8 § kommunallagen.
Petersson anför vidare att tekniska nämnden borde ha medverkat i
beredningen av ärendet för att beslutet skall anses ha tillkommit i laga
ordning. Att nämnden inte gjort det kan inte anses sakna betydelse för
ärendets utgång.
I 5 kap 28§ andra stycket i kommunallagen stadgas följande. Styrelsen skall
lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd eller
fullmäktigeberedning har gjort det.
Kommunstyrelsen beslöt i ärendet den 13 mars 2007 § 68 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna föreliggande avsiktsförklaring.
På grund av det anförda strider inte fullmäktige beslut mot den åberopade
punkten eller någon annan punkt i 10 kap. 8 § kommunallagen.
Överklagan skall därför avslås.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att Länsrätten i Blekinge Län avge detta yttrande som sitt.
______

14 augusti 2007

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

8

2006.133.311

§ 141
Begäran om investeringstillstånd för anläggning av gång- och cykelväg
Saltö-Dragsö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 maj 2007, § 40 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att lämna investeringstillstånd för anläggande av
gång- och cykelväg Saltö-Dragsö.
I syfte att, i första hand, öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
planeras en gång- och cykelväg mellan norra delen av Saltö torg och södra pplatsen vid Dragsö camping (Strandvägen- Dragsövägen) projekteras.
Utgiften, budgeterad till 2 mkr för gång- och cykelvägen, finns upptagen i
investeringsplanen under åren 2006-2007 med 1 mkr vardera år.
Kapitalkostandsökningen för investeringen uppgår till 160 tkr. Drift och
underhållskostnaden uppskattas till 20 kr/kvm, och år eller totalt cirka 100
tkr. Kostnaderna finansieras inom väghållningens nuvarande
kommunbidragsram.
Projeket samordnas med utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Fisktorget
och Saltö torg. Denna del, som är budgeterad till 4,2 mkr, finansieras av
Saltö hem AB enligt exploateringsavtal med anledning av deras byggnation
på Saltö.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för anläggande av gång- och cykelväg
Saltö- Dragsö.
______

14 augusti 2007

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

9

2006.132.311

§ 142
Begäran om investeringstillstånd för anläggning av gång- och cykelväg
Gamla Infartsvägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 maj 2007, § 41 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att lämna investeringstillstånd för anläggande av
gång- och cykelväg Gamla Infartsvägen.
I syfte att, i första hand, öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
planeras en gång- och cykelväg längs Gamla Infartsvägen mellan Wämö
Center och Lindesnäs. Sträckan är 1 160 meter lång.
Utgiften för gång- och cykelvägen inklusive toppbeläggningen av Gamla
Infartsvägen är kostnadsberäknad till 3,2 mkr.
I investeringsplanen finns under åren 2006-2007 2,5 mkr budgeterat, fördelat
med 1 mkr respektive 1,5 mkr.
Vägverket har den 15 december 2006 beslutat om ett preliminärt
bidragsbelopp med 750 tkr (LTP-planen 2007 statsbidrag till
trafikssäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala
vägnätet) Bidragsbeslutet avser sträckan Bergåsa tågstation- Annebo grundar
sig på den bidragsgrundande utgiften uppgår till 1,5 mkr och att objektet kan
slutföras under år 2007.
Kapitalkostnadsökningen för investeringen uppgår till ca 200 tkr och
finansieras inom väghållningen nuvarande kommunbidragsram.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för anläggande av gång- och cykelväg
Gamla Infartsvägen.

_______

14 augusti 2007

Teniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

10

2007.330.3179

§ 143
Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse av gatubelysning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 maj 2007, § 43 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att lämna investeringstillstånd avseende förnyelse
av gatubelysning.
I investeringsbudgeten för 2007 finns 2,0 mkr avsatt för förnyelse
gatubelysning. 200 tkr är avsatt till belysning på landsbygden.
Tekniska förvaltningen är ansvarig för ca 14 000 armaturer. I dag är ca 6 000
armaturer utbytta och under 2007 planeras ytterliggare utbyte av 1 050
armaturer till en beräknad kostnad på 1,8 mkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för förnyelse gatubelysning inom ramen
1 800 000 kronor.
_____

14 augusti 2007

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

11

2007.327.556

§ 144
Investeringstillstånd och nyttjanderättsavtal avseende Lotsbrygga 730,
Stumholmen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 maj 2007, § 38 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att lämna investeringstillstånd och
nyttjanderättsavtal avseende Lotsbrygga 730, Stumholmen.
Befintlig lotsbrygga som disponeras av Kustbevakningen har delvis raserats
på grund av eftersatt underhåll. Önskemål har inkommit från
Kustbevakningen att tekniska förvaltningen återställer lotsbryggan i
ursprungligt skick samt tar över ansvaret för löpande underhåll.
Kostnadsberäkning har gjorts i samråd med entreprenör och investeringsutgiften beräknas till 800 000 kr.
Investeringsutgiften är inplanerad i gällande investeringsplan.
Driftkostnaden, som i huvudsak består av kapitalkostnader, finansieras av
intäkter från nyttjanderättsavtal med Kustbevakningen som även
fortsättningsvis skall nyttja lotsbryggan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela investeringstillstånd för reparation av Lotsbrygga 730,
Stumholmen, samt
2. att teckna ett 10-årigt nyttjanderättsavtal med Kustbevakningen.
_____

14 augusti 2007

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

12

2007.329.311

§ 145
Investeringstillstånd avseende broförnyelse 2007.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 maj 2007, § 42 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att begära investeringstillstånd avseende
broförnyelse 2007.
Broförnyelse är planerad i en flerårig investeringsplan som påbörjades 2006.
Vägverkets rekommendationer är att broisolering bör bytas var 25:e år för att
förhindra saltinträngning i konstruktionen.
Under 2007 avser förnyelsen byte av isolering för två broar på Österleden.
Broarna är K 317 över Krutviksvägen och K 319 över Blåportsgatan. Båda är
byggda 1971 och har broisoleringar som 36 år gamla.
I investeringsbudgeten för 2007 finns 3,0 mkr avsatt för broförnyelse.
Totalkostnaden för arbetena avseende byte av broisolering inklusive
byggherrekostnader och oförutsett beräknas uppgå till maximalt 3,0 mkr.
Kapitalkostnaderna, som uppgår till cirka 270 tkr, finansieras inom befintlig
kommunbidragsram.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för broförnyelseprojekten inom ramen
3 000 000 kronor.
____

14 augusti 2007

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2007.331.312

§ 146
Begäran om investeringstillstånd för gångbana och belysning
Saltsjöbadsvägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 maj 2007, § 44 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att meddela investeringstillstånd för gångbana och
belysning Saltsjöbadsvägen.
I investeringsbudgeten för 2007 finns 1,0 mkr avsatt för gångbana och
belysning Saltsjöbadsvägen.
Aktuell sträcka är ett mycket frekventerat gångstråk och i stor avsaknad av
belysning. Belysning av sträckan är också viktig ur trygghetssynpunkt.
Projektet, som är kostnadsberäknat till 1,0 mkr, med sträckningen
Skogsvägen – Kärleksstigen är c:a 1 150 meter långt och omfattar belysning
och linjemålning som avgränsar gångbanan från körbanan.
Kapitalkostnaderna, som uppgår till cirka 80 tkr och driftkostnaderna som
uppgår till c:a 20 tkr, finansieras inom befintlig kommunbidragsram.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för gång och belysning Saltsjöbadsvägen
inom ramen 1 000 000 kronor.
_____

14 augusti 2007

Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Akten

14

2007.371.375

§ 147
Ianspråkstagande investeringsmedel engeribesparande och minskat
oljeberoende.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 juni 2007, § 51 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige
investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av fastigheterna Pottholmen 1,
brandstationen och Palander 8, daglig verksamhet, handikappomsorgen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 juli 2007 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Investeringsbudgeten för 2007 och plan 2008 och 2009 upptar 6 mkr årligen
för investeringar i åtgärder som är energibesparande och minskat
oljeberoende.
Med anledning därav har tekniska nämnden föreslagit att
uppvärmningstekniken i fastigheten Pottholmen 1, brandstationen, och
Palander 8, daglig verksamhet handikappomsorgen, konverteras f rån
eldningsolja till fjärrvärme.
Båda insatserna ryms inom det klumpanslag som är avsatt för ovan nämnda
investeringsåtgärder, och innebär utöver energibesparing och minskat
oljeberoende, att de långsiktigt är att beakta som lönsamma.
I enlighet med fullmäktiges beslut 20-21 december 2006 § 191,
Övergripande beslut att-sats 1, har kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om
projekteringstillstånd och investeringstillstånd förutsatt att investeringen
innefattas i den driftskostnads- och investeringsram som fullmäktige årligen
beslutar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anslå 965 000 kr för installation av fjärrvärmeanläggning i fastigheten
Pottholmen 1,
2. att anslå 815 000 kr för installation av fjärrvärmeanläggning i fastigheten
Palander 8,
3. att täcka investeringsuppgifterna genom ianspråkstagande av
1 780 000 kr ur 2007 års ospecificerade anslag för energibesparande
åtgärder och minskat oljeberonde, samt
4. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
installationerna.

14 augusti 2007

Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

15

2007.328.291

§ 148
Investering i förnyelse av storköksutrustning vid Spandelstorpsskolan.
Barn – och ungdomsnämnden har den 25 april 2007, § 58 beslutat uppdra åt
tekniska nämnden att förnya storköksutrustningen vid Spandelstorpsskolan.
Tekniska nämnden har den 29 maj 2007 § 39 beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att meddela investeringstillstånd för förnyelse av
storköksutrustning vid Spandelstorpsskolan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 juli 2007 lämnat
yttrande och beslutsförslag, där man tillstyrker tekniska nämndens förslag
om att använda 1,8 miljoner kronor av 2007 års investeringsanslag för
arbetsmiljöåtgärder för förnyelse av storköksutrustningen vid
Spandelstorpsskolan.
I samband med förstående ofrånkomlig renovering av Spandelstorpsskolans
kök, förorsakad av omfattande fukt- och mögelskador, bedömer tekniska
förvaltningen det som mycket lämpligt att samtidigt byta ut den befintliga
och ålderstigna storköksutrustningen. Barn- och ungdomsnämnden ser också
positivt på denna förändring som innebär att köksstandarden kan höjas så att
arbetsmiljö- och livmedelslagstiftningens nuvarande krav mer än väl kan
uppfyllas.
Förnyelsen innebär också att Spandelstorpsskolan framgent får kapacitet att
leverera mat till även till externa förskoleavdelningar –framför allt då till
enheter inom Lyckeby-området.
Detta kommer att innebära verksamhetsmässiga fördelar och kanske kan
även vissa ekonomiska besparingar jämfört med nuvarande eller alternativa
lösningar. Den tillkommande hyreskostnaden om årliga (brutto) 250 tkr får
således inrymmas inom barn- och ungdomsnämnden befintliga budgetramar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att omdisponera 1 800 000 kronor från 2007 års ospecificerade
investeringsanslag för arbetsmiljöförbättringar till förnyelse av
storköksutrustning i Spandelstorpsskolan,
forts

14 augusti 2007
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§ 148 forts
Investering i förnyelse av storköksutrustning vid Spandelstorpsskolan.

2. att den tillkommande årliga hyreskostnaden om 250 000 kronor skall
rymmas inom barn- och ungdomsnämndens tilldelade budgetramar för år
2007 och framåt, samt
3. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart
investeringstillstånd för detta projekt.
_____

14 augusti 2007

Karlskrona kommuns revisioner
Tekniska nämnden
Akten

17

2006.641.007

§ 149
Granskning av kommunens hamnverksamhet med Fokus på Verkö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 juni 2007, § 52 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att godkänna redovisning av resultatet av de av
kommunrevisionen rekommenderade åtgärderna senareläggs till
kommunstyrelsens sammanträde i november 2007.
Kommunrevisionen har uppdragit åt Ernst & Young AB att granska
kommunens kommersiella hamnverksamhet med huvudinriktning mot
Verköhamnen. I den rapport som redovisades angavs flera
rekommendationer på åtgärder.
Tekniska förvaltningen har den 24 januari 2007 avgett yttrande över
rapporten och föreslagit att genomföra de rekommendationer som rapporten
angett. I förvaltningens yttrande angavs fyra åtgärdsområden och redovisning
föreslogs ske vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2007. Tekniska
nämnden beslutade i ärendet den 30 januari 2007 § 4.
Då åtgärderna i vissa delar är mera omfattande än vad som tidigare bedömts,
bl.a. vad gäller strategisk plan och framtida investeringsbehov, hemställer
tekniska förvaltningen i skrivelse daterad den 4 juni 2007 om utsträckt tid för
redovisningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att redovisning av resultatet av de av kommunrevisionen rekommenderade
åtgärderna senareläggs till kommunstyrelsens sammanträde i november
2007.
________

14 augusti 2007

Akten

18

2006.548.108

§ 150
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunledningsförvaltningen.
Sedan oktober 2006 har kommunens förvaltningar en gemensam blankett och
ett webbformulär där medborgaren kan lämna synpunkter och förslag som
rör kommunens olika verksamheter. Detta är en del av kommunens arbete
med att förbättra kommunens service. Det gör det även lättare för
medborgaren att få kontakt med rätt person.
För kommunledningsförvaltningens del ska dessa synpunkter redovisas med
åtgärdsförslag för kommunstyrelsen på juni- och decembermötet med start
från 2007.
Från oktober 2006 till och med april 2007 har det inkommit 19 st synpunkter,
klagomål eller förslag till kommunledningsförvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna kommunledningsförvaltningens redovisning av inkomna
synpunkter, klagomål eller förslag.
_______

14 augusti 2007

Ekonomienheten
Akten

19

2007.278.866

§ 151
Remiss utkast till rekommendation avsättningar och ansvarsförbindelser.
Ekonomichef Mats Svensson föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har av Rådet för Kommunal redovisning (RKR),
Tillsammans med ett urval av kommuner och landsting, getts möjlighet att
lämna ett remissvar beträffande RKRs utkast till rekommendationer och
ansvarsförbindelser.
Rekommendationen behandlar redovisning av och upplysningar om
avsättningar och ansvarsförbindelser. Däremot omfattas inte pensioner av
denna rekommendation.
Karlskrona kommun anser att Rådet för kommunal redovisnings föreslagna
rekommendation väl svarar mot det behov som finns, såväl vad det gäller
innehåll och struktur som utformning av rekommendationen. Den är
pedagogisk upplagd, med tydliga och förklarande exempel. Det dock vår
uppfattning att Rådet för kommunal redovisning framgent bör fundera på hur
det skulle kunna vara möjligt att säkerställa behovet av, och tillgängligheten
till olika upplysningar om de poster som finns i årsredovisningen utan att
själva årsredovisningen blir för omfattande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrande som sitt eget.
_______

14 augusti 2007

Kommunfullmäktige

20

2004.448.406

§ 152
Revidering av bilaga 1 till miljöbalktaxan.
Miljö- och byggandsnämnden har vid sammanträde den 16 maj 2007, § 182
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den reviderade
versionen av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan.
Sedan senaste revideringen av miljöbalktaxan fastställdes av
kommunfullmäktige 2004-12-16 § 177 har en del problem uppmärksammats
som gör att tillsynen inte kan bedrivas med full effektivitet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa den reviderade versionen av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan.
_______

14 augusti 2007

Kommunfullmäktige

21

2007.216.024

§ 153
Förslag från arvodesberedningen avseende nya arvoden.
Jäv
Ordförande Karl-Gösta Svenson (m) och Jan Lennartsson (m) anmäler jäv
och lämnar lokalen.
Ekonomisk ersättning till revisorer i AB Arena Rosenholm
Karlskrona kommuns revisorer har i en skrivelse inkommen till komunnen
2007-03-01 redovisat att arvode utgår till lekmannarevisorerna i Gullberna
Kommanditbolag, vilket är ett vilande bolag utan verksamhet. Samtidigt
utgår inget arvode till lekmannarevisorerna i AB Arena Rosenholm, vilket är
bolag som är i aktiv verksamhet.
Mot denna bakgrund har revisorerna i skrivelse föreslagit att förhållandena
skall till att arvode skall utgå till lekmannarevisiorerna i AB Arena
Rosenholm och att arvode inte skall utgå till lekmannarevisorerna i
Gullberna Kommanditbolag. Vidare har revisorerna föreslagit att
arvodesnivå för revisorerna i AB Arena Rosenholm fastställts till samma
nivå som nu gäller i Gullberna kommanditbolag 14 105 kronor (0,35 x
basbelopp)
Ekonomisk ersättning till styrelseledamöter i Aktiebolaget Arena Rosenholm.
Enligt beslut vid bolagsstämma för Aktiebolaget Arena Rosenholm
Karlskrona skall det utgå ersättning till bolagets styrelseledamöter enligt
Karlskrona kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Med
anledning härav har framkommit att det föreligger ett behov av förtydligande
vad gäller dessa ledamöters rätt till ersättning.
Ekonomisk ersättning till förtroendevald.
Jan Lennartsson har till arvodesberedningen inkommit med en framställan
om att erhålla ett särskilt arvode för sitt uppdrag som ordförande i
styrgruppen för nytt stadsbibliotek i Karlskrona.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att avslå Jan Lennartssons framställan om arvode.
Forts

14 augusti 2007
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§ 153 forts
Förslag från arvodesberedningen avseende nya arvoden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att revisorerna i Arenabolaget Rosenholm skall vara berättigade till ett
arvode om 0,35 basbelopp, under förutsättning att erforderliga medel kan
anvisas för finansiering av detta arvode, samt
2. att ledamöterna Aktiebolaget Arena Rosenholm med verkan från och
med 2007-01-01 skall vara berättigade till ersättning enligt §§ 33 och 8 i
Karlskrona kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.
__________

14 augusti 2007

Kommunfullmäktige
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2007.321.701

§ 154
Ansvarsfrihet för vårdförbundet Blekinges direktion för år 2006.
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter att ha granskat
årsredovisningen för år 2006 översänt den tillsammans med
revisionsberättelsen för fullmäktiges beslut om direktionens ansvarsfrihet.
Revisorerna å sin sida tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att
direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 juli 2007 lämnat
yttrande och förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet för år 2006.
_________

14 augusti 2007

Kommunfullmäktige
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2002.533.760

§ 155
Revidering av handlingsplan för drogförebyggande arbete.
Socialnämnden har vid sammanträde den 18 juni 2007, § 82 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
reviderad handlinsplan för det drogförebyggande arbete 2007-2010.
Christina Mattisson (s) föreslår kompletteringar gjorda i fetstil/kursiv text på
kommunstyrelsens allmänna utskott den 7 augusti 2007, enligt följande;
Under rubriken 2. Åtgärder för att minska efterfrågan av alkohol och droger
Effektmål
• Stor återhållsamhet ska råda när det gäller ansökningar om
serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller evenemang
som riktar sig till främst ungdomar.
Ansvar:
Socialnämnden
Samverkan: Idrotts- och fritidsnämnden samt Arena bolaget
Tidplan:
Kontinuerligt
Effektmål
• Då idrottsevenemang förekommer i kommunens idrottslokaler skall
dessa vara fria från alkohol- och droger.
Ansvar:
Idrotts- och fritidsnämnden
Samverkan: Tekniska nämnden, föreningslivet, Arena bolaget
Tidplan:
Löpande under året
Under rubriken 4. Vård, behandling, stödinsatser
Effektmål
• Gravida kvinnor som har ett missbruk eller kvinnor som lever med en
man som har missbruksproblem, ska få stöd och behandling utifrån
antagen behandlingsplan. Samverkan i graviditet ges också som stöd
i form av uppföljning av barnen upp till två år. Barn och ungdomar
som lever med missbrukande föräldrar skall få stöd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att antar socialnämndens förslag till reviderad Handlingsplan för det
Drogförebyggande arbete 2007-2010, med föreslagna ändringar.
________
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2007.203.106

§ 156
Nytt avtal med Landstinget om FoU-verksamhet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 28 mars 2007, § 37 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att under förutsättning att övriga kommuner i
Blekinge fattar sammalunda beslut, godkänna förslag till avtal med
Landstinget Blekinge avseende gemensam FoU-verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att för Karlskrona kommuns räkning- under förutsättning att övriga
kommuner i länet fattar samma beslut- godkänna upprättat förslag till avtal
med landstinget Blekinge avseende gemensam FoU-verksamhet under åren
2007 och 2008.
_____
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2007.300.107

§ 157
Avveckling av MFA Sydost AB.
Styrelsen har i särskild skrivelse tillskrivit kommunen beträffande dess syn
om hur ägarna ser på det framtida ägandet av MFA Sydost AB, för att kunna
påbörja en ev avvecklingsprocess av bolaget och dess koncern.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Yrkande
Richard Jomshof (sd) yrkar att delegationen för slutligt beslut om försäljning
av kommunens andel ska ligga hos kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordförande yrkar bifall på Richard Jomshofs ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen har således beslutat att föreslå Kommunfullmäktige
besluta
1. att då värdet är fastställt återkomma till ägarna för slutgiltigt beslut om
eventuell försäljning, samt
2. att delegera slutligt beslut om försäljning av kommunens andel till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
_____
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2007.0396.610

§ 158
Skolplan för utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 20 juni 2007, § 52 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta utbildningsnämndens förslag till ny
skolplan.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till skolplan.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till majoritetens förslag till skolplan.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till majoritetens förslag till skolplan.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag mot
Socialdemokraternas förslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta utbildningsnämndens förslag till ny skolplan.
________
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2006.104.214

§ 159
Detaljplan för Jämjö 6:1 mfl Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2007, § 219
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Jämjö 6: m fl.
Detaljplanen syftar till att skapa ett attraktivt område för boende och
förskola. Inom den norra delen av området planeras 15 privata tomter för
enbostadshus i 1-1 ½ våning. Ambitionen är att seniorer i ett första skede
skall ges företräde till tomterna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Jämjö 6: m fl.
________
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2007.358.251

§ 160
Mark- och exploateringsavtal avseende Jämjö 6:1 m. fl, Karlskrona
kommun.
Tekniska förvaltningen hemställer med skrivelse den 25 juni 2007 att
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och Skillingenäs
AB.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun
och Skillingenäs AB.
__________
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2007.0374.253

§ 161
Försäljning av fastighet Spaden 2, Karlskrona kommun.
Tekniska förvaltningen hemställer med skrivelse den 3 juli 2007 att
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att försälja fastigheten
Spaden 2 till Kanonen Fastighets AB (org.nr 556488-3717) för en
köpeskilling om 855 300 kronor.
Företaget Kök och VVS i Karlskrona AB, med Hemma-Butiken, är beläget
på Gullbernavägen i Vedeby. Försäljningen är inriktad bl a på vitvaror, kök
och köksutrustning.
Företaget har ingen möjlighet att expandera i nuvarande förhyrda lokaler
utan önskar etablera i egna lokaler och har därför kontaktat kommunen om
att få köpa en tomt för att bygga en egen butik.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att försälja fastigheten Spaden 2 till Kanonen Fastighets AB (org.nr 5564883717) för en köpeskilling om 855 300 kronor.
______
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2007.0400.253

§ 162
Försäljning av del av fastigheten Jära Kulle 1 samt del av Karlskrona
6:50, Karlskrona kommun.
Tekniska förvaltningen hemställer med skrivelse den 24 juli 2007 att
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att försälja del av
fastigheten Jära Kulle 1 och del av Karlskrona 6:50 till A Lindahls Möbler
AB (556144-8977) för en köpeskilling om 1 092 000 kronor.
Möbelvaruhus Mio har en enhet inrättad i Listerby och har sedan en tid sökt
alternativa lokaler för butiken. Intresse visades för Karlskrona kommun och
utvecklingen kring Järavägen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att försälja del av fastigheten Jära Kulle 1 och del av Karlskrona 6:50 till A
Lindahls Möbler AB (556144-8977) för en köpeskilling om 1 092 000
kronor.
________
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2007.401.251

§ 163
Exploateringskalkyl för detaljplan för Munspelet 2 och 3, Spandelstorp,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Tekniska förvaltningen hemställer med skrivelse den 3 juli 2007 att
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå erforderliga
7 297 500 kronor för exploateringen av ovannämnda område att senare
täckas av inflytande köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Tidigare gällande detaljplan i Spandelstorp angav flerbostadshusbebyggelse.
Efterfrågan på villatomter i kommunens tomtkö ledde till ett planförslag som
medgav stycketomter och vann laga kraft 2006-08-31. Planförslaget
upprättades i enighet med kommunens bostadsförsöjningsprogram.
Området är beläget i Spandelstorp och nås från Musikgatan. I väst , öst och
söder begränsas området av naturmark. I norr begränsar kvarteret Munspelet
planområdet. Avseende markförhållanden ägs marken inom hela planen av
Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anslå erforderliga 7 297 500 kronor för exploateringen av ovannämnda
område att senare täckas av inflytande köpeskillingar och
anläggningsavgifter.
_______
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2007.370.311

§ 164
Stadsmiljöförnyelse
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 juni 2007, § 58 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige att meddela
investeringstillstånd omfattande 7,6 mkr för genomförande av åtgärder på
Trossö i enlighet med redovisat förslag.
I syfte att i första hand skapa en attraktiv stadsmiljö med utökade vistelse,
fler mötesplatser och sammanhängande gångstråk.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 juli 2007, lämnat
yttrande och beslutsförslag i två att-satser.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd omfattande 7,6 mkr för genomförande av
redovisade åtgärder på Trossö, samt
2. att bevilja tekniska nämnden en utökad ram med 0,7 mkr för täckande av
kapitalkostnader från och med 2008.
Yrkanden
Ordförande yrkar avslag på att-sats 2, samt yrkar att man hänskjuter
finansieringen till budgetberedningen.
Christina Mattisson (s) yrkar att man utreder och återkommer med förslag
senast 2007-12-31 att omvandla Borgmästaregatan till gågata, samt yrkar
bifall till ordförandens förslag.
Sofia Bothorp (mp) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till Christina
Mattissons tilläggsyrkande.
Forts

14 augusti 2007
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§ 164 forts
Stadsmiljöförnyelse
Ordförande fann att kommunstyrelsen var överens om avslag på att-sats 2,
samt bifall till tilläggsattsatserna
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att bevilja investeringstillstånd omfattande 7,6 mkr för genomförande av
redovisade åtgärder på Trossö,
att hänskjuta finansieringen till budgetberedningen, samt
att man utreder och återkommer med förslag senast 2007-12-31 att omvandla
Borgmästaregatan till gågata.
________
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2005.222.776

§ 165
Förslag till yttrande angående motion Rehabilitering och medicinskt
stöd vid verksamhet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 47, av
Eva-Britt Dahlström. Motionären föreslår, för att nå de visioner och mål som
är uppsatta för Arena Rosenholm tillskapa medicinskt stöd i området för att
det ska bli mer komplett, samt att i samarbete med landstinget och
föreningslivet få till stånd FAR ( fysisk aktivitet på recept).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs visionen för
Telenor Arena Rosenholmsområdet är att vi ska bli ledande inom idrott och
hälsa. Idrotten har haft en positiv utveckling sedan invigningen av arenan i
oktober 2005 och nu är det fokus på område hälsa.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
________
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2005.581.820

§ 166
Svar på medborgarförslag angående Kost-Motion-Hälsoanläggning till
Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes på Kommunfullmäktiges sammanträde i
november 2005, av Peter Christensson. Förslagsställaren anför att avsikten
med denna medborgarskrivelse är att lyfta fram ett förslag om att kommunen
utreder en komplettering av Vodafone Arena Rosenholm med ett Kostmotion-Hälsocenter.
Idrott- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2005, § 68,
lämnat ett yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget är besvarad.
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2005.347.023

§ 167
Svar på motion om att ökar de anställdas valfrihet avseende
pensionsavgångar och sysselsättningsgrad.
Motionen väcktes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005, §
85, av Jan Johansson (kd). Motionären uppdra åt kommunstyrelsen att
utarbeta övergripande anvisningar som på ett bättre sätt möjliggör för
kommunens förvaltningar och bolag att tillmötesgå de anställdas egna
önskemål om pensionsavgång och sysselsättningsgrad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 maj 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att möjligheten
till önskad sysselsättningsgrad redan finns i dag reglerad i vårt kollektivavtal.
Vad avser första delen av motionen med önskad pensionsavgång och flexibel
pensionsålder redan finns i Karlskrona kommun. Utöver detta så är också
motionärens tankar om att tillvarata äldre medarbetares kunskap och
erfarenhet tillgodosedda genom det mentorsprogram som startade hösten
2006 på Karlskrona kompetenscenter, KKC.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
______
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2006.315.611

§ 168
Svar på motion låt invandrarna bli en resurs i skolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 7 augusti 2007 att ärendet skulle
utgår för fortsatt beredning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ärendet utgår för fortsatt beredning.
_______
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2006.0395.821

§ 169
Svar på motion angående konstgräsplan på Trossö.
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 31 augusti 2006, § 111, av
Christina Mattisson (s) och Markus Alexandersson (s) . Motionären föreslår
att anlägga en multiidrottplats med konstgräs på Rosenfelts skolgård.
Idrotts- och fritidsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden har vid varsitt
sammanträde den 18 december 2006, § 67 respektive § 124, lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Barn- och ungdomsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen har i
skrivelse den 28 november 2006 respektive den 12 januari 2007 avgivit såväl
yttrande som beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 januari 2007 tillstyrkt
förslaget.
Vid sammanträdet den 6 februari 2007 i kommunstyrelsen så beslutar man
att återremittera motionen till barn- och ungdomsnämnden efter
överläggningar med andre vice ordförande.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 18 juni 2007, § 90,
beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
bifalla motionen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
______
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2006.587.111

§ 170
Svar på motion angående folkomröstning om fortsatt
flyktingmottagande.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 november 2006, §
170, av Richard Jomshof (sd). Motionären framför att en folkomröstning
angående fortsatt flyktingmottagning till Karlskrona ska hållas där
kommuninvånarna tillåts säga ja eller nej till fortsatt mottagning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 februari 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs
att Sverige som nation har skrivit under internationella överenskommelser,
bl, a. FN-konventionen/Genèvekonventionen och andra åtaganden och
överenskommelser inom EU, och vi har en utlänningslagstiftning som
reglerar tillståndsfrågor för utlänningarnas vistelse i Sverige. I denna lag står
även skrivit vem som har rätt att söka asyl och få sitt ärende prövat enligt det
regelverk som finns i Sverige.
Beslutet fattas nationellt av folkvalda politiker och vår regering,
kommunerna har att följa dessa beslut. Om en kommun anser att besluten
som fattas nationellt är fel bör detta vara en fråga som kommunala politiker
och riksdagsmän behandlas nationellt.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 augusti 2007 tillstyrkt
förslaget att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall på motionen.
Kent Lewén (fp), Patrik Hansson (s), Günter Dessin (v) och Sofia Bothorp
(mp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richard
Jomshof bifallsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
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2007.135.870

§ 171
Svar på motion angående biljettkiosken i Vämöparken.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31, av
Alf Ståhlborg (sd). Motionären framför att en arbetsgrupp tillsätts med
uppgift att utreda framtida placering och användning, samt att kiosken
renoveras på ett pietetsfullt sätt.
Motionen har beretts av kulturnämnden den 29 maj 2007, § 51 och
kulturnämnden föreslår att motionen anses besvarad
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 25 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 augusti 2007 tillstyrkt
förslaget att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall på motionen.
Jan Lennartsson (m) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richard
Jomshof bifallsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
att anses besvarad.
_____
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2007.126.610

§ 172
Svar på motion angående kristen tradition och svensk identitet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31, av
Richard Jomshof (sd). Motionären framför att Karlskrona kommun skriver in
i skolplanen att samtliga skolor är skyldiga att anordna traditionell kristen
skolavslutning för de elever som önskar.
Motionen har beretts av Barn- och ungdomsnämnden den 18 juni 2007, § 89
och av utbildningsnämnden den 20 juni 2007, § 51. Båda nämnderna föreslår
att motionen avslås.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 augusti 2007 tillstyrkt
förslaget att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall på motionen.
Kent Lewén (fp), Patrik Hansson (s), Günter Dessin (v) och Sofia Bothorp
(mp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richard
Jomshof bifallsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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2004.440.310
2004.519.310
2005.534.310

§ 173
Svar på tre medborgarförslag angående hundrastgård på Trossö och
Rosenholm.
Medborgarförslagen väcktes vid fullmäktiges sammanträde: den 27 oktober
2005, § 152, av Kerstin Bjerén Landeman, den 28 oktober 2004, § 132, av
Anita Björk samt den 16 december 2004 av Emma Lindmar, Martina
Bergqvist, Nina Steinbach och Henrik Lengstedt Förslagsställarna anför att
det på Trossö, förslagsvis Chapmansplan och Rosenholm skulle finnas
hundrastplats att tillgå.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2007, § 18, lämnat
förslag till yttrande och förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har den 10 april 2007, § 97 beslutat att återremittera de tre
ärendena om hundrastplats för att tekniska nämnden ska återkomma med
förslag på hundrastgård inom centrala Karlskrona.
Teknsiska nämnden har vid sammanträde den 62 juni 2007, § 53 föreslaget 4
platser inom Trossö, de föreslagna platserna är:
Dela av Chapmansplan, Västerudd- grönyta väster om Skepparegatans södra
del, Amiralitetsparkens- sydöstra del och del av grönyta vid Bregatans södra
del.
Tekniska nämnden har för egen del beslutat att efter beslut i fullmäktige ta
kontakt med förslagsställarna för att informera om möjligheten till
självförvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslagen om hundrastgård på Trossö och Rosenholm härmed
ska anses besvarad.
______
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2005.425.514

§ 174
Svar på medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering/camping.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 25
augusti 2005, § 106, av Mats Fagerlund. Förslaget är att det bör finnas en
billighetsvariant med uppställning av husbilar för uppkoppling av el, samt
toalett- och duschmöjlighet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 juni 2006, § 70, lämnat ett
yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat. Av yttrande framgår det att fem
campingplatser i Blekinge erbjuds för närvarande en service som kallas
Quick Stop, däribland på Dragsö. Denna service vänder sig till de som
nattetid kl 21.00-09.00 vill sova tryggt, ladda batterierna, fylla på vatten och
tömma latrin.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
____
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2005.461.023

§ 175
Svar på medborgarförslag om att moderbolaget till Affärsverken AB
utfärdar ägardirektiv att all rekrytering till Affärsverken AB ska ske via
annonsering samt att alla lediga platser i bolaget ska anmälas till
Arbetsförmedlingen.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 22 september 2005, § 133, av Per
Björklund. Förslaget är att moderbolaget till Affärsverken AB utfärdar
ägardirektiv att all rekrytering till Affärsverken AB ska ske via annonsering
samt att alla lediga platser i bolaget ska anmälas till Arbetsförmedlingen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 juni 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. Av yttrandet framgår det att samtliga bolag
som Karlskonas kommun äger har i sina befintliga ägardirektiv följande
skrivning, Bolaget skall så långt som möjligt följa kommunfullmäktiges eller
kommunstyrelsens lagakraftvunna beslut avseende policy och andra styrande
dokument.
En kommunövergripande policy är på väg ut på remiss till samtliga
förvaltningar och nämnder, bolag och fackliga organisationer. Till den är
tagen så gäller den bolagsspecifika policy för rekrytering som Affärsverkens
AB:s styrelse beslöt anta 2005-11-28. Den omsluter i alla väsentliga delar
innehållet i ovan rubricerat medborgarförslag.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att besvara medborgarförslaget med ovanstående förslag till yttrande.
_____
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2006.421.315

§ 176
Svar på medborgarförslag angående parkering på Stortorget.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 31 augusti 2006, § 111, av AnnMarie Hedström. Förslaget är att kommunen skall anordna bilparkering
under Stortorget och därmed erhålla ett bilfritt torg.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 24 april 2007, § 30, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden skriver att det i nuläget inte är realistiskt med en
bilparkering under Stortorget, med hänsyn till kostnaderna och det
begränsade utrymmet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
______

14 augusti 2007

Kommunfullmäktige

47

2006.443.840

§ 177
Svar på medborgarförslag om inköp av solmätare för att kunna mäta
antal soltimmar.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 28 september 2006, § 135, av
Peter Öjeskog. Förslaget är att kommunen köper in en mätare av soltimmar
och placerar på lämplig plats på Trossö.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. Av yttrandet framgår det att under våren har en
dialog förts med SMHI om möjligheterna för att placera en solmätare i
Karlskrona. Förhoppningsvis kan vi ha någon form av solmätare på plats
nästa säsong.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härigenom är besvarat.
_______
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2007.99.880

§ 178
Svar på medborgarförslag att utlysa arkitekturtävling för nybyggnation
av nytt statsbibliotek.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 29 mars 2007, § 31, av Filip
Issal. Förslaget är att utlysa arkitekturtävling för nybyggnation av nytt
statsbibliotek.
Kulturnämnden har vid sammanträde 29 maj 2007, § 50, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kulturnämnden skriver att arbetet med stadsbiblioteket i Karlskrona drivs av
en styrgrupp utsedd av kommunstyrelsen. Under 2007 arbetar styrgruppen
med en förstudie som innehåller lokalisering, vision och ett första
lokalprogram. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
förstudien kommer arbetet under 2008 att fortsätta med planförutsättningar
och hur en arkitekttävling skall kunna genomföras.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta ovanstående yttrande som svar på medborgarförslag.
________
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20007.133.821

§ 179
Svar på medborgarförslag om ljusinstallation i Hoglands park.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 29 mars 2007, § 31, av Irene
Knutsson. Förslaget är ljusinstallation i Hoglands park året runt.
Idrott- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 juni 2007, § 47
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Idrott- och fritidsnämnden skriver att man har tittat på rubricerat
medborgarförslag med utgångspunkt från sitt folkhälsouppdrag där följande
konstateras.
Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö
samt också en metod för att undersöka hur människor använder och trivs i sin
närmiljö. Följande delmoment ingår
• Skötsel och underhåll
• Bebyggelsens och olika anläggningars utformning
• Stadsplanens utformning
• Det mänskliga livet
Trygghetsvandringar har genomförts i centrala Karlskrona och Hoglands
park då man tittat på delmomenten ovan.
I stadsmiljöprogrammet tas upp Hoglands park med knytning till jämställdhet,
estetik och trygghet med mål att öka tryggheten. Även utglesning av
vegetation tas upp.
Tekniska förvaltningen arbetar med en parkutredning vilken tar upp frågor
kring kulturhistoria, användningen, förnyelse och tryggheten av parkerna. När
det gäller ljusinstallation i Hoglands park behandlas denna fråga i den
utredning som nu görs av tekniska förvaltningen.
Samråd med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
skett angående yttrande över detta medborgarförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godta nämndens yttrande som svar på medborgarförslaget.
________
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2007.166.821

§ 180
Svar på medborgarförslag angående kallbadhus på Saltö respektive
centralt läge, Trossö.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 29 mars 2007, § 31, av Hans
Winberg. Förslaget är att ett allmänt kallbadhus, centralt läge- Trossö.
Idrott- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 juni 2007, § 46
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Idrott- och fritidsnämnden skriver att de positiva effekter som kan förstärka
Karlskrona som sjöstad kombinerat med olika möjligheter till ett attraktivt
och friskt liv kan förstärkas genom ett kallbadhus. Enligt forskning inom
folkhälsoområdet visas ett historiskt starkt samband mellan hälsa och
ekonomisk utveckling. En frisk befolkning innebär att fler kan arbeta. Friska
människor är mer kreativa och mer benägna att lära nytt. Detta tyder på att vi
måste bygga in fysisk aktivitet i vardagen och skapa bättre betingelser för
det.
En satsning i enlighet med förslagsställarnas tankar kan ge en skön
avkopplande och samtidigt aktiv tillvaro i centrala staden. En placering av ett
kallbadhus förutsätter en god samhällsplanering varför folkhälsorådet
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen
i kommande översiktsplanarbete bör titta på tänkbar plats för ett kallbadhus.
Kommunikationsmöjligheterna till ett kallbadhus bör studeras liksom bästa
möjliga läge i relation till vattenkvalitet, vind, strand- och
vattenförutsättningar i övrigt.
Att finansiera en anläggning av denna art bör kunna ske privat eller inom
ramen för offentlig och privat samverkan så kallad OPS - lösning.
Samråd med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
skett angående detta medborgarförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godta nämndens yttrande som svar på medborgarförslaget.
___________
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2007.93.843

§ 181
Svar på medborgarförslag om 1700-tals sail.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 29 mars 2007, § 31, av Tanja
Rebel. Förslaget är att slå ihop 1700-tals veckan med sailet och skapa et
1700-tals sail.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. Av yttrandet framgår det att förslagsställarens
tankar överensstämmer med den vision som nu finns för Sail Karlskrona mot
2009. Målet är att göra sail Karlskrona 2009 till ett evenemang med
Världsvarvet i fokus där vår marina historia gestaltas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härigenom är besvarat.
_______
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§ 182
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Tackbrev från Madeleine Jufors (länspolismästare)
3. Tackkort från Lars Haikola, BTH
4. Tackbrev från GMF (Riksförbundet Gode män och förvaltare)
5. Blekingetrafiken; Skrivelse med information om beslut vid
styrelsesammanträde 2007-04-26 avseende turer med låg beläggning och
tilläggstrafik trafikåret 2007/08.
6. Skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden från Ks ordförande med
uppmaning att beakta de synpunkter som framförts av Räddningstjänsten
Östra Blekinge och inom ramen för översynen av kommunens
översiktsplan – reservera markytor som i framtiden behövs för placering
av en ny brandstation osv.
7. Beslut från Miljö- och byggnadsnämnden; sammanträde den 14 juni
2007, § 222, angående yttrande över ansökan om tillstånd till uppförande
och drift av en gruppstation för vindkraftverk i Trollebodaområdet m m
Karlskrona kommun, Blekinge län samt Torsås kommun, Kalmar län.
8. Integrationsverket:
a)Prognosbrev maj-2007 angående prognos över antalet personer som
behöver kommunal introduktionsplats 2007-2009 och som omfattas av
ersättningsförordningen (SFS 1990:927) – Regeringen utlovar
extrapengar för mottagande av flyktingar.
b)Uppsägning av avtal gällande kommunalt boende för barn utan legal
vårdnadshavare.
c)Skrivelse för kännedom till kommunstyrelsen i Sveriges samtliga
kommuner och landsting; om ersättningshandläggarnas nya hemvist.
9. Regeringsbeslut 2007-05-10 avseende; Klander av beslut den 14
december 2006 om ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36)
om fiske i Skagerack, Kattegatt och Östersjön samt Fiskeriverkets
föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattenområdena.
10. Regeringsrättens dom 2007-06-04 avseende; Klandrat avgörande –
Regeringens beslut den 14 december 2006, M2006/2930/F/P angående
överklagande i fråga om detaljplan Säby 4:14 del 3 m.fl., Karlskrona
kommun.
12.Länsstyrelsen i Blekinge län:
a) Information om förändringar avseende Flyktingmottagning och
flyktingintroduktion.
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b)Anmälan; Fråga väckt om byggnadsminnesförklaring av fastigheten
Ehnemark 1
c)För kännedom till kommunstyrelsen: Skrivelse till Karlskronahem AB
angående allmännyttiga bostadsföretags skyldighet att i enlighet med 1
kap 4 § lagen om allmännyttiga bostadsföretag (2002:102) redovisa
utdelning från allmännyttiga bostadsföretag.
d)Beslut 070511 om att bevilja stöd till kommersiell service,
investeringsbidrag, till Stefan Rubin i Aspö AB.
e)Beslut 070601 angående skyddsområde och skyddsföreskrifter för de
kommunala grundvattentäkterna i Jämjö, Karlskrona kommun.
f)Beslut 070601 om att bevilja regionalt bidrag till företagsutveckling till
Linda Mortensson, enskild firma, Karlskrona kommun.
g)Beslut 070607 om att bevilja stöd till kommersiell service,
investeringsbidrag, till Sturköhallen Ekonomisk Förening.
h)Beslut 070619 angående; Avgränsning av områden där vattenskoter får
användas i Blekinge län.
f)Beslut 070625 om att bevilja Karlskrona kommun stadsbidrag om
125 000 SEK till projektet ”Alkohol och trygghet”, beslutet giltigt ett år
från beslutsdatum.
13. Sveriges kommuner och Landsting:
Rapporten Nationella miljömål en lokal utmaning
14. Sveriges kommuner och Landsting cirkulär 2007:
Nr. 07:15 Ändringar i lagen om anställningsskydd och semesterlagen
Nr. 07:16 Preliminär kostnadsutjämning
Nr. 07:17 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. med Svenska Kommunalarbetareförbundet
Nr. 07:18 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Allmän kommunal
verksamhet
Nr. 07:20 Kommunala föreskrifter om avfallshantering
Nr. 07:21 Nytt Ramavtal mellan Lantmäteriverket och Sveriges
Kommuner och Landsting
Nr. 07:22 Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen
Nr. 07:23 Jobb- och utvecklingsgaranti
Nr. 07:24 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2007-2008
Nr. 07:25 Komplettering av HÖK 07 med Svenska
Kommunalarbetareförbundet och HÖK 07 med OFRs
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
Nr. 07:26 Deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för lärare,
Lärarlyftet
Nr. 07:27 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare – PAN 07 – med Svenska
15. Kommunalarbetareförbundet
Nr. 07:28 Ny bidragsbrottslag
Nr. 07:30 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
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Nr. 07:31 Ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring –
arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet samt upphävande av förordning
(2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen om allmän
försäkring
Nr. 07:32 Ny lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för
vård eller boende som tar emot barn
Nr. 07:33 Ändringar i lagen om anställningsskydd och semesterlagen –
ny lagtext
Nr. 07:34 Instegsjobb för personer som nyligen invandrat till Sverige
Nr. 07:36 regeringsbeslut som rör Socialtjänstens stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnar våld
Nr. 07:38 Ny lag om allmänna vattentjänster
16. Revisionsrapport; Granskning av gatu- och vägunderhåll
17. Marknadsföringsavtal mellan Karlskrona kommun och Lyckeby
BTK, 2007/2008
18. Sammanträdesprotokoll 2007-04-11, Politisk styrgrupp för minskat
oljeberoende i Karlskrona kommun
19. Uppsägning av samarbetsöverenskommelse med Volontärbyrån.
20. Magnus Larsson (c) kommer att åka på konferens med nätverk för kustoch skärgårdskommuner.
21. Tommy Olsson (kd) och Patrik Hansson kommer att åka på UBC möte
____________

5 juni 2007

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 5 juni 2007, kl. 08.30-13.30
Sammanträdet ajourneras kl.09.50-10.05 och kl.11.00-13.00

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (m)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Lennartsson (m) kl.13.00-13.30, §§ 118-138
Camilla Brunsberg (m)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Bo Andersson (s) kl.08.30-11.00, § 117
Yvonne Sandberg Fries (s)
Sofia Bothorp (mp)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Carl-Göran Svensson (m) kl.08.30-11.00, § 117

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Inga-Lill Siggelsten-Blum (kd)
Marcel Abedini (mp)
Rikard Jönsson (s)
Thore Arnström (s)
Laila Karlsson (s)
Håkan Eriksson (s)

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
Informationschef Ulla Nelson
Personalchef Anneli Ekström
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde
Kommunekonom Åke Karlsson
Agenda 21 samordnare, Sven-Olof Peterson
Personalutvecklare, Christina Mårdhed
Personalutvecklare, Anna Elmgren
Landsbygdsutvecklare Britt-Marie Havby
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Anette Lilja

Utses att justera

Richard Jomshof

2
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Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

3

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

……………………………………… §§ 117-138
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Richard Jomshof

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12
anslagstavla, intygar
…Anette Lilja……………………………..

juni 2007 anslagits på kommunens
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§ 117
Informationer och föredragningar
1. Ordförande informerar om ett extraärende angående rekrytering av
förvaltningschef, handling i ärendet delas ut. Vidare informeras om att
förslag till styrelseledamot för Karlskrona kommuns räkning i Blekinge
Teknik college Ekonomisk Förening är Göran Palmér till ärende 2;
kommunala val.
2. Avgående länspolismästare Madeleine Jufors informerar översiktligt
om bl.a. fördelning av poliser i länet, ålderstrukturen bland poliser,
utbildning, ekonimo/budgetresultat, brottslighet i länet, fördelning av
anmälda brott, brottsutveckling i Karlskrona och gatuvåld på Trossö.
Madeleine Jufors förordnande upphör den 20 juni.
Härefter presenteras och presenterar sig Jan Olofsson som till dess att ny
länspolismästare utsetts är ställföreträdande länspolismästare.
Såväl ordföranden som kommunjuristen framför tack för gott samarbete
under Madeleine Jufors tid som länspolismästare.
3. Fastställande av inköpsmål för ekologiska livsmedel fördras av Agenda
21 samordnare Sven-Olof Peterson.
4. Miljöbokslut 2006 föredras av Agenda 21 samordnaren Sven-Olof
Peterson, samhällsbyggnadsförvaltningen. På fråga om kommunen
kommer att utföra badvattenprover i sommar åtar sig Ulla Nelson att
senare återkomma med svar på frågan.
5. Förslag till utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2007-2011
föredras av landsbygdsutvecklare Britt-Marie Havby. Britt-Marie Havby
åtar sig att i förslaget under rubrik 2.1, till beslutsammanträdet,
återkomma med 2006 års befolkningsstatistik samt i missivet reviderad
attsats. Britt-Marie Havby redogör vidare muntligt för frågor om: vad
målet, under rubriken 4.5, där det står ”Antal km med cykelvägar på
landsbygden har inom 5 år ökat med 50 %” innebär (detta innebär en
sträcka om 3 km) vidare förtydligas att med användande av
naturpedagogik tex. kan vara att skolbarn använder sig av/utnyttjar
kontakt med lokala lant- skogsbrukare, naturen runt omkring samt
avslutningsvis det inte är meningen att kommunen skall sköta årligt
arrangemang men tex. stötta i form av marknadsföring och rådgivning.
Det årliga landsbygdsforumet kommer i år att hållas den 18 oktober
mellan kl.13.00 och 17.30.
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6. Kommunens delårsbokslut inklusive koncernbokslutet per den 30 april
2007 föredras av Vd:n för Moderbolaget, Lottie Dahl-Ryde,
personalutvecklarna Christina Mårdhed och Anna Elmgren föredrar
personalnyckeltal för perioden 06-12-07-03.
Lottie Dahl-Ryde åtar sig för ekonomienhetens räkning att till nästa
delårsbokslut också presentera/redovisa delårsboksluten med
periodisering av budgeten.
7. Kommunekonom Åke Karlsson föredrar förslag till direktiv för
treårsbudget 2008-2010.
8. Ulla Nelson har varit i kontakt med Kenneth Gyllensting och informerar
om att de prover som brukar och normalt tas på badvattnet vid
kommunens badplatser inte skall upphöra eller förändras dock skall i
dagsläget inte några särskilda prover utöver detta tas.
_____
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Kommunala uppdrag
Den valda
Informationsenheten
Akten
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200736.102

§ 118
Kommunala val
Efter förslag från Günter Dessin (v) utser kommunstyrelsen till och med den
31 december 2010:
Blekinge Trafiken AB, bolagsstämman
Representant Günter Dessin (v).
Efter förslag från kommunchefen, Ingrid Augustinsson-Swennergren utser
kommunstyrelsen:
Blekinge Teknik college Ekonomisk Förening
Styrelseledamot Göran Palmér, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.
____
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Justitiedepartementet
Kommunjuristen
Kommunchefen
Akten

2007.200.114

§ 119
Remiss av promemoria; Det framtida förvaltningsdömandet i första
instans (SOU 2007:10)
Justitiedepartementet har givit Karlskrona kommun möjlighet att avge
yttrande över promemorian ”Det framtida förvaltningsdömandet i första
instans”. Promemorian rör i huvudsak de olika krav som ställs på
förvaltningsdomstolarna och den framtida organisationen för
förvaltningsdömandet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 april 2007 lämnat
förslag till yttrande och beslut. I yttrandet anges bl.a. att kommunen har
begränsat sin granskning till de delar i promemorian som särskilt berör
kommunens verksamhetsområde vidare lämnas kommentarer till
följande avsnitt i promemorian:
6.2.2 Ett självständigt och starkt förvaltningsdömande
6.3
Domkretsar, geografisk placering och forum m.m.
6.5
Namnändring till förvaltningsrätten
6.1.6 Utökad teknikanvändning

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att som sitt yttrande överlämna bifogat förslag till Justitiedepartementet
______
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Kommunarkivarien
Kanslichefen
Akten
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2007.267.04

§ 120
Förslag till gallring av fotografier som ingår i Karlskrona kommuns
arkiv
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 4 maj 2007 lämnat förslag
till gallringsplan för fotografier inlämnade för arkivering på kommunarkivet
från tekniska förvaltningen samt förslag till beslut.
Med stöd av 15 § andra punkten i Arkivförordningen samt med stöd av
Arkivreglemente för Karlskrona kommun, 2000-12-21 § 223, föreslås
följande beträffande bevarande och gallring av fotografier som ingår i
kommunarkivet och som tidigare tillhört Tekniska förvaltningen:
De fotografier som kan identifieras och som visar Karlskrona kommuns
utveckling genom exploatering och stads- och bebyggelsemiljö mellan
1960-talet och 1980-talet i urval bevaras. De övriga fotografierna gallras.
Samlingen ska minskas från ca 250 000 bilder till ca 15 000 bilder.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta framlagd gallringsplan för fotografier inlämnade för arkivering på
kommunarkivet från Tekniska förvaltningen.
______
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2007.227.007

§ 121
Förslag till yttrande över revisionsrapport om kommunens
klagomålshantering
Ernst & Young AB har på uppdrag av kommunens revisorer granskat
klagomålshanteringen och i skrivelse inkommen till kommunrevisorerna
den 13 mars 2007 lämnat sin granskningsrapport.
Revisorerna har i skrivelse daterad den 16 april 2007 och inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 20 april 2007, överlämnat sin
sammanfattning med de slutsatser som dras i granskningen och önskar
vidare kommunstyrelsens kommentarer på dessa senast den 31 maj 2007.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 8 maj 2007
lämnat yttrande och förslag till beslut.
I kommunledningsförvaltningens yttrande anförs sammanfattningsvis
följande:
Revisorerna konstaterar att Karlskrona kommun har ett öppet och positivt
förhållningssätt till klagomål och synpunkter. Kommunledningsförvaltningen
delar revisorernas uppfattning om att det finns en vilja i kommunen att lyssna
och ta till sig åsikter. Kunskap om vad medborgarna tycker om kommunens
olika verksamheter är också en förutsättning för att kunna utveckla och
förbättra servicen till allmänheten.
Revisorerna lyfter fram handikapp-, äldre- och socialförvaltningen som
föredömen när det gäller klagomålshantering. Det är tre förvaltningar som
under flera år haft väl fungerande rutiner för hantering av förslag, synpunkter
och klagomål. När chefsgruppen hösten 2006 beslutade att införa en
gemensam rutin för klagomålshantering byggde den på erfarenheter från
dessa förvaltningar.
Revisorerna har identifierat följande förbättringsområden:
• Den kommungemensamma policyn bör följas upp för att säkerställa att
den tillämpas.
• Det är nödvändigt att policy kompletteras med direktiv för den praktiska
hanteringen. Samtliga förvaltningar bör ha egna riktlinjer som går i linje
med den kommungemensamma policyn. De förvaltningar som inte tagit
fram riktlinjer bör göra detta. Tydliga rutinbeskrivningar för hur
klagomål skall hanteras underlättar förståelsen för policyns innebörd.
• Inkomna klagomål skall analyseras och sammanställas vid samtliga
förvaltningar för att identifiera återkommande brister och
förbättringsområden.
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Återkommande redovisning av klagomålsarbetet skall ske till samtliga
nämnder. redovisningen bör omfatta inkomna klagomål, analyser och
vidtagna åtgärder.

Chefsgruppens beslut från hösten 2006 innebär att varje förvaltning under
innevarande år tar fram egna riktlinjer för hur hanteringen av förslag,
synpunkter och klagomål skall ske. I riktlinjerna ska det också framgå hur
redovisningen till respektive nämnd ska gå till. En utvärdering av den
gemensamma rutinen för klagomålshantering är planerad till hösten 2007.
Utvärderingen kommer att visa om nuvarande rutiner är tillräckliga eller bör
förändras.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta kommunledningsförvaltningens skrivelse som sin samt
2. att överlämna rapporten till kommunfullmäktiges revisorer.
_______
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2007.257.409

§ 122
Ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten, förslag att
fastställa inköpsmål
Regeringen har i skrivelse till Riksdagen, Regeringens skrivelse 2005/06:88Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning 2010, formulerat
sig enligt följande: ”Regeringens bedömning: Efterfrågan på ekologiska
livsmedel och marknadsutvecklingen är avgörande för om målen för
ekologisk produktion kan nås. För att stimulera en positiv utveckling av
markanden och en hållbar utveckling bör konsumtionen av certifierade
ekologiska livsmedel i offentlig sektor öka. Inriktningen bör vara att 25 % av
den offentliga konsumtionen av livsmedel skall avse ekologiska livsmedel
2010”. Nuvarande regering har i olika sammanhang fastslagit att denna
regeringens ambition ligger fast.
Vidare har riksdagen i betänkande 2005/06:MJU20 behandlat ovan angiven
skrivelse. Av betänkandet framgår att utskottet instämde i vad regeringen
anfört i frågan. Riksdagen beslutade enligt utskottets förslag.
Karlskrona kommun inköper för närvarande, enligt inhämtade uppgifter,
livsmedel för ca 70 miljoner kronor årligen. Enligt den bedömning och
uppskattning som har varit möjlig att göra avseende inköpen av livsmedel
uppgår kommunens inköp av ekologiska livsmedel de senaste två åren till ca
170 000 kronor årligen eller ca 0,25 % av den totala summan.
Kommunens miljöplan, punkt 9 – Ett rikt odlingslandskap, behandlar också
konsumtionen av ekologiska livsmedel och således ligger miljöplanen i linje
med andra miljömål inom området såväl nationella som regionala.
Karlskrona kommun har idag inte fastlagt några mål för framtiden vad avser
tidsplan eller volymer för ekologiska livsmedel i den egna verksamheten.
Ambitionen bör dock vara att göra så och att öka andelen ekologiska
livsmedel samt fastställa tidplan för detta. En rimlig nivå kan då vara att
Karlskrona kommun ansluter sig till de nationella målen om 25 % till år
2010.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 maj 2007 tillstyrkt förslaget
med tillägg att till kommunstyrelsens sammanträde det i beslutsförslaget
skall ses över om inköpsmålet ska ske etappvis.
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Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 juni 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag med sedan allmänna utskottets sammanträde
den 29 maj 2007, § 56 p 1, ny föreslagen attsats avseende delmål.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa inköpsmål för ekologiska livsmedel i den kommunala
verksamheten,
2. att målet skall vara 25 % av livsmedelsbudgeten till år 2010 samt
3. att delmål för år 2008 skall vara 5 %.
_____
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2005.558.018

§ 123
Förslag till utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2007-2011,
antagande
Britt-Marie Havby informerar att förslag till landsbygdsprogram numera
innehåller 2006 års befolkningsstatistik samt har förslag till beslut i attsats
reviderats (se nedan).
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 23 januari 2007, § 13, att
sända ut förslaget till utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd på bred
extern remiss.
Förslaget sändes ut den 26 januari 2007 och synpunkter på förslaget begärdes
in till den 26 mars 2007. Tio stycken remissvar inkom. Genomgående har
svaren varit mycket positiva till att Karlskrona kommun tagit fram detta
program och i vissa fall har man framhållit vilka åtgärder man vill skall
prioriteras. T ex har Sturkö samhällsförening speciellt lyft fram
boendefrågorna och Va problemet samt önskemål om bättre
kommunikationer via skärgården. Två stycken fel har uppmärksammats
nämligen, i bakgrundsbeskrivningen var Holmsjö fotbollsplan ej med, ej
heller hade Almi Företagspartner i Blekinge kommit med som
samarbetspartner. Justering av detta är gjort i bilagda reviderade förslag. De
tio remissvaren har bilagts förslaget.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott har vid sammanträde den 24 april
2007, § 12, tillstyrkt förslaget.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 5 juni 2007 hemställt
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till utvecklingsprogram för Karlskrona Landsbygd
2007-2011.
_____
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2007.25.170

§ 124
Investeringstillstånd för anskaffning av RAKEL
Räddningstjänsten Östra Blekinge har i skrivelse daterad den 4 januari 2007
bett om medlemskommunernas ställningstagande beträffande anskaffning av
RAKEL.
Tanken med RAKEL är att det ska ersätta de system som finns idag, och
kommer att enligt plan att vara utbyggt i hela Sverige fram till 2010. I
Blekinge var systemet klart för anslutning hösten 2006.
De totala investeringsutgifterna för Räddningstjänsten beräknas uppgå till ca
1 mkr, och de totala drifts- och kapitalkostnaderna kommer när RAKEL är
fullt installerat att uppgå till knappt 1 mkr, och de totala drifts- och
kapitalkostnaderna kommer när RAKEL är fullt installerat att uppgå till
knappt 1 mkr per år, enligt räddningstjänstens skrivelse.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2007 lämnat
förslag till beslut.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1.

att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges förslag beträffande
anskaffning av RAKEL

2. att bevilja Räddningstjänsten Östra Blekinge investeringstillstånd för
anskaffning av RAKEL, samt att detta finansieras genom upptagande av
nya lån,
3. att de driftskostnader som uppstår 2007 med anledning av anskaffning av
RAKEL ryms inom nuvarande ramar (ca 60 tkr),
4. att hänskjuta frågan om finansiering av de ökade drifts- och
kapitalkostnaderna till budgetberedningen för budget 2008 och plan 2009
och 2010.
____
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2007.256.042

§ 125
Miljöbokslut 2006
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 7 maj 2007
överlämnat förslag till miljöbokslut för år 2006 jämte förslag till beslut.
Förvaltningen har uppdraget att årligen sammanställa kommunens
miljöbokslut. Bokslutet redovisar bland annat nyckeltal som framtagits
inom Föreningen Sveriges Eko kommuner där Karlskrona kommun är
en av medlemmarna. Det innefattar också annan relevant information
om miljöarbete i kommunen.
Karlskrona kommuns miljöarbete styrs av politiskt antagna styrdokument
såsom miljöplan, miljöpolicy och Agenda 21-dokument. Inriktningen är att
anpassa verksamheten mot en långsiktig hållbar utveckling.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslut för år 2006.
_____
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2007.8.042

§ 126
Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt
sammanställd redovisning den 30 april 2007
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30
april 2007 för kommunen, kommunkoncernen jämte en prognos för årets
budgetutfall. Förvaltningen har med utgångspunkt från bifogade handlingar,
med skrivelse den 23 maj 2007, lämnat beslutsförslag.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 1.700.000 kronor från reserven
för volym- och kvalitetsutveckling till utökade kostnader inom
förskoleverksamheten,
2. att tillföra barn- och ungdomsnämnden investeringsmedel om 700.000
kronor från investeringsreserven för inventarier/utrustning till utbyggnad
barnomsorg,
3. att de tillkommande kapitalkostnader som blir följden av investeringar i
förskoleverksamheten skall rymmas inom tilldelade budgetramar,
4. att tillföra äldrenämnden 2.100.000 kronor från reserven för volym- och
kvalitetsutveckling för utökning av antalet platser i särskilt boende samt
5. att avslå kulturförvaltningens hemställan om att få överskrida sin
budgetram med 275.000 kronor.
--------

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till
de tillgängliga medel de har,
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2. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2007, att senast i samband med delårsbokslut 2007-08-31
avrapportera vidtagna åtgärder som säkerställer att inget
budgetöverskridande görs 2007,
3. att uppdra åt tekniska nämnden att för år 2007 göra en underhållstimeout,
avkastningskrav, inom fastigheter motsvarande 3.100.000 kr.,
4. att för 2007 utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 3.100.000 kr,
5. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2007.
____
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2007.243.041

§ 127
Förslag till direktiv för treårsbudget 2008-2010
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 maj 2007
överlämnat förslag till beslut angående direktiv och riktlinjer för nämndernas
arbete med treårsbudget för åren 2008-2010. Kommunledningsförvaltningens
skrivelse har utverkats i samråd med kommunstyrelsens ordförande.
Delårsrapport per den 30 april 2007 samt budgetutfallsprognoser per den 28
februari och 31 mars 2007 ligger också till grund för förslaget. Även
regeringens vårproposition har beaktats.
Vid dagens sammanträde utdelas ”femklöverns” skrivna förslag samt ändring
avseende kommunledningsförvaltningens skrivelse av attsatserna 11 och 23,
attsats 11 föreslås numera lyda enligt följande: ”utbildningsnämnden skall
tillföras 1,8 årliga miljoner kr 2008-2010 som konsekvens av beslut under år
2007 om tillskott till vuxenutbildningen, finansierat ur reserven för volym
och kvalitetsökning” samt
attsats 23 föreslås numera lyda enligt följande: ”ur reserven för volym- och
kvalitetsökning preliminärt skall tas upp med 2,6 miljoner kr år 2008, med
4,1 miljoner 2009 samt med 2,7 miljoner kr 2010 (ändringarna beror på att
endast en termin medräknats vilket rätteligen skall vara två)
Vid dagens sammanträde utdelas också socialdemokraternas och
vänsterpartiets förslag.
Som underlag för beslutet finns:
Kommunledningsförvaltningens skrivelse den 29 maj 2007 med 36
beslutsattsatser (attsats 11 och 23, reviderade på dagens sammanträdet se
strax ovan) jämte skriften ”Budgetdirektiv för tillväxt, trygghet & valfrihet i
ett grönare Karlskrona 2008-2010 ”, protokollsbilaga 1 (hädanefter kallat
femklöverns förslag) vidare Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag;
”En politik för hållbar utveckling, rättvisa och minskade klyftor”,
protokollsbilaga 2.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) med instämmande av Günter Dessin (v) yrkar bifall
till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag med följande justeringar:
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1. att det på sidan 5 under rubriken ”En levande stad och kommun” i sista
meningen skall stå ”Inte minst” istället för ”Inge minst” samt skall det på
sidan 7 under rubriken Äldreomsorg i tredje stycket stå ”Vi ser att det
behövs ytterligare särskilt boende och de vill vi bygga på Saltö Torg och
Tullgården”
2. att sedan reviderat förslag till attsats 11 presenterats det istället för 0,9 årliga
miljoner skall stå 1,8 årliga miljoner,
3. att det i attsats 31 istället för ”kommunens” skall stå kommunkoncernens,
4. att det i attsats 47 istället för ”som haft en tillfällig anställning” skall stå som
har en tillfällig anställning samt yrkas vidare
5. avslag till attsats 35.

1.
2.

Kent Lewén (fp) yrkar bifall till ”femklöverns" förslag med följande
ändring och tillägg:
i attsats 31 istället för ”kommunens” det skall stå kommunkoncernens samt
i attsats 35 efter ordet vårdtagaren, i hemtjänsten läggs till.
Deltar inte vid beslutet
Richard Jomshof (sd)
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på femklöverns förslag med det av Kent
Lewén yrkade tillägget och ändringen mot Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag inklusive Mattissons och Dessins justeringsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutar enligt femklöverns förslag och Kent Lewéns
yrkanden.
Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen av ledamöter: Christina Mattisson, Patrik
Hansson, Lars Hildingsson, Ann-Charlotte Svensson, Yvonne SandbergFries reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 20082010:
a)

Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat
motsvarande 1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2008
respektive 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag vardera åren
2009 och 2010
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De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i
princip begränsas till respektive års avskrivningsmedel
Övriga investeringar som skall täckas av framtida avgifter och
kostnadsbesparingar kan finansieras med nya lån
Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som
motsvarar det positiva resultatet för respektive år

2. att anmoda nämnderna ange verksamhetsmål i överensstämmelse med
god ekonomisk hushållning och i enlighet med de beslut som fattades i
anslutning till gällande budget/treårsplan för åren 2007-2009,
3. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2008
och 2009 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 07-09 primärt även
skall gälla som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 08-10,
4. att barn- och ungdomsnämnden dock skall tillföras 24,7 miljoner kr år
2008, 29,7 miljoner kr (ackumulerat) år 2009 samt 33,7 miljoner kr
(ackumulerat) år 2010 för fortsatt förskoleutbyggnad,
5. att barn- och ungdomsnämndens ram samtidigt skall reduceras med 5,0
miljoner kr år 2008 och 6,0 miljoner kr vardera åren 2009 och 2010 med
anledning av beräknad elevminskning i grundskolan,
6. att barn- och ungdomsnämnden vidare skall tillföras 4,5 miljoner kr år
2009 och 6,0 miljoner kr år 2010 för skolutbyggnad på Trossö,
7. att ovannämnda tillskott till barn- och ungdomsnämnden skall finansieras
med 18,0 årliga miljoner kr 2008-2010 ur den särskilda reserven för
förskoleutbyggnad och med 1,7 miljoner kr år 2008, 10,2 miljoner kr år
2009 samt 15,7 miljoner kr år 2010 ur reserven för volym- och
kvalitetsökning,
8. att handikappnämnden skall tillföras 4,0 miljoner kr år 2008, 8,0
miljoner kr (ackumulerat) år 2009 och 12,0 miljoner kr (ackumulerat) år
2010, finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
9. att kulturnämnden skall tillföras 0,5 miljoner kr från och med år 2008 för
kultursatsningar, finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
10. att tekniska nämnden skall tillföras 1,0 miljon kr år 2008, 3,0 miljoner
kr (ackumulerat) år 2009 och 5,0 miljoner kr (ackumulerat) år 2010 för
ökade kapitalkostnader till följd av infrastruktur- och stadsmiljöinvesteringar,
finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
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11. att utbildningsnämnden skall tillföras 1,8 årliga miljoner kr 2008-2010
som konsekvens av beslut under år 2007 om tillskott till vuxenutbildningen,
finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
12. att utbildningsnämnden dessutom skall tillföras 1,0 miljon kr år 2008
med anledning av fortsatt ökat elevantal, finansierat ur reserven för volymoch kvalitetsökning,
13. att äldrenämnden skall tillföras 8,7 miljoner kr år 2008, 16,7 miljoner
kr (ackumulerat) år 2009 och 26,7 miljoner kr (ackumulerat) år 2010 för
utökad äldreomsorg, finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
14. att äldrenämnden dessutom skall tillföras 0,4 miljoner kr per år 20082010 genom överföring från tekniska nämnden av medel från minskad
subventionering av lokalhyror i kvarteret Lagerberg,
15. att en särskild, ny reserv för tågtrafik, E 22 m m skall tillföras 1,8
miljoner kr år 2008, 3,5 miljoner kr (ackumulerat) år 2009 och 5,5 miljoner
kr (ackumulerat) år 2010, finansierat ur reserven för volym- och
kvalitetsökning,
16. att Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge skall
tillföras 0,5 miljoner kr år 2008, 0,7 miljoner kr år 2009 och 0,6 miljoner kr
år 2010 för ökade kostnader på grund av kommunikationsradiosystemet
RAKEL, finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
17. att Skatteintäkter och statsbidrag år 2008 skall räknas upp med 13,5
miljoner kr och år 2009 med 28,5 Mkr jämfört med gällande treårsbudget 0709 med anledning av senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges
Kommuner och Landsting, och att belopp för Skatteintäkter och statsbidrag
år 2010 skall tas upp med 2.791 miljoner kr,
18. att reserven för löne- och prisstegring skall räknas upp med 14,2
miljoner kr år 2008 och med 24,4 miljoner kr år 2009 jämfört med gällande
treårsbudget 07-09 och att samma reserv skall tas upp med 279 miljoner kr år
2010,
19. att kostnaderna för pensioner skall räknas upp med 8,0 miljoner kr år
2008 och med 11,2 miljoner kr år 2009 jämfört med gällande treårsbudget
07-09 och att dessa kostnader skall tas upp med 143 miljoner kr år 2010,
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20. att de finansiella kostnaderna netto skall räknas upp med 1,0 miljoner kr
år 2008 och med 2,5 miljoner kr år 2009 jämfört med gällande treårsbudget
07-09 och att dessa kostnader skall tas upp med 20,2 miljoner kr år 2010,
21. att intäkterna från realisationsvinster vid fastighetsförsäljning skall tas
upp med 3,0 miljoner kr år 2010,
22. att den s k säkerhetsmarginalen skall slopas år 2007 och 2008 men
samtidigt tas upp med 3,4 miljoner kr vardera åren 2009 och 2010,
23. att reserven för volym- och kvalitetsökning preliminärt skall tas upp
med 2,6 miljoner kr år 2008, med 4,1 miljoner kr år 2009 samt med 2,7
miljoner kr år 2010,
24. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna år 2010 som för år 2009,
25. 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,
26. 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
2007,
27. att berörda nämnder skall planera för byggstart av nytt stadsbibliotek
2009,
28. att tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen skall
intensifiera arbetet beträffande långsiktig utveckling av Verköhamnen och
tillhörande infrastruktur samt ta fram förslag på såväl erforderliga
investeringar som finansiering av dessa,
29. att kommunledningsförvaltningen per 2008-01-01 som teknisk justering
skall ramjustera mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen i enlighet
med genomförd förändring av organisationen avseende mark och
exploatering,
30. att kommunledningsförvaltningen per 2008-01-01 som teknisk justering
skall ramjustera mellan miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen
i enlighet med genomförd förändring av organisationen avseende
miljöstrateg och Agenda 21,
31. att upphandlingen av kommunkoncernens elförbrukning endast skall
bestå av s k grön el,
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32. att miljöförbättrande åtgärder vidtas som leder till såväl lägre
energiförbrukning som lägre kostnader,
33. att fri parkering införs från och med 2008-01-01 för
samtliga miljöklassade personbilar,
34. att tekniska nämnden ges i uppdrag att inom ramen för gällande budget
vidta nödvändiga åtgärder senast 2008-03-31 för att skapa ”Hälsans stig” i
enlighet med utredningen Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen,
35. att äldrenämnden i samband med års- och delårsbokslut skall redovisa
hur stor andel av schemalagd tid som utförs hos vårdtagaren i hemtjänsten,
samt
36. att varje förvaltning eller enhet omgående vidtar åtgärder för att
befintliga lokaler utnyttjas på ett optimalt sätt och därmed sänker sina
lokalkostnader.
______

Nedan bifogas i protokollet hela Kommunledningsförvaltningens skrivelse
(exkl. beslutsattsatser) - femklöverns- respektive socialdemokraternas och
vänsterpartiets skrivna förslag bifogas dock som protokollsbilagor.
Förslag till budgetdirektiv
Följande finansiella målsättningar föreslås utgöra grund för budgetdirektiven
2008-2010:
• Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1,0 %
av skatteintäkter och statsbidrag 2008 respektive 2,0 % av skatteintäkter och
statsbidrag vardera åren 2009 och 2010.
• De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i princip
begränsas till respektive års avskrivningsmedel.
• Övriga investeringar som skall täckas av framtida avgifter och
kostnadsbesparingar kan finansieras med nya lån.
• Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år.
Eftersom volymförändringar redan nu kan förutses med ganska hög grad av
sannolikhet på vissa verksamheter, bör huvuddelen av reserven för volym-
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och kvalitetsökning fördelas ut på nämnderna redan i budgetdirektiven för
2008-2010. Detta underlättar för berörda nämnder att planera sin verksamhet
långsiktigt. I första hand gäller det barn- och ungdomsnämnden,
handikappnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden.
Enligt uppföljningsrapporten per den 31 mars 2007 befarar äldrenämnden
underskott i sin verksamhet innevarande år med 7,8 miljoner kr, och barnoch ungdomsnämnden befarar underskott om 4,0 miljoner kr på
förskoleverksamheten.
Det ovan befarade underskottet för äldrenämnden år 2007 avser delvis
kostnader av långsiktig natur, varför en viss utökning av äldrenämndens ram
föreslås bli genomförd åren 2008-2010. Dessutom behöver nämnden tillföras
ytterligare medel, om planerade satsningar på särskilda boenden skall
genomföras, varför föreliggande budgetdirektiv innefattar en ökning av
äldrenämndens ram med 7,0 miljoner kr år 2008, med ytterligare 8,0 Mkr år
2009 och med – därutöver – ytterligare 10 Mkr år 2010. Härvid har beaktats
att nämnden även förutsatts erhålla statliga bidrag om minst 7 Mkr varje år
under perioden. Dessutom föreslås äldrenämnden bli tillförd 2,1 årliga
miljoner kr 2008-2010 som långsiktig effekt av aktualiserat tilläggsanslag i
2007 års budget.
Den mycket kraftiga ökningen av antalet barn i förskoleåldrarna och den
ökande genomsnittliga tillsynstiden per barn medför behov av ytterligare
medel till barn- och ungdomsnämnden. Till någon del uppvägs dock detta av
att antalet elever i grundskolan fortsätter att minska något åren 2008-2009.
Likväl är behovet av tillskott till BUN mycket stort. Här förutsätts inte
mindre än 18 miljoner kr år 2008, 22 miljoner kr år 2009 respektive 26
miljoner kr år 2010 bli upptagna för utbyggnad av förskoleverksamheten (8
årliga miljoner kr av dessa tillskott är en följd av beslutad tilläggsbudgetering
år 2007). Dessutom föreslås barn- och ungdomsnämnden bli tillförd 1,7
årliga miljoner kr 2008-2010 som långsiktig effekt av aktualiserat
tilläggsanslag i 2007 års budget.
Förskoleexpansionen kan år 2008 och framåt finansieras av 18 miljoner kr ur
befintlig reserv för fortsatt utbyggnad av förskolan. Därutöver behöver
således 1,7, 5,7 respektive 9,7 miljoner kr tillföras för verksamheten 20082010 efter avdrag för elevminskning inom grundskolan.
Den planerade investeringen i om- och tillbyggnad av Rosenfeldtskolan för
med sig ökade årliga kostnader (netto) med preliminärt ca 4,5 Mkr år 2009
och med 6,0 Mkr år 2010. Dessa medel bör tillskjutas barn- och
ungdomsnämnden.
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Utbildningsnämnden har tillfälligt år 2008 behov av ytterligare minst 1,0
Mkr till följd av större elevkullar, men behovet bortfaller år 2009 och framåt,
då elevantalet inte längre ökar utan snarare börjar minska.
Volymförändringen inom handikappomsorgen är mer svårbedömbar. Efter
ett antal år med mycket kraftiga ökningar stagnerade kostnadsökningen inom
denna sektor under 2006, vilket dock kan vara en tillfällig tendens något
enstaka år. Bedömningen är att volymökningen fortsätter och tillsammans
med en viss kvalitetsökning kommer att kräva tillskott (jämnt fördelade
mellan åren) med minst 4 Mkr år 2008, 8 Mkr år 2009 respektive 12 Mkr år
2010.
Som en följd av pågående och planerade infrastruktur- och
stadsmiljöinvesteringar bör tekniska nämnden erhålla kompensation för de
ökade kapitalkostnader som dessa investeringar ger upphov till. Tekniska
nämnden bör på denna grund erhålla tillskott med 1,0 Mkr år 2008, 3,0 Mkr
år 2009 respektive 5,0 Mkr år 2010.
Satsningarna på Kust till kust-banan och expressbusstrafik till Kalmar samt
ränta på eventuell förskottering av medel för E 22:ans utbyggnad beräknas
föranleda kostnader om minst 1,8 Mkr år 2008, 3,5 Mkr år 2009 respektive
5,5 Mkr år 2010, varför en särskild reserv för tågtrafik, E 22 m m tills vidare
tas upp i föreliggande budgetdirektiv med dessa belopp.
Kulturnämnden bör tillföras 0,5 Mkr från år 2008 med anledning av ny
konsthall samt eventuellt ökade bidrag till Blekinge museum och Marinens
musikkår.
Slutligen bör räddningstjänsten tillföras 0,5 Mkr år 2008, 0,7 Mkr år 2009
respektive 0,6 Mkr år 2010 för ökade årliga kostnader på grund av
idrifttagandet av det nya kommunikationsradiosystemet RAKEL.
För att finansiera ovannämnda tillskott krävs att delar av reserven för volymoch kvalitetsökning tas i anspråk 2008-2010. Dessutom måste denna reserv
reduceras i syfte att uppnå de resultatmål som satts upp för 2007-2010. Det
kvarstår dock en reserv för volym- och kvalitetsökning om 3,5 Mkr år 2008,
5,0 Mkr år 2009 respektive 3,6 Mkr år 2010 på huvudprogrammet
Finansiering tills vidare.
Den s k säkerhetsmarginalen föreslås bli budgeterad med 3,4 miljoner kr per
år 2009-2010.

(Belopp i miljontal kr)
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2007

2008

2009

2010

Reserv för volym- och kvalitetsökning 0
Säkerhetsmarginal
0

3,5
0

5,0
3,4

3,6
3,4

I övrigt föreslås nämnderna för åren 2008-2009 erhålla samma belopp som
ekonomisk ram som i gällande treårsbudget. Dessutom förutsätts nämnderna
varje budgetår erhålla kompensation för löne- och prisstegring.
För det nytillkomna planeringsåret 2010 antas i övrigt samma ramar gälla för
nämnderna som för 2009.
Förslaget till ekonomiska ramar för åren 2008-2010 redovisas i form av ”attsatser” nedan och kommer under maj-juni att räknas om till ekonomiska
ramar i absoluta tal för de olika nämnderna i kommunen.
Förslaget till direktiv och ekonomiska ramar utgår ifrån förutsättningen att
kommunens skattesats skall vara oförändrad under hela planeringsperioden.
En annan grundläggande förutsättning är att det resultatförbättrande
utvecklingsprogrammet (RUP-en) genomförs med framgång, vilket innebär
att kommunens kostnader – allt annat lika – kan begränsas med 9, 28, 61
respektive 61 miljoner kr åren 2007-2010.
I övrigt hänvisas till innehållet i överenskommelsen mellan partierna inom
Femklövern.

Investeringar
Precis som i gällande treårsbudget bör man i arbetet med treårsbudgeten
2008-2010 skilja mellan tre olika slag av investeringar,
•
sådana som finansieras av skattemedel,
•
sådana som kan betraktas som ”lönsamma” samt
•
sådana som ingår i avgiftsfinansierad verksamhet och finansieras
av avgifter.
Det första slaget av investeringar återfinns inom skattefinansierad
verksamhet och är av sådan karaktär, att dess drift- och kapitalkostnader
årligen måste finansieras av skattemedel. Dessa investeringsprojekt bör
sammantaget inte uppgå till högre belopp än vad som motsvarar kommunens
avskrivningar inom skattefinansierad verksamhet.
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Det andra slaget av investeringar är de vars syfte är att sänka de årliga
driftkostnaderna så pass mycket att sänkningen blir minst lika stor som de
nya, årliga kapitalkostnaderna. En investering som uppfyller detta kriterium
är att betrakta som lönsam investering.
Den tredje slaget av investeringar ingår i kommunens avgiftsfinansierade
verksamhet och anses vara nödvändiga för den fortsatta driften.
Lönsamma och avgiftsfinansierade investeringar kan lånefinansieras, även
om investeringsmedel inte finns tillgängliga i budgeten. Förutsättningen är
dock att begäran om investeringstillstånd åtföljs av en komplett kalkyl som
verkligen påvisar de faktiska ekonomiska effekter som investeringen
kommer att leda till.

Övrigt
Samtliga nämnder skall ange verksamhetsmål i linje med god ekonomisk
hushållning och i enlighet med de beslut som fattades i samband med
budgeten/treårsplanen för 2007-2009.
Under den aktuella planeringsperioden skall det genomföras
kostnadssänkande åtgärder om årliga 61 miljoner kr enligt det
resultatförbättrande utvecklingsprogrammet och därtill ytterligare 3 miljoner
kr genom samordningsinsatser. Med anledning av detta bedömer kommunledningsförvaltningen det inte vara realistiskt att räkna med att nämnderna
skall klara att därutöver rationalisera sina verksamheter motsvarande 1 % av
kostnaderna för att frigöra medel för verksamhetsförändringar, så som varit
fallet tidigare år.
Samtliga nämnder skall avlämna ett grundförslag till budget som ryms inom
den ekonomiska ram som nämnden tilldelats. Om nämnden därvid gör
bedömningen att grundförslaget till budget inte kan tillgodose de mål som
kommunfullmäktige beslutat om, skall nämnden ange hur målsättningarna
bör förändras för att anpassas till medelstilldelningen.
Dessutom bör nämnden ha rätt att i sällsynt undantagsfall avlämna ett
tilläggsförslag med eventuell (högt prioriterad) åtgärd som ej kunnat rymmas
inom ramen.
Precis som tidigare år bör nämnderna i sina budgetförslag i år avsätta minst
1 % av sin tilldelade ram till en säkerhetsmarginal för nämnden.
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Affärsverken, Karlskronahem och tekniska nämnden skall som tidigare
strukturera sin ekonomiska information till kommunstyrelsen så att de större
verksamhetsområdenas resultat kan särskiljas och aktuella investeringar kan
hänföras till respektive område.
En komprimerad beskrivning av de förändrade utgångsförutsättningarna inför treårsbudgeten 2008-2010 samt
förslaget till tillskott till nämnderna redovisas i bilaga 1. Dessutom redovisas i bilaga 2 en resultatprognos som
bygger på föreliggande förslag till budgetdirektiv.

UTKAST SOM UNDERLAG FÖR
BUDGETDIREKTIV FÖR ÅREN 2008-2010

Bilaga 1

Ändrade budgetförutsättningar
jämfört med gällande treårsbudget
samt komplettering med antaganden för år 2010
(07-05-29)

(Belopp i miljontal kr)

Prognos Prognos Prognos Prognos
2007
2008
2009
2010

Not

Förändring av eget kapital
(enligt gällande treårsbudget 07-09)

+ 17,0

+ 25,3

+ 52,7

(+ 52,7)

Minskade skatteintäkter och statsbidrag

- 14,0

- 8,0

- 5,0

- 5,0

1

Ökade skatteintäkter och statsbidrag

+ 18,0

+ 32,0

+ 45,0

+ 45,0

2

Ökade skatteintäkter och statsbidrag år 2010

0

0

0

+ 110,0

Större befolkningsökning än tidigare antaget

0

+ 1,0

+ 2,0

+ 3,0

Uppdaterad LSS-utjämning och kostnadsutjämning

0

- 5,0

- 7,0

- 9,0

Ökade bidrag för flyktingmottagning & integration

0

?

?

?

Reviderad skatteutjämning

0

- 6,5

- 6,5

- 6,5

- 6,5

- 15,0

- 24,0

- 24,0

Större prisstegring än i tidigare prognoser

?

?

?

?

Större prislapp för varje procents prisstegring

0

- 1,2

- 2,4

- 3,6

Ökad reserv för löne- och prisstegring år 2010

0

0

0

- 79,6

+ 1,0

+ 2,0

+ 2,0

+ 2,0

Högre löneökningar än i tidigare prognoser

Minskade arbetsgivaravgifter (18-25-åringar)

3
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Ökat finans(kostnads)netto (externt och internt)
Högre kostnader för pensioner
Lägre realisationsvinster
Förändring av eget kapital
(efter ovanstående justeringar)

0

- 1,0

- 2,5

- 2,5

- 10,5

- 8,0

- 11,2

- 11,2

0

0

0

- 4,0

+ 5,0

+ 15,6

+ 43,1

+ 67,3

29

4

Not 1:

Bygger på februariprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Angiven försämring budgetåret 2007 beror främst på sämre taxeringsutfall för 2005.
SKL:s prognos förutsätter en årlig befolkningsökning om i snitt 270 personer.

Not 2:

Bygger på aprilprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Not 3:

Prognosen torde kunna räknas upp till ett antagande om ca 300 personers ökning av invånarantalet per år.

Not 4:

En långsiktigt hållbar nivå på budgetbeloppet för Realisationsvinster torde vara 3 Mkr per år, vilket innebär att denna post bör räknas ned med 4 Mkr från och med det
tillkommande prognosåret 2010.
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Budgetanpassningar och beslutade nya åtaganden
(07-05-29)

(Belopp i miljontal kr)

Prognos Prognos Prognos Prognos
2007
2008
2009
2010

Förändring av eget kapital
(efter ändrade förutsättningar enligt ovan)

+ 5,0

+ 15,6

+ 43,1

+ 67,3

Förstudie av förbifart Jämjö
Ianspråktagande av medel ur säkerhetsmarginalen

- 2,0
+ 2,0

0
0

0
0

0
0

Tillskott till BUN för förskoleutbyggnad
Ytterligare tillskott till BUN för förskoleutbyggnad
Tillskott till BUN för skolutbyggnad
Avgår: elevminskning i grundskolan
Ur reserven för förskoleutbyggnad
Ur reserven för volym- och kvalitetsökning

- 8,0
- 1,7
0
0
+ 8,0
+ 1,7

- 23,0
- 1,7
0
+ 5,0
+ 18,0
+ 1,7

- 28,0
- 1,7
- 4,5
+ 6,0
+ 18,0
+ 10,2

- 32,0
- 1,7
- 6,0
+ 6,0
+ 18,0
+ 15,7

Tillskott till HN för volymökning
Ur reserven för volym- och kvalitetsökning

0
0

- 4,0
+ 4,0

- 8,0
+ 8,0

- 12,0
+ 12,0

Tillskott till KN för kultursatsningar
Ur reserven för volym- och kvalitetsökning

0
0

- 0,5
+ 0,5

- 0,5
+ 0,5

- 0,5
+ 0,5

Tillskott till TN för ökade kapitalkostnader
Ur reserven för volym- och kvalitetsökning

0
0

- 1,0
+ 1,0

- 3,0
+ 3,0

- 5,0
+ 5,0

Tillskott till UN för KOMVUX
Tillskott till UN för elevökning
Ur reserven för volym- och kvalitetsökning

- 0,9
0
+ 0,9

- 0,9
- 1,0
+ 1,9

- 0,9
0
+ 0,9

- 0,9
0
+ 0,9

Tillskott till ÄN för utökad äldreomsorg
Ytterligare tillskott till ÄN för utökad äldreomsorg
Ur reserven för volym- och kvalitetsökning
Från TN (medel från minskad subv Lagerberg)

0
- 2,1
+ 1,7
+ 0,4

- 7,0
- 2,1
+ 8,7
+ 0,4

- 15,0
- 2,1
+ 16,7
+ 0,4

- 25,0
- 2,1
+ 26,7
+ 0,4

Till särskild reserv för tågtrafik och E 22
Ur reserven för volym- och kvalitetsökning

0
0

- 1,8
+ 1,8

- 3,5
+ 3,5

- 5,5
+ 5,5

Ökad årlig kostnad på grund av RAKEL
Ur reserven för volym- och kvalitetsökning

0
0

- 0,5
+ 0,5

- 0,7
+ 0,7

- 0,6
+ 0,6

+ 5,0

+ 15,6

+ 43,1

+ 67,3

Förändring av eget kapital
(efter ovanstående tillskott till verksamheterna)
Not 5:

Avser bl a ny konsthall, Marinens musikkår och/eller Blekinge museum.
Driftkostnader för nytt bibliotek aktualiseras sannolikt först år 2011.

Not

5
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Övrigt inom ramen för fastlagda målsättningar
(07-05-29)

(Belopp i miljontal kr)

Prognos Prognos Prognos Prognos
2007
2008
2009
2010

Not

Förändring av eget kapital
(efter ovan angivna tillskott till verksamheterna)

+ 5,0

+ 15,6

+ 43,1

+ 67,3

Ianspråktagande av säkerhetsmarginalen

+ 3,0

+ 3,4

0

0

Justering av reserven för volym- och kvalitetsökning

+ 3,4

+ 6,7

+ 10,5

- 11,5

6

+ 11,4

+ 25,7

+ 53,6

+ 55,8

7

2007

2008

2009

2010

Not

0,5 %

1,0 %

2,0 %

2,0 %

Förändring av eget kapital
(efter ovanstående förslag till åtgärder)

Årsresultat
Beloppen på tabellens nedersta rad motsvarar
X % av skatteintäkter och statsbidrag

Not 6:

Reserven för volym- och kvalitetsökning har här varje år justerats i syfte att nå fram till det årsresultat som vederbörande år är målsättningen.

Not 7:

Angivet årsresultat för 2007 avser budgeterat resultat. Att döma av senaste budgetutfallsprognos finns betydande risk att resultatet 2007 blir sämre.

Efter ovan angivna ändringar finns reserver för volym- och kvalitetsökning om 0 Mkr år 2007, 3,5 Mkr år 2008,
5,0 Mkr år 2009 samt 3,6 Mkr år 2010.
Vidare finns reserver för satsningar på tågtrafik, E 22 m m med 1,8 Mkr år 2008, med (ackumulerat) 3,5 Mkr år
2009 och med (ackumulerat) 5,5 Mkr år 2009.
Säkerhetsmarginalen är efter föreslagna ändringar 3,4 Mkr vardera åren 2009 och 2010.

Sammanfattning av antaganden (efter ändringar)
Ökning av skatter och statsbidrag
Inflation
Löneökning enligt SKL:s prognos
Räntenivå (beräknad räntenivå på nyupplåning, genomsnittlig treårsränta)
Befolkning (61.844 personer 06-12-31)
Befolkningsökning, skattemässig (antal personer)
Skattesats (Karlskrona kommun)
Årsresultat som andel av skatteintäkterna (målsättning)

2007

62.100
21,19 %
+ 0,5 %

2008

2009

2010

5,3 %
2,0 %
3,5 %
4,4 %
62.400
+ 300
21,19 %
+ 1,0 %

4,4 %
2,0 %
3,5 %
4,4 %
62.700
+ 300
21,19 %
+ 2,0 %

4,0 %
2,0 %
3,5 %
4,4 %
63.000
+ 300
21,19 %
+ 2,0 %
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Bilaga 2

KOMMUNEN TOTALT
(Budgetdirektiv 07-05-29)

Budget
2007

Plan
2008

Plan
2009

Plan
2010

-2.308,2

-2.416,0

-2.493,4

-2.600,2

- 109,0

- 111,7

- 113,6

- 113,6

Resultat efter avskrivningar

-2.417,2

-2.527,7

-2.607,0

-2.713,8

Skatteintäkter och
generella statsbidrag

+2.437,9 +2.568,7 +2.682,3 +2.791,3

(samtliga belopp i Mkr)

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar

Finansnetto

- 7,8

- 13,8

- 20,2

- 20,2

Ränta på pensionsskulden

- 1,5

- 1,5

- 1,5

- 1,5

+ 11,4

+ 25,7

+ 53,6

+ 55,8

+ 12,1

+ 25,7

+ 53,6

+ 55,8)

2007

2008

2009

2010

- 1,6
- 24,5
0
0
0

- 1,6
- 24,5
- 1,8
- 3,5
0

- 1,6
- 24,5
- 3,5
- 5,0
- 3,4

- 1,6
- 24,5
- 5,5
- 3,6
- 3,4

Årsresultat
(½, 1, 2 resp 2 % av skatteintäkter och statsbidrag motsvarar

(Beloppen för år 2007 avser ”tilläggsbudget”)

Reserver på huvudprogrammet Finansiering:
Anslag för oförutsedda behov
KS reserv för utvecklingsprojekt m m
Reserv för satsningar på tågtrafik, E 22 m m
Reserv för volym- och kvalitetsökning
Säkerhetsmarginalen
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2003.360.760

§ 128
Revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för serveringstillstånd
Socialförvaltningen har i skrivelse den 8 maj 2007 lämnat yttrande angående
förslag till förändringar jämte förslag till beslut.
Socialnämnden har den 23 april 2007, § 51, beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att starköl maximalt 5,2 volymprocent
fortsättningsvis tillåts vid tillfällig servering till allmänheten vidare att
servering av starksprit är tillåten i undantagsfall och med särskilda villkor
och eventuella föreskrifter vid tillfällig servering till allmänheten. Nämnda
förändringar är infogade i Riktlinjer för serveringstillstånd.
Bakgrunden till förslaget är sammanfattningsvis följande.
Vid ansökan om tillfälligt servringstillstånd till allmänheten inför 2006-års
Sailevenemang framkom synpunkter från restauratörer i Karlskrona om att
tillåta en högre volymprocent för starköl än gällande ”Riktlinjer för
serveringstillstånd” vilka angav en volymprocent om 4,5.
Motivet för en högre volymprocent från restauratörerna var att utbudet var
begränsat samt att det fanns svårigheter att anskaffa starköl på plastflaska
med en volymprocent om 4,5. Dessutom ansågs att Blekinges kommuner
borde ha samstämmighet beträffande starkölets volymprocent vid tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten vid evenemang.
Socialnämnden beslutade den 24 april 2006 att under en prövotid (t o m
oktober månad 2006) för starköl tillåta en volymprocent om 5, 0 vid
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Genom ett ordförandebeslut
ändrades dock tidigare beslut av den 24 april 2006 till att tillåta servering av
starköl med maximalt 5,2 volymprocent. Socialnämnden fastställde
ordförandebeslutet interimistiskt vid sitt sammanträde den 28 augusti 2006.
Anledningen var svårigheter för restauratörerna på Sailevenemanget att få
leveranser av starköl som maximalt motsvarade 5,0 volymprocent. Den
vanligaste volymprocenten för starköl är 5,2.
En annan fråga är möjligheten att få servera starksprit till maten under
tillfälliga evenemang till allmänheten. Restauratörer i kommunen menar att
evenemang där nivån och kvaliteten på maten och serveringen håller en
högre kvalitet än vid t.ex. nuvarande Sailevenemang har efterfrågats och
kommer att efterfrågas och borde därför kunna ge möjlighet att tillhandahålla
servering av starksprit.. Servering skulle endast ske vid bordsservering.
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Det bör uppmärksammas att i nuvarande riktlinjer för tillfälliga
serveringstillstånd framgår att alkoholserveringen skall ingå i ett evenemang
som är seriöst och att det skall råda stor återhållsamhet när det gäller
ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang, som
riktar sig främst till ungdomar.
Yrkande
Sofia Bothorp yrkar avslag till attsats med förslag att starköl maximalt 5,2
volymprocent fortsättningsvis tillåts vid tillfällig servering till allmänheten.
Kent Lewén (fp), Patrik Hansson (s) och Jan Lennartsson (m) tillstyrker
socialnämndens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Socialnämndens förslag till attsats med
lydelse ”att starköl maximalt 5,2 volymprocent fortsättningsvis tillåts vid
tillfällig servering till allmänheten" och Sofia Bothorps avslagsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar således
1. att starköl maximalt 5,2 volymprocent fortsättningsvis tillåts vid tillfällig
servering till allmänheten samt
2. att servering av starksprit är tillåten i undantagsfall och med särskilda
villkor och eventuella föreskrifter vid tillfällig servering till allmänheten.
_____
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2004.535.109

§ 129
Svar på motion om att införa rådslag
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av
Björn Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna
föreslår att demokratin och engagemanget i kommunen skall stärkas genom
att så kallade rådslag införs. De föreslår också att rådslag skall genomföras
om fem procent av kommunens befolkning kräver det.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16 juni 2005, § 98, beslutat
att återemittera ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2007 lämnat
yttrande jämte förslag till beslut. I yttrande anförs bl.a. följande: Metoden
med kommunala rådslag är intressant för att stärka demokratin och öka
engagemanget bland medborgarna. Om metoden skall bli framgångsrik
måste det redan från början vara klart hur resultatet av ett rådslag ska
hanteras och därför bör det vara de demokratiskt valda förtroendemännen
som formulerar frågorna. Det är viktigt att rådslagen inte ställer olika grupper
mot varandra eller blir ett forum för missnöjesyttringar. Ett rådslag kräver
omfattande planering både vad gäller frågeställningar, tidplan och ekonomi.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ställa sig positiv till förslaget om att införa rådslag
2. att inför varje rådslag fatta särskilt beslut om handlingsplan och
finansiering
3. att avslå förslaget om att rådslag ska genomföras om fem procent (5 %)
av kommunens befolkning kräver det samt
4. att motionen härmed ska anses besvarad
_____
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2006.341.866

§ 130
Svar på motion om utsmyckning av det offentliga rummet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den16 juni 2005, § 98, av
Bo Löfgren (fp) och Inger Fölster (fp). Motionärerna anser det vara viktigt
att med ett offentligt konstverk påvisa kopplingen mellan marinens betydelse
och verksamhet i Karlskrona.
Kulturförvaltningen har med skrivelse den 12 april 2007 lämnat förslag till
svar på motionen.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 24 april 2007, § 39, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat.
Konkret föreslås i motionen konstverk som visar olika kopplingar mellan
yrkesgrupper i flottan och placering i stadsrummet, detta för att i det
offentliga rummet återspegla att Karlskrona är landets marinbas. Vidare
är syftet att även den ”enskilde flottisten” jämlikt kungar och andra
stadsbyggare förtjänar ett minnesmärke.
Kommentar från kulturförvaltningen är att ansvar för genomförandet ges
kulturförvaltningens tjänstemän via den gång som finns för framtagning av
offentlig konst det vill säga ett antal konstnärer väljs ut, inkommer med
skissförslag, en grupp sammanställs för urval.
Kulturförvaltningen kommer att lämna förslag till kulturnämnden hur
projektet skall kunna genomföras. Vidare skriver nämnden att det är
viktigt att poängtera att en kostnad för denna typ av verk kan beräknas till ca
200 tkr-400 tkr vilket måste tillföras kulturnämndens budget innan projekt av
denna storlek kan påbörjas.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att kommunfullmäktige beslutar enligt kulturnämndens förslag samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.
____
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2006.580.246

§ 131
Svar på medborgarförslag om namnbyte på Karlskrona kommun till
Karlskrona stad
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 november
2006, § 170, av Helge Lindquist. Förslaget innebär att Karlskrona kommun
ändrar sitt namn till att heta Karlskrona stad från och med den 1 juli 2007.
Kulturförvaltningen har med skrivelse den 17 april 2007 lämnat förslag till
svar på motionen varvid samråd skett med Informationsenheten bl.a. vad
avser begreppet stad i visioner, samverkan med privata och offentliga
institutioner, privat näringsliv och olika tillväxtfrågor.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 24 april 2007, § 38, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat.
Samråd har skett med informationsenheten i frågan. Redan idag sker i
marknadsföringssammanhang en betoning på staden Karlskrona för att
tydliggöra vårt varumärke. Kommunledningsförvaltningen har inlett ett
arbete som ska stärka varumärket Karlskrona. Varumärket Karlskrona skall
tydligare lyftas fram och på lång sikt ska den grafiska formen stärkas och
utvecklas. I takt med att världen blivit mindre och krymper måste begreppet
förändras. Det gäller Europa likaväl som globalt att profilering blir viktigare.
Vårt förslag är att inte genomföra den juridiska processen med att ändra
namn från kommun till ”begreppet stad”. Vi ser vikten av att
marknadsmässigt förändra, förstärka samt bygga varumärket Karlskrona och
ser fram emot den utvecklingen.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses besvarad.
____
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2005.632.106

§ 132
Svar på motion om medborgarkontrakt
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005,
av Bo Löfgren (fp). Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag
att utarbeta förslag till medborgarkontrakt för att tydliggöra vilka krav
medborgarna kan ställa på den kommunala servicen. Syftet är att
medborgarna i Karlskrona ska kunna ställa krav på den kommunala servicen
och få klarhet i vilka garantier kommunen lämnar om kommunen inte
uppfyller sina åtaganden. Vidare ska medborgarkontraktet ge allmänheten
större kunskap om och inflytande över den kommunala servicen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 maj 2007 lämnat
yttrande och på uppdrag av kommunstyrelsen ordförande lämnat förslag till
beslut.
Kommunledningsförvaltningen skriver bland annat följande. Ett införande av
medborgarkontrakt i den form som motionären föreslår måste ses som ett
långsiktigt arbete. Det kräver resurser i form av tid arbetsinsatser och
omprioriteringar från alla medverkande – brukare, medborgare, politiker och
tjänstemän. Denna bedömning bekräftas av Svenska Kommunförbundets
utvärdering av Tjänstegarantiprojektet.
Ett utarbetande av medborgarkontrakt är så omfattande och varierande
beroende på kommunal verksamhet att det - i motsats till motionärens förslag
- inte är en uppgift för kommunstyrelsen. Medborgarkontrakt för olika
ansvarsområden måste istället tas fram av berörda nämnder/förvaltningar.
Allmänna utskottet har vid sammanträden den 29 maj 2007 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Kent Lewén yrkar bifall till allmänna utskottets förslag
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Hanssons
avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, med den förändringen att medborgarkontrakt för olika
ansvarsområden successivt och senast den 1 juli 2008 ska tas fram av berörda
nämnder/förvaltningar.
_____
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2007.38.609

§ 133
Svar på motion om skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och
ökat inflytande för barn och ungdomar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari 2007, § 5, av
Åsa Gyberg-Karlsson (v). Motionären vill att möjligheten att använda
skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och ökat inflytande för
kommunens barn och ungdomar skall utredas.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 18 april 2007 lämnat
yttrande jämte förslag till beslut.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 25 april 2007, § 60,
enhälligt beslutat i enlighet med barn- och ungdomsförvaltningens yttrande
att motionen skall anses besvarad och skriver sammanfattningsvis:
I motionen finns en önskan om att undersöka Skolportalen som ett verktyg
för ökad delaktighet och ökat inflytande för kommunens barn och ungdomar.
Systemet idag erbjuder en mängd variationer att som barn och ungdomar
aktivt vara med att påverka sitt kunskapande. I skolportalen ligger varje elevs
mailbox, vilket också medför möjligheter för kontakter med omvärlden vars
resultat sedan kan integreras i ett aktivt lärande. Det är denna väg eventuella
kontakter med övriga förvaltningar och bolag inom kommunen får göras. Ett
ansvar läggs på varje lärare att i sin undervisning knyta an till det
närsamhälle vi har. Skolportalen kan redan idag anses ha de funktioner och
möjligheter som motionären önskar.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen i enlighet med barn- och ungdomsnämndens beslut skall anses
besvarad.
_____
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2006.136.534

§ 134
Svar på medborgarförslag om Bredband till alla byar och mindre
samhällen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av Mats Palmgren. Förslagsställaren påpekar vikten av att även
innevånare i mindre samhällen, så som t.ex. Björkeryd, har/får tillgång till
Bredband. Förslaget innebär som det får förstås att dels göra kommunen
uppmärksam på problemet dels en uppmaning till kommunen om stöd i
frågan då förslagsställaren m.fl. inte erhållit gehör för sin begäran om
bredband hos bredbandsföretagen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 maj 2007 lämnat
förslag till yttrande jämte förslag till beslut. I yttrandet anförs följande.
Första fasen i utbyggnaden av bredband till mindre orter med statligt stöd i
Karlskrona inleddes med att entreprenaden gick ut på anbud i oktober 2003
och slutlevererades i januari 2006.
Utbyggnaden innebar en fiberanslutning av 33 telefonstationer, upprättande
av två microvågslänkar samt två operatörshotell. På två orter (Skärfa och
Ytterön/Hästholmen) erbjuds fiberanslutning slutkund. I övrig är det ADSL,
dvs. bredband via telefonjacket, från telefonstation fram till kund.
De resterande nio telefonstationerna som återstår att bygga ut i kommunen
ingår i fas två som snart är slutförd. De sista (Alvarsmåla, Blåningsmåla,
Bjurabygget, Buggemåla och Ledja) kommer att anslutas senast den 30/11
2007.
Detta innebär att under året kommer samtliga telefonstationer på mindre orter
i Karlskrona att kunna erbjuda bredband via ADSL.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget besvarat.
____
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2007.282.149

§ 135
Karlskrona centrumförenings aktivitet; Allsång i Hoglands Park förslag
att anslå 100 000 kronor
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 maj 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Karlskrona Centrumförening har i projektansökan daterad den 23 april 2007
inkommit med ansökan om medel avseende aktiviteten Allsång i Hoglands
Park. Allsång i Hoglands Park startade år 2006 och blev en mycket stor
framgång. Hoglands Park har härigenom fått en given aktivitet. Vid årets
allsångsevenemang räknar man med att öka publiksiffrorna från 14.000
besökande år 2006 till 19.000-20.000 besökare år 2007. Arrangemanget är
gratis för besökare och finansieras till största delen av sponsorer. Karlskrona
kommuns engagemang i aktiviteten kommer att syans i annonsering och
allsångsblad m.m.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anslå 100.000 kronor inom ramen för KS reserv för oförutsett till
Karlskrona Centrumförenings aktivitet Allsång i Hoglands Park.
_____
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2007.323.023

§ 136
Rekrytering av förvaltningschef
Förvaltningschef Per Olsson förordnande upphör i enlighet med
anställningsavtal. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att tjänsten
skall återbesättas. Kostnaden för att genomföra rekrytering beräknas till ca
200 000 SEK inkl. annonser och personbedömning. Kommunstyrelsens
presidium tillsammans med kommun- och personalchef samt fackliga
företrädare föreslås bilda rekryteringsgrupper för beredning av tillsättningen.
Yrkande
Christina Mattisson föreslår att kommunstyrelsens presidium
tillsammans med Barn och ungdomsnämndens presidium rekryterar
förvaltningschef för skolan.
Ingrid Augustinsson Swennergren svarar att det Christina Mattisson
yrkar så även nu är fallet men att detta inte utskrivits då det är
kommunstyrelsen som fattar beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar
1. att kommunstyrelsens presidium - då i samråd med Barn och
ungdomsnämndens presidium - samt företrädare för kommunledning och
fackliga organisationer utses till rekryteringsgrupp,
2. att anvisa 200 000 SEK för rekrytering av förvaltningschef samt
3. att finansiering sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 2007.
_____
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§ 137
Anmälningsärenden
a. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
b. Länsstyrelsen Blekinge län
•
Beslut 2007-04-23 om dispens från föreskrifter för Alnaryds
naturreservat för breddning av skogsbilsväg.
•
Beslut 2007-04-27 om tillstånd att sätta upp reklamskylt.
•
Beslut 2007-05-02 angående ansökan om allmän
kameraövervakning, Dragsö Camping.
•
Slutligt beslut 2007-05-08 om statligt stöd till etablering av
telenät på orter och i områden där telenätet är eftersatt –
Karlskrona kommun
•
Slutligt beslut 2007-05-08 om statligt stöd till etablering av
telenät på orter och i områden där telenätet är eftersatt –
kommunsammanbindande sträcka - Nättraby - Esketorp
c. Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2007
Nr 12 Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande
anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt
arbetsmarknadspolitiskla insatser ?
Nr 13 Överenskommelse om ändringar i kollektivavtal om
avgångsförmåner – AGF-KL.
Nr 14 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 15 angående avskedande av
lärare som skadat elever genom att fysiskt, psykiskt och sexuellt
kränka dem.
Nr 16 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 11 Arbetstagarbegreppet – en
tolk som utfört tolkuppdrag åt kommun ansågs inte vara
arbetstagare.
Nr 17 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna
bestämmelser, AB 05.
Nr 18 Räddningskostnadsnämnden.
Nr 07:10 Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB 05).
Nr 07:13 Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB 05).
* Komplettering till förbundsstyrelsernas beslut nr 12, 2006-1124 med Rubrik: Tillämpningsbestämmelser om samordning med
socialförsäkringsförmåner m.m – komplettering av bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda.

43

5 juni 2007

44

d. Beslut vid sammanträde i Äldrenämnden den 25 april 2007, § 49 attsats
10, Att informera kommunstyrelsen om framtida resursbehov för utbyggnad
av särskilt boende.
e. Skrivelse daterad den 25 april 2007 ställd till energimyndigheten av
Anders Klar.
f. Avtal, daterat den 27 april 2007, om förstudie och vägutredning av E 22
Lösen-Jämjö – undertecknat av Mats Johansson, KG Svensson samt Rolf
Johansson.
g. Yttrande daterat den 27 april 2007 ställt till Region Blekinge angående
yttrande över Vägverkets och Banverkets förslag till reviderade nationella
planer för 2004- 2015.
____
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§ 138
Övrigt
1.Det antecknas att Richard Jomshof (sd) vid ärendepunkt 19;
anmälningsärenden ställde fråga angående allmänna utskottets sammanträde
den 8 maj 2007, § 46 (antagande av dokument ”Karlshamn och Karlskrona –
Hamnar i samverkan”) vidare att Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom (c)
svarat.
2. Laila Karlsson (s) meddelar att hon blivit kontaktad i egenskap av ledamot
i Ruben Leopolds Sjukvårdsfond som hon numera inte längre är ledamot av.
Anette Lilja åtar sig att undersöka om Laila Karlsson, i ledamotsregister och
dyl., rätteligen avförts som ledamot.
____

15 maj 2007
Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 15 maj 2007, kl. 08.30-12.15
Sammanträdet ajourneras kl.09.45-11.30

Beslutande:

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

2

Karl-Gösta Svenson (m)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd) §§ 101 p 2-111, §§ 113-116
Jan Lennartsson (m) §§ 101-102, 104-116
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Bo Andersson (s) kl.08.30-09.45, § 101
Yvonne Sandberg Fries (s)
Sofia Bothorp (mp)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Carl-Göran Svensson (m) kl.11.35-11.37, § 103
Inga-Lill Siggelsten Blum (kd), kl.08.30-09.40, §§ 101 p1
samt kl.11.40-12.00, § 112
Gerthie Olsson (s) kl. 11.30-12.15, §§ 102-116

Närvarande

ersättare

Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Inga-Lill Siggelsten-Blum (kd)
Rikard Jönsson (s)
Laila Karlsson (s)
Håkan Eriksson (s)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl.08.30-09.45

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
Näringslivschef Peter Adaktusson
Informationschef Ulla Nelson
Personalchef Anneli Ekström
Utvecklingschef Bengt Lingman
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde
Stf Ekonomichef Bengt Nilsson
Chefen för strategisk planering Tore Almlöf, § 101 p1
Projekteringschef, Jan-Anders Glantz, § 101 p1
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Anette Lilja

15 maj 2007
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Utses att justera Günter Dessin
Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

……………………………………… §§ 101-116
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Günter Dessin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar
………………………………..
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§ 101
Information och föredragning i ärende om komplettering av ansökan till
Motorways of the sea
* Tommy Olsson (kd) anmäler jäv och lämnar sessionssalen under
föredragningen.
* Härefter föredrar Tore Almlöf och Jan-Anders Glantz ärendet;
komplettering av ansökan om Motorways of the sea.
* Jan-Anders Glantz åtar sig att kontakta länsstyrelsen och till
beslutsammanträdet återkomma med information om status på
eventuell ansökan om naturreservat/Natura 2000 i område
Bengtsaleden.
* Innan mötet ajourneras för kaffe och gruppmöten utdelar
ordföranden kompletterande ändring av beslutsförslaget i ärendet.
______
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Kommunala uppdrag
Den valda
Informationsenheten
Akten

2007.36.102

§ 102
Kommunala val
Efter förslag från Kent Lewén (fp) utser kommunstyrelsen följande:
Styrgruppen för förstudie av nytt stadsbibliotek
Ledamot Ulf Lundh (c) efter Lisbeth Thorsén (c).
______

5
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Verksamhetschefen för Arena Rosenholm
Ekonomienheten
Karlskrona Moderbolag AB
Näringslivsenheten
Akten

6

2007.225.001

§ 103
Överflyttning av evenemangen Sail och Lövmarknad
Det antecknas att Jan Lennartsson (m) anmält jäv och lämnat sessionssalen
vidare antecknas att VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde inledningsvis
redogör för konsekvenser, vinst och moms vid överflyttning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2007 lämnat
förslag till beslut och anför som skäl för beslutsförslaget följande:
Evenemangen Sail och Lövmarknad genomförs idag i
Kommunledningsförvaltningens regi. I samband med att beslut fattades, den
28 september 2006, § 140, om att flytta turism och evenemangsverksamheten
från näringslivsenheten till resultatenheten Telenor Arena Karlskrona beslöt
man också att kommersiella evenemang sak samlas i AB Arena Rosenholm
Karlskrona. I enlighet med tidigare fattat beslut bör Sail och Lövmarknad
flyttas över till bolaget från och med 2007.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att överföra administrationen av evenemangen Sail och Lövmarknad
omgående till AB Arena Rosenholm Karlskrona.
_____
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

7

2004.467.287

§ 104
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Östersjöskolans kök, etapp två
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 5 april 2007 lämnat förslag till
beslut och anför i förslaget sammanfattningsvis följande:
En första etapp av ombyggnad av Östersjöskolans kök är i all väsentligt
genomförd. Utbildningsnämnden har i beslut den 27 september 2006, § 58,
uppdragit år tekniska förvaltningen att genomföra etapp två.
Ombyggnaden skapar förutsättningar för att undervisa flera elever samtidigt i
en god arbetsmiljö som uppfyller krav som ställs på hantering av livsmedel
och tillgodoser miljökrav. Genomförandet kräver kommunstyrelsens
projekteringstillstånd eftersom investeringsutgiften kommer att överstiga 0,5
miljoner kronor. Investeringen var budgeterad till 1, 8 miljoner kronor år
2006. Det budgeterade beloppet har i bokslut 2006 föreslagit överföras till år
2007.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av
Östersjöskolans kök, etapp två.
_____
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Socialdepartementet
Socialförvaltningen
Akten

8

2007.128.750

§ 105
Svar på remiss avseende slutbetänkande; Från socialbidrag till arbete
(SOU 2007:2)
Socialdepartementet har den 16 februari skickat rubricerat betänkande på
remiss till bl.a. Karlskrona kommun för eventuellt yttrande.
Socialförvaltningen har i skrivelse den 18 april 2007 lämnat förslag till
yttrande och förslag till beslut. I yttrandet anförs bl.a. att Karlskrona
kommun (kommunen) har en positiv inställning till merparten av de
förslag som presenterats i utredningen. Kommunen har avvikande
uppfattning beträffande två av de förslag som utredningen lämnar och
ställer sig inte bakom förslagen att socialnämnden inte längre skall ha
möjligheten att anvisa ungdomar till praktik eller arbetsmarknadsinsatser
samt förslag om ekonomisk stimulans utöver riksnormen enligt
socialtjänstförordningen. Vidare lämnas i yttrandet kommentarer till
avsnitten 17-28 i utredningen.
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 april 2007, § 52, beslutat att
anta yttrandet som svar på remissen för att skicka till regeringskansliet.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta socialförvaltningens yttrande som sitt eget och sända det till
regeringskansliet som svar på remissen.
_____

15 maj 2007

Länsrätten i Blekinge
Akten

9

2007.170.041

§ 106
Yttrande till Länsrätten i Blekinge angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Det antecknas att Sofia Bothorp (mp) anmält jäv och lämnat sessionssalen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 april 2007 lämnat
förslag till yttrande jämte beslutsförslag.
Länsrätten har den 14 mars 2007 förelagt Karlskrona kommun att yttra sig i
mål om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde
den 20-21 december 2006, § 191 sid.31. Kommunfullmäktige beslutade vid
sammanträdet att avslå Sverigedemokraternas tilläggsyrkande 2.
En kommunmedlem (klaganden) har som det rubriceras av länsrätten begärt
laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL). Klaganden har inte åberopat
någon av de grunder för laglighetsprövning som anges i 10 kap 8 § KL och
inte heller anfört att kommunfullmäktiges beslut står i strid med någon av
dessa.
Enligt 10 kap § 10 KL får inte beaktas andra omständigheter än sådana som
klaganden har hänvisat till före klagotidens utgång. Överklagan skall därför
avslås därför att klaganden inte före klagotidens utgång har anfört att beslutet
strider mot någon av prövningsgrunderna i 10 kap 8 § KL. För det fall
länsrätten skulle finna att klaganden har åberopat någon prövningsgrund i 10
kap 8 § KL är Karlskrona kommuns inställning i den delen att
kommunfullmäktiges beslut inte strider mot någon punkt i 10 kap 8 § KL.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till länsrätten i Blekinge avge yttrandet som sitt.
____
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Näringslivsenheten
Handläggaren

10

2007.238.370

§ 107
Vindkraft i Karlskrona kommun; tillsättande av arbetsgrupp/politisk
styrgrupp, godkänna preliminär statsbidragsansökan m.m.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 april 2007
lämnat förslag till beslut. I skrivelsen anges som bakgrund till förslaget
sammanfattningsvis följande:
Sedan ett par år har projekt Vindkraft i Sydost pågått med syfte att höja
beredskapen och intresset för vindkraftsfrågor i regionen. Fokus har varit på
den havsbaserade vindkraften i Kalmarsund. Regionförbundet i Kalmar har
stått för projektering och som partners har inbjudits berörda kommuner,
länsstyrelser, regionförbund och högskolor.
Av olika skäl har de regionala organen i Blekinge inte deltagit i någon större
omfattning, och undertecknad tjänsteman har som representant för
Karlskrona kommun rapporterat till ansvarigt kommunalråd. Projektet har
under sin verksamhetstid fått en påtaglig näringslivsinriktning, och därför
föreslås att kommunen representeras även med sådan kompetens i projektet.
Under den tid Vindkraft i Sydost verkat, har vindkraftsfrågan vuxit kraftigt i
betydelse. Dels har fokus åter riktats mot etableringar på fastlandet, dels har
staten genom Boverket ställt planeringsmedel till förfogande. De statsbidrag
som kan sökas kräver motfinansiering och utsikterna att beviljas bidraget
ökar om man arbetar över de administrativa gränserna. Därför har vi
undersökt möjligheterna att tillsammans med Torsås kommun söka
statsbidrag för en fördjupning av de båda kommunernas översiktsplaner för
vindkraft såväl i Kalmarsund som på fastlandet.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att utöka representationen i projekt Vindkraft Sydost med
näringslivskompetens,
2. att inrätta en arbetsgrupp för vindkraftsfrågor med representanter
för samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen
och Affärsverken,
3. att utse näringslivsutskottet till politisk styrgrupp för
vindkraftsfrågor,
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att godkänna den preliminära statsbidragsansökan som Karlskrona
och Torsås kommuner lämnat till Boverket enligt bilaga samt
5. att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en fördjupning
av översiktsplanen för vindkraft.
____

15 maj 2007

Karlskrona kommuns revisorer
Kommunchefen
Akten

12

2007.228.007

§ 108
Yttrande över revisionsrapport; granskning av samförvaltning av
stiftelser
Revisionen har genom Ernst & Young AB gjort en översiktlig granskning av
hanteringen kring stiftelser i Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse i anledning av
revisionsrapport daterad den 16 april 2007 lämnat yttrande och förslag till
beslut. Kommunledningsförvaltningen anger bl.a. i sitt yttrande:
Revisionsrapporten påpekar förbättringsområden som - att respektive styrelse
för de fristående stiftelserna bör ta ett fastare grepp om förvaltningen, - att en
genomgång av stiftelserna bör ske för att utvärdera möjligheterna till nya
permutationer, sammanslagning eller likvidationer samt – att inför nästa
mandatperiod antalet personer s styrelser i största möjliga mån bör
koncentreras till ett fåtal personer som fått adekvat utbildning för uppgiften
och att samförvaltning av stiftelser bör eftersträvas.
Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas slutsats, och kommer att
hantera detta på följande sätt:
a) Den 14 juni kommer ett första informationsmöte att hållas med
ordförande och vice ordförande för de berörda styrelserna, beträffande
styrelsens ansvar och uppdrag inom ekonomi och juridik i förvaltningen,
b) under hösten kommer, om behov kvarstår, ytterligare utbildningsinsats att
genomföras,
c) ekonomienheten kommer under 2007 utreda och ta fram förslag på ev
permutation, sammanslagning eller likvidation samt
d) i samband med det resultatförbättrande utvecklingsprogrammet finns en
arbetsgrupp, som har till uppgift att inleda överläggningar med partiernas
gruppledare angående minskningen av antalet fullmäktigeledamöter till
61 stycken för kommande mandatperiod. Deras uppdrag kommer att
kompletteras med frågan om antalet personer i styrelserna.

15 maj 2007

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att resultatet av ovanstående åtgärder skall presenteras för
kommunstyrelsen senast i mars 2008 samt
2. att detta, kommunledningsförvaltningens, yttrande utgör svar till
kommunens revisorer.
_____
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Kommunfullmäktige
Informationsenheten

14

2007.222.160

§ 109
Förslag till oljeskyddsplan för Karlskrona kommun, antagande
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Räddningstjänsten
Östra Blekinge tagit fram en Oljeskyddsplan för Karlskrona kommun med
syfte att stärka kommunens beredskap inför och vid en oljeolycka till havs.
Oljeskyddsplan för Karlskrona kommun innehåller en allmän del och en
åtgärdsplan. Den allmänna delen beskriver de parametrar och
frågeställningar som blir aktuella vid en oljeolycka medan åtgärdsplanen
beskriver hur kommunen ska agera och organisera sig för att tillgodose de
behov som uppstår.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 april 2007 lämnat
förslag till oljeskyddsplan(bilaga i ärendet) jämte beslutsförslag.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla intranätet som
mötesplats vid en oljeolycka till havs/extraordinär händelse.
---------Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen Oljeskyddsplan för Karlskrona kommun enligt
bilaga samt
1. att ge säkerhetsledningen i uppdrag att revidera Oljeskyddsplan för
Karlskrona kommun minst en gång per mandatperiod.
_____
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2007.2.026

§ 110
Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2007 lämnat
reviderat förslag (bifogats i ärendet) till arbetsmiljöpolicy jämte förslag till
beslut.
Förslaget har remissbehandlats av samtliga nämnder, förvaltningar och
fackliga organisationer.
Vid allmänna utskottets sammanträde den 8 maj 2007, § 45 p 6, tillstyrktes
förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy med följande ändring: att skrivningen
”Varje förvaltning bör” under rubriken Syfte skulle ändras att istället lyda:
”Varje förvaltning skall”.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta bilagda och enligt allmänna utskottet ändrat förslag till
reviderad arbetsmiljöpolicy samt
2. att förslaget till reviderad arbetsmiljöpolicy ska gälla Karlskrona
kommuns samtliga förvaltningar, nämnder och bolag.
____
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2003.461.610

§ 111
Förlängning av skolplanen
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 februari 2007,
§ 38, enhälligt beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att nu gällande
Skolplan för åren 2004-2006 prolongeras till dess att ny plan antas.
I beslutet anges sammanfattningsvis följande: Då det finns en stark vilja att
ett nytt beslutsunderlag inte skall behöva forceras fram är det lämpligt att
förlänga, prolongera nuvarande skolplan. Genom att prolongera nuvarande
skolplan till dessa kommunfullmäktige kan fastställa en ny plan, skapas tid
för arbetet och tillika förhoppningen att en framåtblickande och livfull
diskussion om den framtida förskole- och skolverksamheten samt
skolbarnsomsorg i kommunen skall bilda utgångspunkt för en ny skolplan.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att nu gällande skolplan för åren 2004-2006 prolongeras till dess en ny plan
antas.
_____
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2007.18.105

§ 112
Komplettering av ansökan Motorways of the sea; Bengtsaleden m.m.
Jan-Anders Glantz inleder med att informerar om ansökan till länsstyrelsen
avseende Natura 2000 och fråga om naturreservat.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 april 2007 lämnat
förslag till komplettering av ansökan till Motorways of the sea jämte förslag
till beslut. I förslaget till beslut anförs följande: Med anledning av den
trafikutveckling som förväntas i samband med kommande ökning av
tonnaget på färjelinjen Karlskrona-Gdynia har tekniska förvaltningen
genomfört en trafikstudie (bifogas ärendet). I denna studie konstateras att
nuvarande vägsystem inte kommer att klara av den förväntade
trafikökningen. Problemen kommer särskilt att märkas när Polen kommer
med i Schengensamarbetet, vilket innebär att passkontrollen försvinner.
Detta betyder i sin tur att lastbilarna kommer att köra direkt från färjan och ut
på vägnätet utan avbrott med risk för köbildning som följd.
Trots att kommunen aktivt arbetar för att föra över så mycket som möjligt på
järnväg så kommer vägtrafiken att öka kraftigt från dagens nivåer. Redan den
6 maj 2007 kommer Stena Line att sätta in ytterligare en färja på linjen
Karlskrona-Gdynia, vilket totalt betyder 3 avgångar per dag och en ökning av
godskapaciteten med 60 %. Avgångstiden från Karlskrona för den nya färjan
kommer att vara kl.14.00.
Kommunledningsförvaltningen menar att föreliggande Motorways of the sea
(MOS)- ansökan för perioden 2007-2013 bör kompletteras med en förstudie
av hur planskildheten mellan Verköjärnvägen och Österleden skall lösas.
Utöver detta bör nu gällande detaljplan för Bengtsaleden omarbetas där
utgångspunkten skall vara största möjliga miljöhänsyn. Med utgångspunkt
från detta föreslås att MOS-ansökan kompletteras med detaljplan/förstudie,
projektering samt investering.
De ökade trafikmängder som prognostiseras och redovisas i
trafikutredningen visar att endast förstärkning av befintlig infrastruktur,
enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut den 28 april 2005, § 61, ej är
tillräcklig varför en utredning om Bengtsaledens sträckning är nödvändig
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I och med idag på sammanträdet utdelat förslag föreslår
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen besluta följande:
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att verka för att föreliggande
ansökan till ”Motorways of the sea” kompletteras med
1. förstudie gällande planskildhet mellan Verköjärnvägen och Österleden,
2. förstudie gällande anslutningsvägarna (väg och järnväg) till Verköhamnen
3. projektering och genomförande av investering avseende anslutningsvägar
till Verköhamnen
samt hemställa att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att omarbeta nu gällande
detaljplaner avseende möjliga kommunikationsleder till Verköhamnen samt
2. att i uppdraget särskilt fokusera på att begränsa inverkan på miljö och
omgivning.
Jäv
Tommy Olsson (kd) har anmält jäv och deltar eller närvarar inte vid
föredragning eller beslut i detta ärende.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar att nu liggande förslag ändras så till vida
- att attsats ställd till kommunstyrelsen att besluta om punkten 2, efter
parentesen istället lyda skall ”i befintlig sträckning till Verköhamnen samt
- att punkten 3 i samma attsats efter ordet anslutningsjärnvägarna istället
skall lyda ”i befintlig sträckning till Verköhamnen”
- vidare yrkas avslag till attsatserna 1 och 2 ställda till kommunfullmäktige.
Ordförande yrkar avslag på Christina Mattissons förslag.
Gerthie Olsson (s), Lars Hildingsson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall
till Mattissons yrkanden.
Richard Jomshof (sd) ställer sig bakom nu liggande förslag, det som utdelats
på sammanträdet.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget som utdelats idag och avslag på
Mattissons förslag.

Sofia Bothorp yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens nuvarande
förslag.
Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt kommunledningsförvaltningens
förslag i attsats ställd till kommunstyrelsen att besluta punkten 1.
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Därefter ställer ordföranden proposition på kommunledningsförvaltningens
förslag i attsats ställd till kommunstyrelsen att besluta punkten 2, vid
propositionsordningen kallat femklöverns förslag, och Mattissons
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt femklöverns
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill tillstyrka
femklöverns förslag röstar ja och den som vill tillstyrka Mattissons
ändringsförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Inga Lill Siggelsten
Blum (kd), Camilla Brunsberg (m), Jan Lennartsson (m), Sofia Bothorp (mp)
Richard Jomshof (sd) samt ordföranden.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Gerthie Olsson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s) och Günter Dessin (v).
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta ja-röster mot sju nej-röster
enligt femklöverns förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunledningsförvaltningens
förslag i attsats ställd till kommunstyrelsen att besluta punkten 3, vid
propositionsordningen kallat femklöverns förslag, och Mattissons
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt femklöverns
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill tillstyrka
femklöverns förslag röstar ja och den som vill tillstyrka Mattissons
ändringsförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Inga Lill Siggelsten
Blum (kd), Camilla Brunsberg (m), Jan Lennartsson (m), Sofia Bothorp (mp)
Richard Jomshof (sd) samt ordföranden.

Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Gerthie Olsson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s) och Günter Dessin (v).
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta ja-röster mot sju nej-röster
enligt femklöverns förslag.
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Därefter ställer ordföranden proposition på kommunledningsförvaltningens
förslag attsats 1 ställd till kommunfullmäktige att besluta, vid
propositionsordningen kallat femklöverns förslag, och Mattissons
avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt femklöverns
förslag.
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunledningsförvaltningens
förslag attsats 2 ställd till kommunfullmäktige att besluta, vid
propositionsordningen kallat femklöverns förslag, och Mattissons
avslagsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt femklöverns
förslag.
Reservationer
Hela den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till
förmån för Mattissons yrkanden.

Kommunstyrelsen beslutar således för egen del (enhälligt p 1, efter
votering p 2-3)
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att verka för att föreliggande
ansökan till ”Motorways of the sea” kompletteras med
1. förstudie gällande planskildhet mellan Verköjärnvägen och Österleden,
2. förstudie gällande anslutningsvägarna (väg och järnväg) till Verköhamnen
samt
3. projektering och genomförande av investering avseende anslutningsvägar
till Verköhamnen
-----------Kommunstyrelsen beslutar således föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att omarbeta nu gällande
detaljplaner avseende möjliga kommunikationsleder till Verköhamnen samt
2. att i uppdraget särskilt fokusera på att begränsa inverkan på miljö och
omgivning.
____
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2006.458.141

§ 113
Svar på motion angående etablering av ett Indiskt handelscentrum i
Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2006,
§ 135, av Bo Löfgren (fp). Motionären föreslår att Karlskrona påbörjar ett
arbete för att utveckla ett indiskt utställningscentrum likt det som planeras
i Kalmar. I motionen anförs bl.a. att: Telecom City med sin IT-profil, BTH
med sina många indiska studeranden, marknad m.m. borde underlätta sådant
arbete. Många av Indiens snabbast växande företag finns inom IT-sektorn
och söker köpare av deras tjänster. Karlskronas placering med närheten till
hela Östersjöregionen är även det ett mycket gott argument för att få med
indiska företag på detta projekt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 april 2007 lämnat
svar på motionen jämte förslag till beslut. I förslaget anförs
sammanfattningsvis att frågan om att pröva ett indiskt handelscentrum i
Karlskrona är intressant. Det man idag vet är att Indien har en intressant och
mångfasetterad marknad och kunskapsnivån är hög framförallt inom IT och
telekom. I övrigt är kunskapen om landet och dess marknad på en relativt låg
nivå om man jämför med andra länder som vi samverkar med.
Det Karlskrona borde fokusera sig på initialt är att titta på hur man kan få
Indiska företag att etablera sig i Karlskrona. För att arbeta i den riktningen
behöver kommunen få veta hur den indiska marknaden fungerar och vilka
insatser som behövs. På BTH och inom den privata näringen finns det goda
kunskaper om Indien som kan anlitas till en förstudie. Förstudeien kan sedan
mynna ut i ett seminarie där man breddar kunskapen om Indien bland företag
och tjänstemän.
Fråga
Christina Mattisson (s) ställer fråga angående redovisning av medel för
finansiering.
Kommunchef, Ingrid Augustinsson-Swennergren svarar att förstudien
kommer att finansieras inom redan befintliga ramar och inga nya pengar
kommer att krävas.
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Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona kommun startar en förstudie där man fokuserar på hur man
kan närma sig Indiska företag och hitta argument för etablering i kommunen
och att motionen därmed är besvarad.
_____
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2006.502.611

§ 114
Svar på motion om skärpt krav på simundervisning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2006,
§ 151, av Ingrid Hermansson (c). Motionären föreslår att trots att
skolverket skärpt kraven på simundervisning dessa krav fortfarande är låga
och Karlskrona kommun bör ha högre målsättning. Skolorna i Karlskrona
föreslås ha som målsättning att eleverna senast i årskurs 3 bör kunna simma
200 meter samt ha en god vattenvana med bad-, båt och isvett.
Barn- och ungdomsförvaltningen (förvaltningen) har med skrivelse den 19
februari 2007 lämnat yttrande och beslutsförslag. I förslaget föreslås Barnoch ungdomsnämnden avslå motionens förslag att skärpa den kommunala
målsättningen för simundervisning i grundskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 mars 2007, § 47,
beslutat att motionen i och med förvaltningens yttrande istället skall anses
besvarad.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
_____
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2007.123.040

§ 115
Förslag till kommunalt konkurrensprogram
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 april 2007 lämnat
förslag till kommunalt konkurrensprogram och förslag till beslut.
Karlskrona kommun har sedan 2000-02-24 ett Kommunalt
konkurrensprogram. Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-20-21 ”att uppdra
till kommunstyrelsen att se över såväl nuvarande konkurrensprogram som
starta eget program”.
Kommunfullmäktige behandlade förslag till reviderat program 2007-04-26 och
beslutade då att återremittera ärendet för förtydligande.
I bilagda förslag (för förslaget se i ärendet) har förtydliganden gjorts i §§ 1, 2
samt i kommentarerna till programmet under § 2. Ändringarna är markerade i
kursiv text.
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) inger motförslag från socialdemokraterna och yrkar att
konkurrensprogrammet skall utformas i enlighet med detta förslag (förslaget
avser ändringar i fetstilt i §§ 1-2 och 7 i konkurrensprogrammet jämte §§ 2 och
12 i bilaga 1), protkollsbilaga 1.
Mats Lindbom (c) yrkar - avslag på socialdemokraternas förslag vad avser
§§ 1 och 2 samt i bilaga 1 §§ 2 och 12, vidare
yrkas - bifall till socialdemokraternas förslag § 7 stycke 3, det stycke som
inleds med ”en nämnd får förkasta” samt yrkas bifall till socialdemokraternas
förslag under rubriken Principer för hantering av personal där texten ”kan vara
ett” lagts till, i övrigt yrkas - bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på konkurrensprogrammet.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till nu liggande förslag, femklöverns förslag.
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Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag
med de ändringar som bifallits på femklöverns förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på femklöverns förslag (dvs.
kommunledningsförvaltningens förslag inklusive de ändringsyrkanden som
bifallits av Mats Lindbom), socialdemokraternas förslag och Dessins
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt femklöverns
förslag.
Votering begärs.
Femklöverns förslag blir huvudförslag. Ordförande ställer proposition på
Socialdemokraternas förslag och Dessins avslagsyrkande och
kommunstyrelsen beslutar att socialdemokraternas förslag blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill tillstyrka femklöverns
förslag röstar ja och den som vill tillstyrka socialdemokraternas förslag röstar
nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd),
Camilla Brunsberg (m), Jan Lennartsson (m), Sofia Bothorp (mp) Richard
Jomshof (sd) samt ordföranden.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Gerthie Olsson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s) och Günter Dessin (v).
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta ja-röster mot sju nej-röster
enligt femklöverns förslag.

Kommunstyrelsen beslutar således föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket med följande två ändringar:
1. att i § 7 i konkurrensprogrammet ett tredje stycke skall läggas till som lyder
”En nämnd får förkasta samtliga externa anbud i det fall egenregienheten
lämnat det förmånligaste anbudet eller det finns godtagbara skäl att inleda
eller avbryta upphandlingsförfarandet”,
2. vidare skall i handling med rubriken ”Principer för hantering av personal”
tredje meningen istället lyda ”Konkurrensutsättning kan vara ett medel för att
nå dessa mål”.
_______
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Akterna

§ 116
Anmälningsärenden
a. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
b. Länsstyrelsens årsredovisning för år 2006
c. Tackbrev från tidigare kommunchef Anna-Lena Cederström
d. Översiktsplan för Torsås kommun – synpunkter på samrådsförslag
e. Yttrande över förslag till översiktsplan för Mörbylånga kommun
f. Rapport angående arkivinspektioner i Karlskrona kommun 2007
g. Blekingetrafikens resultat bokslutsåret 2006
h. Blekingetrafikens behov av ägartillskott
i. Länsstyrelsen Blekinge län
• Beslut 2007-02-26 om regionalt bidrag till företagsutveckling beviljar
länsstyrelsen, Softhand AB bidrag.
• Beslut 2007-03-01 om stöd till kommersiell service beviljar länsstyrelsen
Holmsjö Bensin & Motor AB stöd i form av ett investeringsbidrag.
j. Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2007
Nr 19 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador
på kommunala anläggningar.
Nr 20 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 16 angående påstådda trakasserier vid
anställningsintervju.
Nr 22 Arbetstidsförläggning och aktuella problemställningar utifrån
ändringar i arbetstidslagen (ATL)
k. Baltic-Link Association: Yttrande över och inlaga till arbetsprocessen
kring upprustning av Kust-till-kust banan.
l. Regeringsbeslut 2007-03-15 om tillstånd enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln att utforska havsbotten dels på Södra Midsjöbanken, dels
i Östesjön mellan Midsjöbanken och svensk kust.
m. Granskning av samförvaltning av stiftelser yttrande revisorerna samt
revisionsrapport.
n. Sammanträdesprotokoll från politisk styrgrupp för minskat
oljeberoende.
o. Sammanträdesprotokoll fr Regionstyrelsen 2007-03-07, § 23,
förstudie/vägutredning avseende väg E 22 delen förbifart Jämjö
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p. Länsstyrelsen Blekinge län
• Beslut 2007-03-15 om regionalt bidrag till företagsutveckling beviljar
länsstyrelsen, Anne-Lie Karlsson enskild firma bidrag.
q. Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2007
Nr 2 Öppna jämförelser av kommunernas vård och omsorg om äldre
samt landstingens hemsjukvård.
Nr 3 Förordning om lägenhetsregister (SFS 2007:108) – anstånd med
fastställande av vissa typer av belägenhetsadresser.
Nr 5 Fastställande av föräldraskap; information om socialnämndens
skyldighet att utreda och fastställa föräldraskap.
Nr 7 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 30 angående innebörden av
bestämmelse i lokalt kollektivavtal om arbetstid för personal som
övergick från landstinget till kommunen i samband med ÄDELreformen.
Nr 8 Vårpropositionen för år 2007.
Nr 23 Arbetsdomstolens dom 2006 nr 123 angående fråga om en
kommun haft vägande skäl för att dels stadigvarande förflytta en
lärare dels att avskeda samma lärare.
r. Beslut i Tekniska nämndens trafikutskott 2007-04-17; Förlängning av
Ronnebygatan som gågata sommaren 2007.
s. Tackbrev från Avd 41 Mastkranen för uppvaktning på 60-års
jubileum.
t. Delegationsbeslut, den 17 april 2007, angående anställningsstopp
Karlskrona kommun 2007.
________

10 april 2007

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 10 april 2007, kl. 08.30-14.35
Sammanträdet ajourneras kl.09.35-09.50, 11.40-13.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (m)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Lennartsson (m) § 78
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Sofia Bothorp (mp)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gerthie Olsson (s)

Närvarande

ersättare

Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Inga-Lill Siggelsten-Blum (kd)
Rikard Jönsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Thore Arnström (s)
Laila Karlsson (s)
Håkan Eriksson (s)
Per Henriksson (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
Näringslivschef Peter Adaktusson
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Informationschef Ulla Nelson
Personalchef Anneli Ekström
Utvecklingschef Bengt Lingman
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde
Stf Ekonomichef Bengt Nilsson § 78 p 8
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IT-strateg Mats Persson § 78 p 5
Handläggare Ola Swärdh § 78 p 4
Handläggare Benny Ohlsson § 78 p10
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Anette Lilja
Övriga

VD för Affärsverken Jan Svensson § 78 p 9

Utses att justera

Patrik Hansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 78-100
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Patrik Hansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 24 april 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…Anette Lilja………………………………..
Anette Lilja
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§ 78
Informationer och föredragningar
1. Ordföranden hälsar nya ersättaren i kommunstyrelsen, Faraj Abu-Iseifan
(s) välkommen,
2. Ärende om Översyn av kommunledningsförvaltningens organisation
föredras av kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren,
3. Ärende angående Resultatförbättrande utvecklingsprogram föredras av
kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren,
4. Yttrande över detaljplan för Karlskrona 4:1 ny entré Kronanhuset
föredras av handläggare Ola Swärdh,
5. Informationschef Ulla Nelson och IT-strateg Mats Persson föredrar
förslag till IT-vision för Karlskrona kommun,
6. Förslag till Projekt jämte ansökan om projektmedel för insatser mot våld
och alkoholkonsumtion bland unga vuxna föredras av kommunchef Ingrid
Augustinsson-Swennergren,
7. Förslag till Kommunalt konkurrensprogram fördras av kommunchef
Ingrid Augustinsson-Swennergren,
8. Budgetuppföljningsrapport med förslag till att-satser föredras
Stf Ekonomichef Bengt Nilsson,
9. VD för Affärsverken Jan Svensson och VD för Moderbolaget föredrar
ärende om Kraftvärmeverk, Lottie Dahl Ryde genomgår bl.a. investeringar
som inte kan finansieras med avskrivningar den närmaste 10-års perioden
jämte totalsumman härför.
10. Benny Olsson redogör för utredning och svar på medborgarförslag om
hundrastplatser på Trossö m.fl.
11. Det bestäms att ärende 7 på föredragningslistan skall behandlas som sista
ärende på sammanträdet, så att samtliga kommunstyrelsens ledamöter får
läsa den och förslag till lön.
______
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Kommunala uppdrag
Den valda
Informationsenheten
Akten

2007.36.102

§ 79
Kommunala val
Efter förslag från Christina Mattisson (s) utser kommunstyrelsen följande:
Jämställdhetskommittén
Vice ordförande Faraj Abu-Iseifan (s) efter Ewa Lengstedt (s).
______
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6

2007.7.001

§ 80
Översyn av kommunledningsförvaltningens organisation
Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2007, § 8, följande:
1. att uppdra till kommunchefen närmare utreda – med den i skrivelsen
angivna inriktningen mot tre huvudfunktioner (se nedan) som grund –
vilka ansvarsområden och uppgifter som bör ligga inom
kommunledningsförvaltningen och hur dessa lämpligen skall fördelas
mellan huvudfunktionerna.
2. att för översynen av kommunledningsförvaltningens organisation ställa
nuvarande samordnaren Ingrid Augustinsson-Swennergren och VD:n för
Kruthusen AB Bengt Lingman till kommunchefens förfogande, samt
3. att till kommunstyrelsen sammanträde i mars 2007 återkomma med
förslag till förändring av kommunledningsförvaltningens organisation.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 30 mars 2007 lämnat
förslag till förändringar i organisationen (hela förslaget se i ärendet) jämte
förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen är Karlskrona kommuns centrala förvaltning
direkt underställd kommunstyrelsen. Förvaltningen har en strategisk roll med
ansvar för styrning, utveckling, planering, samordning och uppföljning av
kommunens verksamhet samt för att de politiska besluten i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen genomförs.
Kommunledningsförvaltningen ansvarar därutöver för koncerngemensamma
servicefunktioner och för samordning och stöd till kommunens övriga
förvaltningar/bolag.
En översyn skall enligt kommunstyrelsens beslut resultera i en organisation
som till sin grundstruktur innehåller följande tre olika typer av funktioner:
• Tillväxt
• Styrning och ledning (ekonomi-, personal- och verksamhetsstyrning)
• ”Koncernstöd” (kommungemensam intern service och konsultation)
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Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 april 2007 tillstyrkt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Yrkanden
Kent Lewén (c) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Christina Mattisson (s) och Günter Dessin (v) yrkar avslag på allmänna
utskottets förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på attsatserna 7 och 8.
Ordningsfråga
Christina Mattisson (s) anför att då beslut redan tagits angående förslagets
attsats 7 det nu inte är fråga om ny tjänst utan endast byte av område.
Ingrid Augustinsson-Swennergren yttrar sig om tjänst som tillväxtchef.
Kent Lewén (fp) yttrar sig om organisationsförändring/anställningsstop
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag, Richard
Jomshof ändringsförslag samt Mattissons och Dessins avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
Allmänna utskottets förslag blir huvudförslag. Ordförande ställer proposition
på Mattissons/Dessins avslagsyrkande och Richard Jomshofs ändringsförslag
kommunstyrelsen beslutar att Mattissons/Dessins avslagsyrkande blir
motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill tillstyrka allmänna
utskottets förslag röstar ja och den som vill tillstyrka Mattissons/Dessins
avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd),
Carl-Göran Svensson (m), Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp)
samt ordföranden.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Gerthie Olsson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s) och Günter Dessin (v).
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Avstår: Richard Jomshof (sd).
Kommunstyrelsen beslutar således - då ordföranden biträtt förslaget som
med ja skall besvaras - med sju ja-röster mot sju nej-röster enligt allmänna
utskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
1. att fastställa ny ledningsstruktur för kommunledningsförvaltningen i
enlighet med kommunchefens förslag (enl. bilaga 1 i förslaget)
2. att fastställa kommunchefens förslag till fördelning av ansvarsområden
och uppgifter mellan Tillväxtenheten, enheten för Styrning och ledning,
enheten för Konsult och service samt Sekretariatet och Informationsservice
3. att uppdra till kommunchefen att utifrån de arbetsuppgifter, ansvar och
befogenheter som befintlig personal inom kommunledningsförvaltningen har
idag bemanna den nya organisationen
4. att överföra ansvaret för markexploatering samt köp och försäljning av
fastigheter från tekniska nämnden till kommunstyrelsen fr o m den 1 juli
2007
5. att överföra ansvaret för strategiska miljöfrågor från miljö- och
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen fr o m den 1 januari 2008
6. att återkomma till kommunfullmäktige med förslag om ramjusteringar i
budgeten fr o m den 1 juli 2007 för tekniska nämnden och kommunstyrelsen
7. att utse utvecklingschef Bengt Lingman som chef för tillväxtenheten
8. att uppdra till kommunchefen att internt utannonsera tjänsten som chef för
enheten Konsult och service; finansiering sker genom omdisponering av
befintliga medel
9. att samtliga föreslagna förändringar skall träda i kraft senast den 1
september 2007, med undantag för överförandet av ansvaret för strategiska
miljöfrågor som föreslås ske den 1 januari 2008.
______
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Samtliga förvaltningar
Kommunchefen
Akten
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2007.124.100

§ 81
Resultatförbättrande utvecklingsprogram
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 8 mars 2007 lämnat
förslag till utvecklingsprogram och förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2007 och planer
för 08-09 att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med nämnderna ta fram
förslag till åtgärder som är av sådan karaktär att de får långsiktig bäring i
syfte att förbättra kommunens resultat. Inriktningen i programmet för åren
2007 till 2009, mot bakgrund av att de finansiella målen skall uppnås, är 9
mkr, 28 mkr respektive 61 mkr.
Förvaltnings- och bolagschefer (chefsgruppen) har under ledning av
kommunchefen processat fram ett antal förändringar på kort och lång sikt
för att uppnå ovanstående resultat.
Dessa aktiviteter måste i de flesta fall utredas vidare för att belysa
konsekvenser och möjligt resultat tillsammans med hur budgetmässig
reglering kan ske. Det är också viktigt att beakta avgränsning och/eller
samordning med andra uppdrag som lämnats i samband med budgetbeslut
bl.a. uppdrag till tekniska nämnden om översyn av organisation och egen
regi, uppdrag till kommunstyrelsen om översyn av
kommunledningsförvaltningens organisation samt uppdrag om revidering
av konkurrensutsättningsprogram tillsammans med starta-eget-program.
Samtidigt pågår ett antal förvaltningsspecifika resultatförbättrande aktiviteter
bl.a. inom äldreförvaltningen för att klara verksamhet och volymökningar
inom beslutade ramar.
För att uppnå resultat enligt uppdraget är det viktigt att se till både
verksamhet och organisation. Därför föreslås en översyn av kommunens
nämnds- och förvaltningsorganisation med inriktning att pröva en minskning
av antalet nämnder/förvaltningar med 3-5. Till detta förslås också att inleda
diskussionen om minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige vilket dock
kan möjliggöras först under nästkommande mandatperiod.
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Initialt bör frågan kring uppdraget – prioriterade områden, kärnverksamhet
och service/stödfunktioner diskuteras för att tydliggöra inriktning och
direktiv kopplade till föreslagna aktiviteter. Förankring, samordning och
löpande avstämning är viktigt under processen varför en politisk styrgrupp
förslås utses. Projektgrupp kommer att utses ur chefsgruppen.
Kommunövergripande samverkansgrupp kommer att utgöra referensgrupp.
Parallellt med uppdraget om framtagande och genomförande av
resultatförbättrande utvecklingsprogram har, på uppdrag av
kommunstyrelsens ordförande, processen med att införa anställningsstopp
inletts.
Efter genomförande av utredningsuppdragen och innan fattade beslut skall
berörd styrelse eller nämnd komplettera förslagen med uppgift om vem som
har uppgiften att göra riskbedömning och redovisa behov av åtgärder för
genomförandet.
Det antecknas att vid allmänna utskottets sammanträde den 3 april 2007
kommunledningens förslag till beslut korrigerades så till vid att punkten 2.3 i
förslaget med följande lydelse: ” att ompröva rätten till önskad
sysselsättningsgrad” utgick/togs bort.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 april 2007 tillstyrkt
kommunledningsförvaltningens så till vida reviderade förslag att
punkten/attsats 2.3 har utgått och tagits bort.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med följande
ändringar:
1. att i attsats 2.7 följande text ”att utreda möjligheten att” tydligt skrivs
in i attsatsen,
2. att i attsats 2.8 följande text ”att utreda möjligheten att” tydligt skrivs in i
attsatsen
3. att i attsats 2.13 texten att minska eller halvera kostnader för
informationsenheten ändras till att lyda: ”att utreda strukturen för en
effektivare informationsenhet” samt
4. att i attsats 2.17 texten ”med 3-5” utgår och tas bort.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till ordförandens tilläggs- och ändringsyrkande.
Christina Mattisson (s) och Günter Dessin (v) yrkar avslag till förslaget i
sin helhet.
Richard Jomshof yrkar avslag på attsatserna 2.1 och 2.19.
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Patrik Hansson yrkar att beslut skall tas attsats för attsats

Härefter ajourneras sammanträdet i 10 minuter.

Proposition och beslut
Ordföranden bestämmer att proposition skall ställas attsats för attsats.
Härefter ställer ordförande proposition på det av Kent Lewén bifallna
ändringsförslaget och yrkandena om avslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt det av Kent Lewén bifallna ändringsförslaget.
Votering begärs i följande attsatser 2.1, 2.9 samt 2.19
Attsats 2.1
Följande propositionsordning godkänns: Den som vill tillstyrka det av
Kent Lewén bifallna ändringsförslaget röstar ja och den som vill bifalla
yrkandena om avslag röstar nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd),
Karl-Göran Svensson (m), Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp)
samt ordföranden.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Gerthie Olsson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s), Günter Dessin (v) samt Richard Jomshof (sd).
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta (8) nej-röster mot sju (7) jaröster att avslå det av Kent Lewén bifallna ändringsförslagets, attsats 2.1.

Attsats 2.9
Följande propositionsordning godkänns: Den som vill tillstyrka det av
Kent Lewén bifallna ändringsförslaget röstar ja och den som vill bifalla
yrkandena om avslag röstar nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd),
Carl-Göran Svensson (m), Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp),
Richard Jomshof (sd) samt ordföranden.
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Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Gerthie Olsson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s) samt Günter Dessin (v).
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta (8) ja-röster mot sju (7) nejröster bifall till det av Kent Lewén bifallna ändringsförslagets attsats 2.9.

Attsats 2.19
Följande propositionsordning godkänns: Den som vill tillstyrka det av
Kent Lewén bifallna ändringsförslaget röstar ja och den som vill bifalla
yrkandena om avslag röstar nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd),
Carl-Göran Svensson (m), Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp)
samt ordföranden.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Gerthie Olsson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s), Günter Dessin (v) samt Richard Jomshof (sd).
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta (8) nej-röster mot sju (7) jaröster att avslå det av Kent Lewén bifallna ändringsförslagets attsats 2.19.

Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning (votering) i enlighet med
det av Kent Lewén bifallna ändringsförslaget följande attsatser:
1.att kommunstyrelsens allmänna utskott ska utgöra styrgrupp för arbetet
med det resultatförbättrande utvecklingsprogrammet.
2. att uppdra åt kommunchefen tillsammans med chefsgruppen att pröva och
utreda nedanstående aktiviteter med inriktning om genomförande
2.2 att samordna gemensam service och administration inom kommunen och
dess bolag i en servicefunktion/förvaltning, tex upphandling, post/tryckeri,
diarie, intern utbildning mm,
2.4 att pröva former för strukturen inom skolan, barn- och
ungdomsförvaltningen i enlighet med uppdrag i budgetbeslut samt inom
utbildningsförvaltningen
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2.5 att se över strukturen inom koncernen och moderbolagssfären med
uppdrag om ökad produktivitet och avkastningskrav
2.6 att tydliggöra inriktning, styrning och samordning avseenden
upphandlings- och lokalförsörjning
2.7 att utreda möjligheten att konkurrensutsätta, upphandla alternativt öka
självfinansieringsgraden för gemensamma servicefunktioner bl.a. KKC Karlskrona Kompetenscenter, Arbetsmarknadsenhet/Bubbetorp,
Kommunhälsan m.fl.
2.8 att utreda möjligheten att minska ramen i kommunstyrelsens
projektbudget för att klara kortsiktiga ekonomiska mål tillsammans med
uppdrag om ökad extern finansiering av utvecklingsprojekt bl.a. i form av
eu-finansiering
2.10 att optimera befintliga investeringar före
nyinvesteringar/utvecklingsprojekt
2.11 att utreda alternativ till nuvarande konsumentvägledning inom
socialförvaltningen, t ex genom it-baserade tjänster
2.12 att utveckla samverkan inom området NPF (neuropsykiatrisk
funktionshinder),handikapp- utbildning och socialförvaltning
2.13 att utreda strukturen för en effektivare informationsenhet,
2.14 att energioptimeringen fortsätter och att samtliga fastigheter inom
kommunen och dess bolag åtgärdas för att uppnå största möjliga besparing
på miljö och ekonomi
2.15 att i takt med att gällande avtal löper ut förändrar kommunens itarbetsplatser till s k ”tunna klienter” samt se över programvaruanvändningen
2.16 att i takt med att gällande leasingavtal löper ut för kommunbilarna som
är centralt placerade istället övergå till bilpoolsföretag
2.17 att utreda strukturen för nämnds- och förvaltningsorganisationen med
inriktning att minska antalet nämnder/förvaltningar
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2:18 att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att inleda överläggningar
med partiernas gruppledare angående minskning av antalet fullmäktige
ledamöter till 61 för kommande mandatperiod (2011-2014),
3 att kommunövergripande samverkansgruppen utgör referensgrupp i
projektarbetet.

Kommunstyrelsen beslutar efter omröstning (votering)
1. att avslå det av Kent Lewén bifallna ändringsförslagets attsats 2.1
med följande lydelse: att utreda kommunens kostproduktion enligt
bilagda förutsättningar,
2. att bifalla det av Kent Lewén bifallna ändringsförslagets attsats
2.9 med följande lydelse: att pröva alternativa former för verksamhet
i enlighet med uppdraget om reviderat konkurrensutsättningsprogram,
3. att avslå det av Kent Lewén bifallna ändringsförslagets attsats 2.19
med följande lydelse: att meddela arvodesberedningen ”femklöverns”
uppfattning om att arvoden för 2007-2010 förblir oförändrade.
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Ekonomienheten
Informationsenheten
Akten

15

2007.162.761

§ 82
Ansökan om projektmedel till projekt med förebyggande insatser
mot våld och hög alkoholkonsumtion bland unga vuxna
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 13 mars 2007 lämnat
projektbeskrivning och förslag till beslut.
Projektet syftar till att alla i Karlskrona ska kunna leva ett gott liv.
Karlskrona skall kunna vara en plats där medborgarna ska kunna känna sig
trygga såväl utomhus som i sitt eget hem. Det goda och trygga livet ska
innebära att allt fler väljer att dricka mindre alkohol. Metodiskt förutsätter
projektet ett engagemang från företag, organisationer, föreningar och
myndigheter där alla samverkar för målet att minska alkoholkonsumtionen
bland unga vuxna och att antalet anmälda våldsbrott i centrala Karlskrona
med 25 % vardera.
Den årliga kostnaden för att driva projektet beräknas till 1 Mkr. Karlskrona
kommun och Landstinget i Blekinge föreslås tillsammans bidra med 500 tkr
per år och resterande medel förutsätts sökas från länsstyrelsen och andra
finansiärer. Projektet kan först starta vid halvårsskiftet i år varför
kommunens kostnad 2007 uppgår till 125 tkr.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att bevilja 125 tkr ur kommunstyrelsens projektmedel för 2007
till ett projekt med tidigt förebyggande insatser mot våld och hög
alkoholkonsumtion bland unga vuxna i Karlskrona kommun.
_______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

16

2007.144.214

§ 83
Detaljplan för del av Karlskrona 4:1 ny entré till Kronan-huset;
yttrande
Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 4:1, ny entré till Kronanhuset är
översänt för samråd.
Planförslaget syftar till att möjliggöra en tillbyggnad med ny entré till
Kronanhuset längs den norra delen av fasaden mot Landbrogatan.
Anledningen är att man vill öka kundflödet i huset för att stärka etableringar
i köpcentret samt även överbrygga höjdskillnader mellan Ronnebygatan och
Hoglands park för att därigenom förbättra tillgängligheten.
Samrådsyttrandet har sammanställts av personal från näringslivsenheten
respektive strategigruppen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 12 mars 2007 lämnat
yttrande och förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är positivt med den föreslagna
tillbyggnaden som ett led i en allmän kvalitetshöjning av området i och kring
Hoglands park inte minst vad gäller tillgänglighets- och trygghetsaspekter.
Bedömningen är att förslaget ligger väl i linje med den kulturhistoriska
beskrivningen av Hoglands park som nyligen gjorts.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att lämna kommunledningsförvaltningens yttrande till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
____
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Kommunal författningssamling
Kommunledningsgruppen
Berörda delegater
Informationsenheten
Akten

17

2007.40.101

§ 84
Revidering av kommunstyrelsens delegationsförteckning
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 mars 2007 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunstyrelsens delegationsförteckning har
omarbetats med anledning av de förändringar som kommunfullmäktige
beslutade den 29 mars 2007 avseende kommunstyrelsens reglemente.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa bifogat förslag till delegationsförteckning (förslaget, se ärendet).

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att fastställa förslag till delegationsförteckning.
____
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Akten

18

2007.10.001

§ 85
Upphörande av kommunstyrelsens utvecklings arbetsutskottet
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har
kommunledningsförvaltningen sammanställt ett beslutsförslag med
utgångspunkt i att kommunstyrelsens utvecklings arbetsutskott skall upphöra
och att näringslivsutskottet, som tillsammans med ekonomi arbetsutskottet
framgent handlägger dessa frågor, skall vid sammanträda vid samma
tidpunkter och på samma plats.
Grunden för denna ändring är att näringslivsutskottet har tagit över
merparten av utvecklings arbetsutskottets funktion. Näringslivsutskottet har
inrättats genom att kommunfullmäktige den 29 mars 2007 beslutat anta
kommunstyrelsens nya reglemente. I reglementet § 24 stadgas att
kommunstyrelsen även äger låta bl.a. utskott upphöra.
Kommunledningsförvaltningen hemställer kommunstyrelsen besluta
att låta utvecklingsarbetsutskottet upphöra med omedelbar verkan.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 april 2007 tillstyrkt förslaget.
Ordningsfråga
Christina Mattisson anför att ärendet är ett så kallat icke ärende enär det
endast finns allmänna utskott.
Ordföranden anför att det nu är fråga om att förtydliga; att istället för allmänt
utskott med utvecklingsfrågor sådana frågor numera företrädesvis skall
behandlas i ett näringslivsutskott.

Ordföranden beslutar
att ärendet utgår.
_______
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Miljödepartementet
Handläggaren
Akten

19

2007.101.42

§ 86
Remissyttrande angående delbetänkandet; ett svenskt havsmiljöinstitut
(SOU 2006:112)
Samhällsbyggnadsförvaltningen (förvaltningen) har i skrivelse den 23
februari 2007 lämnat yttrande jämte förslag till beslut.
Miljö- och Byggnadsnämnden (nämnden) har vid sammanträde den 16 mars
2007, § 102, beslutat att föreslå kommunstyrelsen att anta förvaltningens
yttrande som sitt eget och sända det till Regeringskansliet som svar på
remissen.
Nämnden skriver sammanfattningsvis i § 102 följande: I korthet går
förslaget ut på att avveckla de tre självstyrande marina centrumen i
Sverige (vid universiteten i Göteborg, Stockholm och Umeå). Dessa
skall ersätta av ett havsmiljöinstitut med nationellt ansvar. Institutet
skall bedriva sin verksamhet vid den tidigare marina centrumen med
förstärkning av Högskolan i Kalmar. Detta på grund av den hårt belastade
södra delen av Östersjön och Öresund där Kalmar högskola verkar. Institutet
skall samordnas vis universitetet i Göteborg.
Karlskrona kommun anser att idén om ett samordnat institut är god, och
sannolikt kommer att innebära att arbetet med havsmiljöfrågor kommer att få
ökad tyngd. Det är bra att Högskolan i Kalmar får en roll i sammanhanget
eftersom man har stor kunskap om situationen vid blekingekusten. Blekinge
Kustvattenförbund har under en längre tid anlitat Högskolan i Kalmar för sin
miljöövervakning. Även Karlskrona kommun har till och från anlitat
personal från högskolan i Kalmar för undersökning av havsmiljön.
Karlskrona kommun har samrått i frågan med Bleking Tekniska Högskola,
som har en positiv inställning till delbetänkandet (se vidare i ärendet).

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet från samhällsbyggnadsförvaltningen som sitt eget och
sända det till regeringskansliet som svar på remissen.
_______
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Idrotts- och fritidsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

20

2007.148.105

§ 87
Anhållan om medel för Annual Meeting för UBC Sports Comission i
Karlskrona den 19-21 april 2007.
Idrotts- och fritidsförvaltningen (förvaltningen) har i skrivelse den 5 mars
2007 anhållit om medel för Annual meeting för UBC sports Comission.
Sports Comission bildades 1995 för att stimulera kontakter och relationer
mellan ungdomar inom idrottsområdet. Årligen genomförs olika möten och
tävlingar både på planer och i anläggningar mellan olika lag som bildas
kommunvis/klubbvis eller enskilda aktiva.Förvaltningen kommer att
administrera årets möte.
I samband med årsmötet arrangeras seminarier på aktuella teman som
exemplifieras genom vad som sker lokalt i Karlskrona, på regional nivå, i
Sverige och på andra platser inom UBC området. Utöver detta kommer
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 8 mars 2007 lämnat
förslag till beslut.
Förvaltningen kommer i april månad, för kommunens räkning, att arrangera
årets möte på temat ”Häls och Fair Play”. Med anledning därav har
förvaltningen tillskrivit kommunstyrelsen med begäran om kompensation för
de merkostnader som uppstår.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att från Kommunstyrelsens reserv för volym- och kvalitetsökning bevilja
Idrotts- och fritidsförvaltningen ett engångsanslag om 20.000 kronor.
_______
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Kommunarkivarien
Arkiv ansvarig vid PA/Enheten
Birgitta Jönsson
Akten

21

2007.159.004

§ 88
Gallringsplan för kommungemensamma handlingar inom löne- och
personaladministrativ verksamhet
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 12 mars 2007 lämnat
yttrande och förslag till beslut.
I enlighet med gällande arkivreglemente beslutar arkivmyndigheten om
gallring (förstöring) av allmänna handlingar som finns hos flera nämnder
och bolag.
Nuvarande gallringsbeslut för löne- och personaladministrativa verksamheter
inom kommunkoncernen är inaktuella och behöver uppdateras. Ändringarna
av gallringsbeslut kräver förnyat beslut av nämnden. De allmänna handlingar
som föreslås gallras bifogas ärendet i en bilaga (för bilagan se i ärendet).

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta framlagd gallringsplan för löne- och personaladministrativ
verksamhet.
______
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Affärsverken AB
Ekonomienheten
VD för Moderbolagen
Utvecklingschefen
Akten

22

2007.161.375

§ 89
Begäran om tillstånd att få utnyttja investeringsram för
fjärrvärmeutbyggnad, Torskors
VD för affärsverken har i skrivelse den 23 februari 2007 begärt tillstånd att
få utnyttja investeringsram för fjärrvärmeutbyggnad avseende Torskors.
Affärsverken AB har, vid beslut i Kommunfullmäktige i samband med
antagande av budget för 2007 erhållit begränsningar, att inte utan anmälan
utnyttja investeringsbudgeten för fjärrvärmeutbyggnaden. Detta i avvaktan
på ett principiellt beslut om den framtida fjärrvärmeutbyggnaden.
I Torskors finns etableringar, dels nya (Bergkvarabuss) och dels befintliga
(kv Munspelet) som har visat intresse för anslut sig till fjärrvärmenätet.
Utmed Tennvägen finns även ett antal industrier som kan bli aktuella för
anslutning.
Affärsverken har ett mindre närvärmenät i norra delen av Tennvägen som
idag försörjer industrihotellet och en produktionsanläggning som eldas med
olja eller el. Affärsverken har projekterat en ny närvärmeanläggning i södra
delen av Tennvägen som på sikt kan anslutas till det befintliga närvärmenätet
i norra delen av Tennvägen. Den nya produktionsanläggningen kan försörja
samtliga kunder utmed Torskors industriområde och även Karlskronahems
befintliga värmecentral i kv. Munspelet samt eventuellt de nya hus som skall
byggas inom samma område.
Byggnationen beräknas kunna ske under 2007/2008.
Affärsverken AB begär
att kommunstyrelsen ger Affärsverken AB tillstånd att inom ramen för
inlämnad investeringsbudget få utnyttja 15 300 tkr för
fjärrvärmeinvesteringar åren 2007/2008.
Yrkande
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till begäran om tillstånd att utnyttja
investeringsramen på sätt som begärts.
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Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ge Affärsverken AB tillstånd att inom ramen för inlämnad
investeringsbudget få utnyttja 15 300 tkr för fjärrvärmeinvesteringar åren
2007/2008.
______
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VD Affärsverken AB
Ekonomienheten
VD för Moderbolagen
Utvecklingschefen
Akten

24

2007.160.375

§ 90
Begäran om tillstånd att få utnyttja investeringsram för
fjärrvärmeutbyggnad, Rådhusbacken m.fl.
VD för affärsverken har i skrivelse den 23 februari 2007 begärt tillstånd att
få utnyttja investeringsram för fjärrvärmeutbyggnad avseende Ronnebygatan,
Rådhusbacken och Stortorget.
Affärsverken AB har, vid beslut i Kommunfullmäktige i samband med
antagande av budget för 2007 erhållit begränsningar, att inte utan anmälan
utnyttja investeringsbudgeten för fjärrvärmeutbyggnaden. Detta i avvaktan
på ett principiellt beslut om den framtida fjärrvärmeutbyggnaden.
På Trossö finns ett befintligt kulvertnät där det finns avsättningar gjorda för
framtida utbyggnad av kulvertnätet till fastigheterna på Ronnebygatan,
Rådhusbacken och viss del av Stortorget. Bolaget har redangjort en förfrågan
till fastigheterna längs den planerade kulvertsträckningen och samlat ihop de
intresserade kunderna för att kunna erbjuda en samlad anslutning i samband
med förläggningen av kulverten. Några av fastigheterna är Karlskrona
kommuns egna och ligger helt i linje med de tagna inriktiningsbesluten att
minska oljeberoendet.I Torskors finns etableringar, dels nya (Bergkvarabuss)
och dels befintliga (kv Munspelet) som har visat intresse för anslut sig till
fjärrvärmenätet. Utmed Tennvägen finns även ett antal industrier som kan bli
aktuella för anslutning.
Affärsverken har ett mindre närvärmenät i norra delen av Tennvägen som
idag försörjer industrihotellet och en produktionsanläggning som eldas med
olja eller el. Affärsverken har projekterat en ny närvärmeanläggning i södra
delen av Tennvägen som på sikt kan anslutas till det befintliga närvärmenätet
i norra delen av Tennvägen. Den nya produktionsanläggningen kan försörja
samtliga kunder utmed Torskors industriområde och även Karlskronahems
befintliga värmecentral i kv. Munspelet samt eventuellt de nya hus som skall
byggas inom samma område.
Byggnationen beräknas kunna ske under 2007 om samordning sker med
Gata/va samt med Stadsnätet.
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Affärsverken AB begär
att kommunstyrelsen ger Affärsverken AB tillstånd att inom ramen för
inlämnad investeringsbudget få utnyttja 4 100 tkr för fjärrvärmeinvesteringar
åren 2007.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ge Affärsverken AB tillstånd att inom ramen för inlämnad
investeringsbudget få utnyttja 4 100 tkr för fjärrvärmeinvesteringar år 2007.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

26

2007.169.370

§ 91
Investering i Kraftvärmeverk
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 16 mars 2007 lämnat
yttrande och förslag till beslut i ärendet.
Bakgrund
Affärsverken AB har sedan 1991 bedrivit fjärrvärmerörelse på uppdrag från
ägaren. Dagens produktionskapacitet är fullt utnyttjad och det finns behov av
en ökad kapacitet för att kunna ansluta presumtiva kunder till fjärrvärmenätet.
Affärsverken har gjort en förstudie som bolagets styrelse i november 2004
lämnade över till kommunstyrelsen via AB Karlskrona Moderbolag.
I december 2005 föredrog Affärsverken förstudien för kommunfullmäktige
med syfte att övergripande informera ledamöterna om projektet.
Kommunledningsförvaltningen hade för egen del anlitat konsulter från ÅF
(Ångpanneföreningen) för att verifiera de antagna kostnader och möjliga
intäkter som använts i förstudien. En av ÅFs rekommendationer var att utreda
en etappvis utbyggnad för att minska riskerna. I januari 2006 kompletterade
Affärsverken förstudien med information om etappvis utbyggnad vid
investeringen och vid eventuella ändringar i skatter och bränslepriser.
Förstudien har även varit föremål för granskning av Ernst&Young på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna. Inriktningen på granskningen var bla risk
och väsentlighetsanalys.
Fullmäktige antog i september 2006 energiplanen där det framgår att
målsättningen bla skall vara en utbyggnad av fjärrvärmen.
Februari 2007 hade kommunstyrelsen en seminariedag där Affärsverken
presenterade 2 olika alternativ om etappvis utbyggnad, en forskare i
miljöutsläpp informerade om utsläpp för ett kraftvärmeverk och information
lämnades avseende kommunens framtida investeringsutrymme.
Sedan ett år tillbaka finns en ansökan om miljötillstånd för beredning hos
länsstyrelsen. Länsstyrelsen förväntas fatta beslut om miljötillstånd under
våren 2007 för anläggningen. Då kommer även gränsvärden för
utsläppsnivåer att fastställas för anläggningen.
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Anläggningen
Anläggningen är projekterad för en full utbyggnad av fjärrvärme i
Karlskrona. Det innebär att anläggningen består av två fastbränslepannor på
25+40 MW, två oljepannor på 2x40 MW samt turbin för el-generering. Vid
genomgången med utomstående konsult i december 2005 framkom att
anläggningen med fördel kunde byggas i etapper för att minimera riskerna i
projektet och dessutom använda redan gjorda investeringar i Väster Udd- och
Gullberna- anläggningarna under dess livslängd. Nackdelarna blir en något
högre total investerings-kostnad och en lägre el-generering med anledning av
att värmeunderlaget byggs ut i etapper. Fördelarna i den lägre risken,
bedömdes dock överväga nackdelarna. Dessutom kommer teknikutvecklingen
att fortsätta under de kommande åren varför den totala ekonomiska kalkylen
blir positiv när man väger in riskfaktorerna.
Den föreslagna anläggningen avser en fastbränslepanna (40MW) som eldas
med trädbränslen samt en oljepanna (40MW) byggs. Till denna kopplas en elgenerator i lämplig storlek, ackumulatortank samt rökgasrening med senast
kända teknik. Kulvertledning förbinder kraftvärmeverket med nuvarande nät
på Gullbernavägen och på vägen ansluts Rosenholmsanläggningen, varefter
den produktionsanläggningen kan avvecklas.

Placering
Anläggningens placering har utretts i miljökonsekvensbeskrivningen. Den
mest optimala placeringen erhåller Affärsverken på Bubbetorp, i direkt
anslutning till avfallsanläggningen som sedan länge finns etablerad på
platsen. Här finns möjligheter att omhänderta det avfall som bildas i
anläggningen på ett miljöriktigt sätt.

Investeringen
Den beräknade investeringskostnad uppgår till 500 mkr varav kulverten
svarar för 75 mkr. Definitiv investeringskostnad kan fastställas efter
upphandlingen.

Finansieringen
Finansieringen kan ske dels med leasing och dels via lån. Finansieringen
kommer att ske i nära samarbete med Karlskrona kommun. Lånebehovet för
Affärsverken har bedömts till 60 mkr/2008, 65 mkr/2009, 270 mkr/2010, 50
mkr/2011. Lånebehovet är lägre än investeringen eftersom affärsverken i
första hand använder det investeringsutrymme som bolagets totala resultat
genererar.
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Viss del av anläggningen kan leasas och då minskar lånebehovet med
motsvarande belopp. Om och hur stor del av investeringen som kommer att
leasas kommer att ske i samråd med Karlskrona kommun.

Resultat
Det koncernbidrag som Affärsverken årligen lämnar till AB Karlskrona
Moderbolag om 15 mkr beräknas kunna behållas under hela projektet.
Kraftvärmeverket beräknas ha ett ackumulerat nollresultat efter finansiella
poster år 2016. Prognostiserad resultaträkning för
Affärsområdet värme samt Affärsverken Karlskrona AB bifogas (bilaga 1 och
2).
Tidsplan
Tidplanen är i grova drag:
planprocessen startar sommaren 2007
projekteringen startar hösten 2007
byggstart sommaren 2008
anläggningen tas i provdrift vintern 2009/2010
anläggningen övertas av Affärsverken från entreprenören
sommaren 2010 (detaljerad tidplan finns som bilaga 3)

Investeringsbudget för affärsområde värme år 2007
Enligt beslut i samband med budgeten finns ingen investeringsbudget för
Affärsverkens affärsområde värme. Anledningen är att man vill samordna
investeringsbudgeten med beslut avseende kraftvärmeverket. Varje
investering som avser fjärrvärme har därför beslutats av kommunstyrelsen. I
samband med beslut om kraftvärmeverket kan också affärsområdets
investeringsbudget för 2007 beslutas.
Investeringsbudgeten omfattar totalt 94 mkr (bilaga 4). Investeringen om 50
mkr som avser ny produktion med pellets/briketter som bränsle, är en
investering som är en tillfällig utbyggnad av nuvarande
produktionsanläggningen vid Gullberna. Placeringen kommer att ske i
anslutning till befintlig kulvert. Anläggningen byggs i containerutförande och
som, efter kraftvärmeverkets byggnation, kan flyttas och användas t ex
i Nättraby eller annan mindre ort i Karlskrona kommun
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen hemställa att
Kommunfullmäktige beslutar
Att ge Affärsverken Karlskrona AB i uppdrag att bygga kraftvärmeverk med
en biobränslepanna (40MW), en oljepanna samt turbin för elgenerering med
placering i Bubbetorp
Att finansieringen av investeringen gör Affärsverken Karlskrona AB genom
upplåning eller leasing via Karlskrona kommun
Att godkänna bifogad investeringsbudget för Affärsverkens affärsområde
värme avseende 2007
Att Affärsverken i Karlskrona skall inhämta igångsättningstillstånd för
investeringen sedan anbud infordrats samt
Att Kommunstyrelsen bemyndigas att lämna ett sådant
igångsättningstillstånd.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 april 2007 tillstyrkt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Yrkanden
Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med följande
tillägg:
att styrgruppen för minskat oljeberoende i samband med projekt Kraftvärme
Bubbetorp särskilt beaktar nedanstående målsättningar i Karlskrona
kommuns Energiplan 2006:
Oljeberoendet skall 2015 ha minskat så kraftigt att målet är möjligt
förverkligas, dvs. målsättningen,
Karlskrona kommun icke är oljeberoende år 2020,
alla kommunala fastigheter värms med förnyelsebar energi 2015,
alla fastigheter är oberoende av olja som uppvärmningsalternativ 2020 samt
alla flerfamiljsfastigheter i kommunen värms med förnybar energi 2020.
Lars Hildingsson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med följande
tillägg:
att Affärsverken Karlskrona AB genomför en miljökonsekvensbeskrivning
där konsekvenserna för Rödeby samhälle särskilt beaktas.
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till förslaget.
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Gerthie Olsson (s) med instämmande av Christina Mattisson (s) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag med samtliga yrkade tillägg.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag, Hanssons
ändringsförslag samt Hildingssons ändringsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag med tillägg
för Hanssons och Hildingssons tilläggsyrkanden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet i attsatserna 1-5 och efter
yrkande om tillägg i attsatserna 6-7
Föreslår Kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
1. att ge Affärsverken Karlskrona AB i uppdrag att bygga kraftvärmeverk
med en biobränslepanna (40 MW), en oljepanna samt turbin för elgenerering
med placering i Bubbetorp
2. att finasieringen av investeringen gör Affärsverken Karlskrona AB genom
upplåning eller leasing via Karlskrona kommun
3. att godkänna bifogad investeringsbudget för Affärsverkens affärsområde
värme avseende 2007
4. att Affärsverken i Karslkrona skall inhämta igångsättningstillstånd för
investeringen sedan anbud infordrats
5. att Kommunstyrelsen bemyndigas att lämna ett sådant
igångsättningstillstånd
6. att styrgruppen för minskat oljeberoende i samband med projekt
Kraftvärme Bubbetorp särskilt beaktar följande målsättningar i Karlskrona
kommuns Energiplan 2006: - Oljeberoendet 2015 skall ha minskat så kraftigt
att målet är möjligt förverkligas, dvs. målsättningen att Karlskrona kommun
icke är oljeberoende år 2020 - alla kommunala fastigheter värms med
förnyelsebar energi 2015 - alla fastigheter är oberoende av olja som
uppvärmningsalternativ 2020 samt - alla flerfamiljsfastigheter i kommunen
värms med förnybar energi 2020.
7. att Affärsverken Karlskrona AB genomför en
miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna för Rödeby samhälle
särskilt beaktas.
_________
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Kommunfullmäktige

§ 92
Förslag till IT-vision för Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 19 mars 2007 lämnat
förslag till IT-vision jämte förslag till beslut.
Syftet med IT-visionen är att åstadkomma en tydligare förflyttning av fokus
från informationsteknik (IT) till verksamhetens behov och visa på hur en
ökad integration av elektroniska tjänster kan utveckla kommunens tjänster.
Detta fokus har naturligtvis sin grund i den snabba tekniska utvecklingen
inom data- och telekommunikation, speciellt Internet och webbtekniken.
De krav som ställs på verksamheten idag, kräver ett strategiskt
förhållningssätt till IT-frågor. En viktig förutsättning är därför att visionen
har en stark koppling till verksamhetsmålen, hur de skall se ut i framtiden
samt det förändringsarbete som måsta genomföras.
Förslaget innehåller följande tio huvudrubriker:
Inledning, Bakgrund och syfte med visionen, Omvärld-läge, Vi lever som vi
lär, Demokrati och delaktighet, Kunskap, Omvärld och samverkan,
Kommunikation – Infrastruktur, Teknik och Organisation (förslaget i sin
helhet, se i ärendet).

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta visionen.
______
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2007.6.007

§ 93
Yttrande över revisionsrapport; Granskning av integrerad styrning
Revisionen har med skrivelse den 19 december 2006 översänt Ernst &
Youngs granskning av Integrerad styrning Karlskrona kommun och önskat
svar senast den 31 mars 2007.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 mars 2007 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunense
styrning. Granskningen syftar rill att belysa omfattningen och innehållet i de
samlade styrsignaler som ges och hur väl dessa samordnas och prioriteras.
Granskningen omfattar styrdokument som antas av kommunfullmäktige till
nämnder och styrelser. Nämndernas styrning av verksamheten omfattas ej av
granskningen.
Granskningen konstaterar att Karlskrona kommun har en stark
ekonomistyrning. Nämndernas ekonomiska åtaganden och förändrings
åtaganden har varit tydliga. Vad verksamheterna skall uppnå och vilka
värden verksamheterna ska skapa har dock inte framgått av budgeten.
Revisorerna konstaterar att den förändring som nu sker mot en tydligare
verksamhetsstyrning, via nämndsspecifika målformuleringar även i
beslutsprocessen, är viktig. Den förändrade styrmodellen bör förtydligas
och dokumenteras.
I kommunen finns ett stort antal styrdokument som är antagna av
kommunfullmäktige. Det finns kommunövergripande, nämndsspecifika ,
administrativa samt styrdokument specifikt för de kommunala bolagen.
Revisorerna konstaterar att det kan finnas en problematik i mängden av
styrdokument båda vad avser innehåll, olika tidsbegränsningar samt
eventuella prioriteringar mellan dokumenten. En ökad samordning av
styrdokumenten föreslås. Avslutningsvis föreslår revisorerna att
kommunledningsförvaltningen tar fram en flerårsplan för uppföljning av
styrdokumenten.
Kommunledningsförvaltningen delar sammanfattningsvis revisorernas
uppfattning om den starka ekonomistyrningen i kommunen både vad gäller
direktiv och uppföljning. Vidare anför kommunledningsförvaltningen att
mångfalden av styrdokument kan leda till att det uppstår en
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avgränsningsproblematik och att på sikt kommunen bör sträva efter att
minska antalet styrdokument. Om möjligt bör vidare dokumenten samordnas
i tid och för att dokumenten skall vara styrande är det viktigt att skapa en
tydligare bild av vilka dokument som skall finnas, deras inbördes relation
samt att göra dem kända i den kommunala organisationen.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att översända kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande över
revisionsrapporten till revisorerna.
______
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2007.123.040

§ 94
Förslag till reviderat kommunalt konkurrensprogram
Kommunfullmäktige beslutade den 20-21 december 2006 (§ 191;
övergripande beslut attsats 17) ”att uppdra till kommunstyrelsen att se över
såväl nuvarande konkurrensprogram som starta eget program”.
Kommunledningsförvaltningen har i med skrivelse den 9 mars 2007 bifogat
förslag till reviderat konkurrensprogram jämte förslag till beslut. Programmet
är i stora delar lika med tidigare. Förutom mer redaktionella förändringar och
uppdateringar skiljer sig nu föreliggande förslag till konkurrensprogram på
ett par punkter:
• Kundvalssystem är inskrivet som en metod för konkurrensutsättning
• I tidigare program stod inskrivet att egen regi skulle beredas tillfälle att
inkomma med erbjudande om drift om verksamheten tidigare bedrivits i egen
regi. Denna del är borttagen. Resp. nämnd avgör huruvida egen regi ska
inkomma med erbjudande om drift eller ej.
• I tidigare program stod också att anbudsgivarens övertagande av lokaler,
inventarier och personal inte skulle beaktas. I nuvarande förslag står att det
bör eftersträvas att anbudsgivaren övertar lokaler, inventarier o.dyl. samt att
anbudsgivaren bör främja personalens anställning hos denne.
Tillämpningsföreskrifterna har uppdaterats och redigerats så att de följer
förändringarna i programmet. Dessutom har uppgifter som inte längre
gäller/finns tagits bort, som det trygghetsavtal som fanns år 2000.
Den styrelse/nämnd som beslutar om att konkurrensutsätta någon verksamhet
eller del av verksamhet ansvarar för att göra riskbedömning och redovisa
behov av åtgärder innan beslut om genomförande fattas.
Starta eget paketet är mindre omfattande än tidigare, men ger möjlighet till
information, utbildning, tjänstledighet under 1 år och samma regler som för
fritidsstudiestöd ska användas. Till skillnad från förra starta eget paketet
gäller detta oavsett vilken bransch den anställde vill starta eget i.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 april 2007 tillstyrkt
kommunledningsförvaltningens förslag.

10 april 2007

35

Yrkanden
Günter Dessin (v) och Christina Mattisson (s) yrkar avslag till förslaget
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med följande
tillägg/ändring:
1. att i konkurrensprogrammet § 1 andra stycket efter orden ”Förbättrad
konkurrens” tillägga: kan.
2. att i konkurrensprogrammet § 4 andra meningen efter ordet ”planen” ta
bort: ”nämnd”.
3. att i konkurrensprogrammet § 11 efter orden ”Varje nämnd” följande tas
bort: ”bör” och istället tillägga: ”skall” vidare efter orden
”beställarkompetens eller” följande tas bort: ”kommer att få” och istället
tillägga: ”inhämtar”.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag, Linboms
reviderade förslag och Dessins och Mattissons yrkanden om avslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Linboms reviderade förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket.
______
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2007.179.004

§ 95
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 mars 2007
Kommunallagen 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.
Enlig 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som
inte är färdigberedda lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 5 april 2007
lämnat beslutsförslag.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
_______
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§ 96
Budget och verksamhetsuppföljning i februari 2007
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två
gånger under löpande budgetår 2007 inhämta uppgifter för en traditionell
budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall.
Föreliggande rapport bygger på erfarenheterna från årets två första
månader.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse ingivit rapport jämte
förslag till beslut.
Årsbudgeten förutsätter att det ekonomiska resultatet år 2007 för
kommunen som helhet skall bli + 17,0 miljoner kr. En prognos efter
februari månads utgång pekar mot ett resultat om -5,4 miljoner kr.
Avvikelserna återfinns på sex poster, skatteintäkter och statsbidrag
(- 14,0 Mkr), äldrenämnden (-5,6 Mkr), barn- och ungdomsnämnden
(- 4,0 Mkr), det ekonomiska biståndet (- 1,0 Mkr) samt finansnettot
(+ 1,2 Mkr). Prognosen utgår ifrån att kostnadsbegränsningarna i enlighet
med det ”resultatförbättrande utvecklingsprogrammet” uppnås och att
realisationsvinster från fastighetsförsäljning blir 20 Mkr i enlighet med
budgeten.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 april 2007 tillstyrkt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag i sin helhet.
Richard Jomshof yrkar avslag på attsats 4.
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Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar först enligt allmänna utskottets förslag i de två
attsatserna som avser förslag att föreslå kommunfullmäktige samt de därpå
till kommunstyrelsen ställda attsatserna 1-3 och 5-6.
Därefter ställer ordföranden proposition på Mattissons och Lewéns förslag
att bifalla allmännautskottets förslag i sin helhet mot Jomshofs yrkande om
avslag på attsats 4. Kommunstyrelsen beslutar enligt Mattissons och
Lewéns förslag att bifalla allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anmoda barn- och ungdomsnämnden, äldrenämnden och
socialnämnden att snarast vidta sådana åtgärder som innebär att
befarade avvikelser från tilldelade ramar för 2007 kan undvikas samt
2. att godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport
-----Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 8 mkr för ökade årliga
kostnader ed anledning av utbyggd förskoleverksamhet genom
överföring av medel från kommunstyrelsens reserv för utbyggnad av
förskolan,
2. att tillföra barn- och ungdomsnämnden ökade investeringsmedel om
1,1 mkr för utrustning och inventarier inom förskolan genom
ianspråktagande av medel ur reserv för inventarier vid utbyggd
barnomsorg,
3. att uppdra åt BUN att trygga det planerade behovet av barnomsorg i
vår, och återkomma med den ekonomiska konsekvensbeskrivningen
härav i samband med delårsbokslutet i april då finansieringen av
verksamheten samtidigt skall prövas,
4. att tillföra utbildningsnämnden 900 tkr från kommunstyrelsens reserv
för volym och kvalitetsutveckling,
5. att uppmana äldrenämnden att omgående vidtaga aktiva åtgärder så att
fakturering av delegerade sjukvårdsinsatser i eget boende påbörjas
snarast, alternativt vidta andra åtgärder av motsvarande omfattning samt
6. att uppmana tekniska nämnden att intensifiera arbete med att nå upp till
det beslutade resultatet om reavinster på totalt 20 mkr.
________
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2005.534.310
2004.440.310
2004.519.310

§ 97
Svar på tre (3) medborgarförslag om hundrastplats på Trossö
och Rosenholm.
Medborgarförslagen väcktes vid fullmäktiges sammanträde: den 27 oktober
2005, § 152, av Kerstin Bjerén Landeman, den 28 oktober 2004, § 132, av
Anita Björk samt den 16 december 2004 av Emma Lindmar, Martina
Bergqvist och Henrik Lengstedt Förslagsställarna anför att det på
Trossö, förslagsvis Chapmansplan och Rosenholm skulle finnas
hundrastplats att tillgå.
Tekniska nämnden (nämnden) har vid sitt sammanträde den 27 februari
2007, § 18, lämnat förslag till yttrande och förslag till beslut.
Nämnden anför bl.a. Tre medborgarförslag har inkommit till kommunen
med förslag om att kommunen skall anordna hundrastgårdar. Ett av
förslagen avser placering inom Rosenholmsområdet och de två övriga avser
placering på Trossö (Chapmansplan). Beträffande förslag om hundrastgård
på Rosenholm anser tekniska förvaltningen att Rosenholmsområdet som
helhet innehåller så mycket naturmark att behov av en inhägnad rastgård ej
bedöms vara nödvändig. Beträffande de två övriga förslagen om
hundrastgård på Trossö (Chapmansplan) har dessa frågor tidigare
behandlats i tekniska nämnden 2005-06-28, § 59, och miljö- och
byggnadsnämnden 2006-05-10, § 178 och 2005-11-09, § 379. Tekniska
nämnden beslutade då att en hundrastgård eventuellt kan lokaliseras till
Wämöområdet men att drift och underhåll bör lösas genom självförvaltning.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslog i sina beslut avslag på lokalisering
av hundrastgårdar inom Trossö.
Med utgångspunkt från vad som anförts föreslår tekniska förvaltningen i sin
skrivelse den 5 februari 2007 avslag på framställningar om att kommunen
skall anordna hundrastgårdar på Trossö och Rosenholm, men om intresse
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finns från förslagsställarna att anordna detta som självförvaltning bör de
själva föreslå en lämplig lokalisering inom tex Wämöområdet.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
Att medborgarförslagen om hundrastgård på Rosenholm och Trossö härmed
skall anses vara besvarade.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 april 2007 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar att frågan utreds vidare.
Tommy Olsson (kd) yrkar att ärenden med nummer 21-23 på dagens
föredragningslista, angående hundrastplatser, återremitteras för att
återkomma med förslag på plats för hundrastgård inom centrala Karlskrona.

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera de tre ärendena om hundrastplats för att återkomma med
förslag på hundrastgård inom centrala Karlskrona.
_________
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2006.315.611

§ 98
Svar på motion om att låta invandrare bli en resurs för skolan
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde: den 31 januari 2006,
§ 111, av Ingrid Hermansson (c). Motionären vill att Karlskrona kommun
skall ta tillvara den resurs som invandrarna skulle kunna vara genom att få
möjlighet att medverka i skolans verksamhet under del av dagen. För- och
grundskola är lämpliga stadier då barnens behov i dessa åldrar är stort.
Lämpligt som resurs vore att deltaga i verksamhet som: på raster och
måltider, vid fritidsdagar och utflykter samt under lektioner som stöd till
ordinarie personal, vilket kan ge en lugnare klassrumsmiljö.
Språkkunskaperna hos invandrare skulle härmed på ett naturligt sätt
förbättras och övas samtidigt som eleverna får möjlighet till att möta vuxna
människor med olika bakgrund och ursprung. En större förståelse för olika
kulturer kan erhållas hos alla elever.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 januari 2007,
§ 19, lämnat yttrande och förslag till beslut.
Frågan om rektorsområdena särskilt ska inbjuda karlskronabor med
utländsk bakgrund att delta i vardagsarbete i förskola och skola bör inte
styras eller organiseras centralt. Barn- och ungdomsförvaltningen kan välja
att uppmuntra rektorsområdena att bjuda in invandrare i enlighet med
motionens intentioner, men hur detta ska organiseras och utvecklas måste
varje rektor avgöra och ta ansvar för. Barn- och ungdomsnämnden kan i
direktiv eller planer anta målsättningar på det aktuella området.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat
- att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt
- att för egen del beakta motionens innehåll i kommande direktiv eller
planer för verksamheten.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) och Mats Lindbom (c) yrkar att motionen skall anses
besvarad.
Christina Mattisson (s) yrkar att motionen återremitteras.

10 april 2007

Kent Lewén yrkar bifall till Mats Lindboms och Patrik Hanssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag, Mattissons
förslag och Hanssons och Lindboms ändringsförslag att motionen istället
skall anses besvarad och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Hanssons och Lindboms ändringsförslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
______
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Akten
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2006.436.531

§ 99
Svar på motion om enzonstaxa i kollektivtrafiken, för barn och
ungdomar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde: den 31 augusti 2006,
§ 111, av Jörgen Johansson (c). Motionären vill att oavsett var man bor i
Karlskrona kommun, bör det för barn och ungdomar, kosta lika mycket att
ta bussen till eller från stan. För barn och ungdomar bör det vara en taxa
som gäller i hela kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 22 februari 2007 lämnat
yttrande och förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen vill påpeka att det inte är möjligt att införa
en särskild taxa i Karlskrona kommun med nuvarande regelverk, eftersom
kollektivtrafiken är länsövergripande liksom taxesystemet. Således krävs
det om taxesystemet ska ändras att samtliga ägare av Blekingetrafiken, dvs
länets kommuner och landstinget är med på detta.
En förändring av taxesystemet har dock skett fr.o.m. 2007-01-01 vilket
innebär att den tidigare barntaxan (till 16 år) ändrats till en ungdomstaxa
som gäller till den dag personen fyller 19 år.
Kommunledningsförvaltningen hemställer att kommunstyrelsen skall
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Allmänna utskottet bestämde vid sammanträde den 3 april 2007, § 33 p 10,
att ge Christina Mattisson (s) och Mats Lindbom (c) i uppdrag att till
kommunstyrelsens därpå följande sammanträde förhandla fram ett
beslutsförslag innebärande att enzonstaxa ska tillämpas för skolungdom.

Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för samordning med övriga kommuner inför
bolagets stämma.
______
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Samtliga förvaltningar/enheter

§ 100
Anställning av ekonomichef Karlskrona kommun
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse daterad den 21 mars 2007
lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsen presidium har i samråd med representanter för
kommunledningsförvaltning och fackliga organisationer genomfört
rekryteringsarbete i syfte att rekrytera ny ekonomichef till Karlskrona
kommun.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att förordna Mats Svensson, som
ekonomichef i Karlskrona kommun.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att förordna Mats Svensson, som ekonomichef i Karlskrona kommun.
________
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§ 70

Svar på medborgarförslag om att anlägga trädgårdstäppor vid tennisbanorna;
Klinteberga

§ 71

Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av husvagnar och båtar i gamla
ishallen, Klinteberga

§ 72

Svar på motion om ändring av Kommunfullmäktiges arbetsordning avseende
ersättares inlämning av motioner

§ 73

Svar på motion angående verkställande av beslut att anlägga asfalterad
tennisbana i Kättilsmåla

§ 74

Justering av nivå för Introduktionsersättning och ersättning för Planering och
rehabilitering

§ 75

Investeringstillstånd för ny förskola i Bastasjö

§ 76

Anmälningsärenden

§ 77

Övrigt

13 mars 2007

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 13 mars 2007, kl. 08.30-14.25
Sammanträdet ajourneras kl.09.30-09.45, 11.30-13.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (m)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd) §§ 48 p 1-5, 48 p 7, 49-67, 69-77
Camilla Brunsberg (m)
Jan Lennartsson (m)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Bo Andersson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Sofia Bothorp (mp)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Inga Lill Siggelsten Blum (kd) kl.10.55-11.05,
13.55-14.10 = §§ 48 p 6 och § 68
Gerthie Olsson (s) kl.13.30-14.25, §§ 49- 76 p 2-10, 77
Rikard Jönsson (s) kl.13.30-14.25, §§ 49-77
Håkan Eriksson (s)kl.13.30-14.25, §§ 49-77

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Marcel Abedini (mp)
Laila Karlsson (s)
Per Henriksson (sd)

Närvarande

tjänstemän

Tf. kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kl.08.30- 10.35, 10.55-11.30 § 48 p 1- 4, p 6-7
Näringslivschef och Stf kommunchef Peter Adaktusson
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Stf Ekonomichef Bengt Nilsson
Personalutvecklare Anna Elmgren
Personalutvecklare Christina Mårdhed
Chef strategisk planering Tore Almlöf
Kulturchef Ivar Wenster
Teknisk chef Anders Jaryd

1
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Handläggare Tina Thorsson
Stf Informationschef Thomas Johansson
Personalchef Anneli Ekström
Utvecklingschef Bengt Lingman
Chefen för arbetsmarknadsenheten Leif Petersson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Anette Lilja
Utses att justera

Sofia Bothorp

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 48-77
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Sofia Bothorp

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar
…………………………………..
Anette Lilja

2007 anslagits på kommunens
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§ 48
Informationer och föredragningar
1. Årsbokslut för Karlkrona kommun och de kommunägda företagen föredras
av stf ekonomichef Bengt Nilsson. Personalchef Anneli Ekström samt
personalutvecklarna Anna Elmgren och Christina Mårdhed föredrar
personalbokslutet särskilt,
2. Kulturchefen Ivar Wenster informerar om styrgruppen för ett
nytt stadsbiblioteks pågående arbete och redogör för ansökan om
investeringstillstånd,
3. Chefen för strategisk planering Tore Almlöf redogör för yttrande angående
Kommissionens Grönbok om en havspolitik för EU,
3. Tilläggstrafik, bussturer med låg beläggning trafikåret 2007/08, föredras
av chefen för strategisk planering Tore Almlöf,
4. Förslag till förstudie/vägutredning avseende E 22 förbifart Jämjö föredras
av chefen för strategisk planering Tore Almlöf,
5. Personalchef Anneli Ekström redogör för förslaget att förordna Ingrid
Augustinsson-Swennergren till kommunchef.
Härefter anmäler Tommy Olsson (kd) jäv och lämnar sessionssalen
under föredragning av ärende angående avsiktsförklaring berörande fastigheten
Kölen 7 och del av Kölen 11, Hästö Marina (§ 48 p 6).
6. Utvecklingschef Bengt Lingman informerar om den översiktliga bedömning
av projektets lägsta totalkostnad som framtagits på tjänstemannanivå i ärende
angående avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina.
7. Kommunstyrelsens projektbudget för 2007 föredras av tf kommunchef
Ingrid Augustinsson-Swennergren.
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Kommunala uppdrag
De valda
Informationsenheten
Akten

2007.36.102

§ 49
Kommunala val
Efter förslag från ordföranden utser kommunstyrelsen följande:
Sveriges Eko-kommuner
Kontaktpolitiker Mats Lindbom (c)
Kontakttjänsteman Kenneth Gyllensting (MBN)
______
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Ekonomienheten
Kommunchefen
Akten

5

2007.100.041

§ 50
Kommunstyrelsens projektbudget 2007
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 februari 2007 lämnat
förslag till kommunstyrelsens projektbudget för år 2007.
För projekt inom tillväxt, kommunkoncern, styr och ledning finns en
budgetram till kommunstyrelsens förfogande om 24,5 mkr, upptagen i 2007 års
budget för kommunen.
Projekt som inte är påbörjade får startas först sedan projektbeskrivning och
detaljerad kostnadsberäkning redovisats och godtagits av kommunstyrelsens
allmänna utskott respektive näringslivsutskott.

Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna föreliggande inriktning på projektbudget för år 2007,
2. att delegera beslut om projekt avseende besöksnäring, strategisk
utveckling, näringsliv och arbetsmarknad till näringslivsutskottet till
ett belopp av 17, 8 mkr,
3. att delegera beslut om projekt avseende styr och ledning, övrig projektreserv
till kommunstyrelsens allmänna utskott till ett belopp av 6,7 mkr.
______
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Länsstyrelsen i Blekinge län
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

2007.53.420

§ 51
Yttrande till länsstyrelsen om vattenområden för användning av
vattenskoter
Länsstyrelsen har genom skrivelse den 16 januari 2007 berett Karlskrona
kommun tillfälle till yttrande över nytt beslut om användande av vattenskoter.
Det gamla beslutet daterat den 14 juni 2005 var tidsbegränsat, upphörde att
gälla 2006-09-16, och det måste därför förnyas. Dessutom överklagades det
gamla beslutet och regeringen har ännu inte avgjort ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 12 februari 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Bakgrunden är att det är ett generellt förbud mot vattenskoteråkning. För att
ändock möjliggöra detta transportmedel har förslag kommit att tillåta denna
trafik på allmän farled samt inom särskilt utsedda områden. Dessutom skall
det vara möjligt att ta sig ut på allmän farled från särskilda isättningsplatser.
Karlskrona kommuns tidigare yttrande (ärende 2004.320.420 med beslut i
Kommunstyrelsen 5 oktober 2004, § 132) var mycket generöst och gick
i princip ut på att allt vatten djupare än sex meter skulle vara tillåtna för
skotrarna. Detta motiverades med att avstånden till land var tillräckliga
samt att på detta djup blir det inga skador blir på växt- eller djurliv.
Inför det nya beslutet vill länsstyrelsen också ha svar på fem följande
frågeställningar angående erfarenheter med de hittillsvarande föreskrifterna:
1. Är uppfattningen att föreskrifterna om körning i och till och från allmän
farled upplevts som krångliga och svåra att följa jämte om de olika
avgränsningarna är svåra att följa.
2. Har de särskilda områden, som avsatts för användning av vattenskoter fyllt
någon funktion och finns det behov av särskilda områden, ge förslag på
eventuellt andra lämpliga områden.
3. Finns kännedom om bullerstörning eller störning på växt- och djurliv.
4. Har vattenskoterkörning medfört osäkerhet för båttrafik.
5. Efterlevnad av föreskrifterna.
Någon undersökning av frågeställningarna har inte hunnits med utan
uppfattningen från berörda tjänstemän på tekniska- och
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samhällsbyggnadsförvaltningen har fått utgöra underlag för yttrandet i den
delen. Muntlig kontakt har även tagits med Kustbevakningens jourhavande.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att vidhålla tidigare lämnat yttrande samt i övrigt
2. att denna skrivelse antas som kommunstyrelsens eget yttrande i ärendet
_____
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

8

2007.24.170

§ 52
Yttrande angående Räddningstjänsten Östra Blekinge investeringar
Räddningstjänsten Östra Blekinge har i sin skrivelse 07.0009/059 daterad
den 14 januari 2007 bett medlemskommunernas yttrande inför investeringar
som förväntas överstiga 500 tkr.
Under 2007 har Räddningstjänsten planerat att genomföra ett antal angelägna
investeringar vars investeringsbelopp överstiger 500 tkr. Dessa investeringar
avser framförallt olika fordonsinvesteringar som kommer att ersätta fordon som
är ca tjugo år gamla. Det avser även investering i larmutrustning som sänker
larmhanteringstiderna med ett par minuter.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 januari 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I skrivelsen anförs bl.a. följande:
Eftersom det planerade investeringarna avser reinvesteringar, och ingen
begäran om kompensation för ökade kapitalkostnader för detta ärende
har inkommit, förutsätts att de drifts- och kapitalkostnader som blir följden
av investeringarna ryms inom befintliga ramar.
Räddningstjänstens investeringsutgifter finansieras genom att ta ianspråk de
medel som är tillgängliga, framförallt beroende på ansamlade avskrivningar
från tidigare investeringar.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges investeringsförslag och
2. att drifts- och kapitalkostnaderna skall rymmas inom befintliga ramar.
_____
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Karlskrona kommuns revisorer
Tekniska nämnden
Akten

9

2006.641.007

§ 53
Yttrande över kommunens revisorers granskning av hamnverksamheten
Kommunens revisorer har uppdragit åt Ernst & Young AB att granska
kommunens kommersiella hamnverksamhet med huvudinriktning mot
verksamheten på Verkö. Kommunens revisorer har begärt att senast den
28 februari 2007 få kommunstyrelsens inriktningsbeslut för att åtgärda de
svagheter som granskningen identifierat.
Kommunstyrelsen har överlämnat rapporten till tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska förvaltningen har i sitt yttrande till nämnden redovisat sina
kommentarer på de punkter som lyfts fram i revisionsrapporten.
Förvaltningen föreslår följande:
•
•
•
•

tekniska nämnden ges i uppdrag att presentera en strategisk plan för
utveckling av Verköhamnen tillsammans med en investeringsplan och
riskanalys för fastställelse i kommunfullmäktige,
tekniska nämnden genomför en organisationsöversyn av hamn- och
stuveriverksamheten inom befintligt uppdrag att utreda möjligheterna till
konkurrensutsättning,
tekniska förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta sondera möjligheterna till
samverkan med andra hamnar och däribland Karlshamns hamn,
tekniska förvaltningen utvärderar vad som krävs för att fortsätta med
kryssningsprojektet och vilka möjligheter detta kan ge för framtiden.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2007-01-30 beslutat anta
förvaltningens yttrande som sitt eget.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 20 februari 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag och däri ställt sig bakom de åtgärder som tekniska
nämnden enligt ovan beslutat.
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Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska nämndens yttrande,
2. att resultaten av ovanstående åtgärder ska presenteras för kommunstyrelsen
senast i augusti 2007 samt
3. att detta yttrande utgör svar till kommunens revisorer.
_____
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Näringslivsenheten
Ekonomienheten
Informationsenheten
Akten

11

2006.649.805

§ 54
Arrangörsstöd till KA 2 IF för genomförande av Grand Prix 2007
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 februari 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
För andra året i rad möts världseliten i friidrott i Karlskrona. Folksam Grand
Prix består av fem svenska tävlingar under sommaren 2007. KA 2 IF är lokal
arrangör för tävlingen i Karlskrona som äger rum den 18 juni. Övriga tävlingar
genomförs i Karlstad, Göteborg, Malmö och Stockholm.
Precis som förra året förväntas större delen av den svenska friidrottseliten delta
i tävlingen och det innebär också ett stort medialt intresse där Karlskrona
hamnar i fokus. Just nu pågår förhandlingar med TV 4 Plus som vill sända
tävlingen, något som betyder att mycket för Karlskrona ur
marknadsföringssynpunkt. Gran Prix-tävlingen ger oss chansen att förknippas
med positiva värden och händelser inom idrott och hälsa där kommunen gjort
stora satsningar de senaste åren.
Grand Prix-tävlingen medför både höga kostnader och stora ideella insatser för
KA 2 IF. För själva genomförandet behövs hundratals frivilliga. Kostnaderna
fördelas på bland annat teknik, speakers, service och deltagande idrottare.
KA 2 IF har option på att arrangera galan under tre år och Telenor är
tävlingens huvudsponsor.
På uppdrag av kommunstyrelses ordförande föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar
att ur kommunstyrelsens projektbudget ge 100 000 kr i arrangörsstöd
till KA 2 IF.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ur kommunstyrelsens projektbudget ge 100 000 kr i arrangörsstöd till
KA 2 IF.
_____
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Näringsdepartementet
Chefen för strategisk planering
Miljö chefen
Akten

12

2007.32.530

§ 55
Svar på regerings remiss angående Kommissionens Grönbok om en
havspolitik för EU
Karlskrona kommun har på remiss från regeringskansliet, Näringsdepartementet
erhållit kommissionens Grönbok om en havspolitik för EU. Remissvaren skall
vara departementet tillhanda senast fredagen den 16 mars 2007.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 13 februari 2007
lämnat förslag till yttrande jämte förslag till beslut.
I förslaget till yttrandet har avgivits kommentarer i de delar där
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft
synpunkter. Synpunkterna i yttrandet har anförts under följande sex rubriker:
-en konkurrenskraftig havsrelaterad industri, -anpassning till kusternas risker,
-utveckling av kustturismen, -förvaltning av gränsskiktet land/hav, -data för
olika aktiviteter samt -utvecklingsplanering för en växande havsrelaterad
ekonomi.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Näringsdepartementet avge yttrande i enlighet med vad
kommunledningsförvaltningen anfört
_____
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Blekinge Trafiken
Chefen för strategisk planering
Ekonomienheten
Akten

13

2007.96.536

§ 56
Tilläggstrafik – bussturer med låg beläggning i Karlskrona kommun
2007/08
Blekingetrafiken har i skrivelse den 5 februari 2007 informerat Karlskrona
kommun om vilka turer som Blekingetrafiken bedömt vara trafik med låg
beläggning (dvs. turer med färre än sju resande per tur) och vilka turer som
kommer att tas bort som bastrafik fr.o m. trafikåret 2007/08.
Ärendet har varit remitterat till barn- och ungdomsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen, äldreförvaltningen och handikappförvaltningen för
synpunkter.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 februari 2007 lämnat
yttrande i ärendet jämte förslag till beslut.
Bakgrund
För närvarande köper Karlskrona kommun busstrafik för 138 700 kr som
tilläggstrafik. (För specificerade tilläggskostnader avseende tilläggstrafiken,
se vidare yttrandet daterat den 17 februari 2007). Denna trafik ingår också i
Karlskrona kommuns budget för kollektivtrafiken år 2007. Enligt
överenskommelse med kommunen skall Blekingetrafiken bedriva
flygbusstrafik till Blekingeflygets avgångar och ankomster vid Ronneby
flygplats. Trafiken skall behandlas som tilläggstrafik. Nuvarande avtal om
flygbusstrafiken gäller fram tom den 30 juni 2008. Kommunens kostnad för
denna tilläggstrafik har t o m januari månad 2007 varit ca 150 000 kr och en
årlig kostnad för Karlskrona kommun beräknas till 100 000 kr. Landstinget står
för en lika stor del. Den försöksverksamhet som tidigare bedrivits med
flygbussar till Blekingeflygs avgångar/ankomster har skett inom Karlskrona
kommuns budgetram för kollektivtrafiken, vilket också den nu föreslagna
trafiken beräknas kunna göra.
Enligt tidigare överenskommelse med kommunen skall sommartrafiken i
skärgården behandlas som tilläggstrafik. Kommunens kostnad för denna trafik
sommaren 2007 är 598 000 kr. Denna trafik ingår i Karlskrona kommuns
budget för kollektivtrafiken.
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14

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att de turer som under trafikåret 2006/07 utgör tilläggstrafik även gör detta
under trafikåret 2007/08,
2. att flygbusstrafiken till Blekingeflygs avgångar utgör tilläggstrafik till en
total kostnad av 200 000 kr per år, varav Karlskrona kommun och Landstinget
Blekinge står för 100 000 kronor vardera,
3. att sommartrafiken i skärgården år 2007 utgör tilläggstrafik till en kostnad
av 598 000 kronor,
4. att uppdra till Blekingetrafiken att se över stadstrafiken inför trafikåret
2007/08 i syfte att skapa ekonomiskt utrymme för att behålla de nya föreslagna
indragna turerna,
5. att Blekingetrafiken ser över möjligheterna att inför trafikåret 2007/08 bättre
trafikförsörja Telenor Arena Karlskrona samt
6. att Blekingetrafiken återkommer till Karlskrona kommun när ovanstående
uppdrag är slutfört.
_____
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Samtliga förvaltningar
Ekonomienheten
Akten
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2006.326.880

§ 57
Ansökan om investeringstillstånd för planering av nytt stadsbibliotek
Kulturnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2007 (§ 19) begärt
investeringstillstånd för det fortsatta arbetet med förstudie för nytt
stadsbibliotek. Den av kommunstyrelsen utsedda styrgruppen har godkänt
aktivitetsplan, kommunikationsplan, vision och kostnadsberäkning för
planering under 2007.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse lämnat yttrande jämte förslag till
beslut. I skrivelsen anförs bl.a.: I gällande budget 2007 och plan för 2008-2009
finns i investeringsbudget anslaget 1, 2 mkr årligen för 2007 resp. 2008. Syftet
med dessa investeringsmedel är att genomföra förstudie och projektering för
det planerade stadsbiblioteket, för att byggnadsinvestering skall kunna påbörjas
under 2009.
Då investeringsutgifterna är budgeterade under fastighetskontoret, eftersom de
har ansvar för en framtida byggnation, bör detta överföras till kulturnämnden.
Det är därför rimligt att ansvaret för redovisning av investeringsutgifterna
administreras av kulturförvaltningen, för att vid påbörjandet av byggnation
överföras till tekniska nämnden och då ingå i den ansamlade
anskaffningskostnaden för ett nytt stadsbibliotek.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att bevilja kulturnämnden investeringstillstånd för förstudie kring ett nytt
stadsbibliotek i enlighet med budget för 2007 och 2008, dvs. totalt 2,4 mkr,
2. att överföra redovisningsansvaret för investeringsutgifterna för nytt
stadsbibliotek till kulturnämnden från tekniska nämnden fram till dess att
byggnation påbörjas.
______
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Samtliga nämnder och styrelser
Informationsenheten
Akten

2003.325.050

§ 58
Avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet
Kommunledningsförvaltningen anför i skrivelse daterad den 14 februari
2007 följande:
Region Blekinge driver trafiksäkerhetsprojektet AKTA i Blekinge.
Utgångspunkten för projektet är den nationella nollvisionen, d v s
målsättningen att inga personer skall dödas i trafiken. Prioriterade områden
är fordonshastighet, användning av skyddsutrustning och trafiknykterhet.
Projektet pågår under tiden 2005 – 2008. Inom projektet sker ett samarbete
mellan länets kommuner, landstinget, vägverket och andra företag och
organisationer. Projektet syftar till att etablera en bestående modell för
trafiksäkerhetsarbetet i Blekinge och att olika aktörer uttrycker en tydlig
avsiktsförklaring.
Karlskrona kommun har ambitionen att medverka till att de nationellt och
regionalt uppsatta trafiksäkerhetsmålen uppnås och uttrycker härmed sin
avsiktsförklaring att förhindra och förebygga trafikskador inom
kommunens verksamhets- och ansvarsområden.
Kommunen har upprättat policy- och planeringsdokument som utfäster
förpliktelser och åtgärder i enlighet med ovanstående syfte. Dessa
dokument kommer att följas upp och hållas uppdaterade fortlöpande.
•

•

•

Trafiksäkerhetspolicy (kf 2006-09-28 § 138)
som anger krav på trafiksäkert beteende hos kommunens anställda
och säkerhets- och utrustningskrav för kommunens ägda eller
inhyrda fordon.
Handlingsprogram för förebyggande av åtgärder enligt lag om
skydd mot olyckor (kf 2005-05-26 § 77)
där varje förvaltning redovisar tidsatta insatser i den fysiska miljön
eller i andra åtgärder och rutiner för att förebygga bl. a
trafikolyckor.
Drogförebyggande strategier 2004 – 2010 (kf 2003-10-23 § 133)
som redovisar förebyggande insatser, åtgärder för minskning av
utbud och efterfrågan av droger, vårdinsatser och åtgärdsanalyser
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•

•

Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun (kf 2003-10-23 § 134)
anger bl a att inga människor ska omkomma eller allvarligt skada
sig genom att kommunen bedriver ett samordnat, aktivt och
systematiskt säkerhetsarbete.
Översiktsplan för Karlskrona kommun (kf 2002-08-29 § 105)
som bl a anger inriktning för utveckling av gång och cykeltrafik,
trafiksäker stadsmiljö och utveckling av kollektivtrafik.

Förutom dessa dokument som styr upp den löpande verksamheten så
bedrivs/har bedrivits olika projekt, som tar upp olika aspekter på
trafiksäkerhet, av vilka kan nämnas
•
•
•
•

Nykter trafik i Blekinge, ett samverkansprojekt mellan
socialtjänsten och polisen,
Trast, trafikstrategi för en attraktiv stad, ett utvecklings- och
pilotprojekt som stöds av Vägverket, Boverket och
Kommunförbundet,
Don’t drink and drive, ett samverkansprojekt mellan NTF och
kommunens gymnasieskolor,
Samverkan Vägverk, kommuner och landsting rörande
upphandling av fordon och transporttjänster.

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslås följa upp avsiktsförklaringen
och driva på arbetet inom trafiksäkerhetsområdet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
att anta föreliggande avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta föreliggande avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet
____
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Personalenheten
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.298.026

§ 59
Jämställdhetsplan för kommunledningsförvaltningen 2007
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2007
lämnat förslag till jämställdhetsplan och föreslår att kommunstyrelsen skall
fastställa den.
Till förslaget har följande bilagor bifogats: Lönestatistik 2006-09-19,
Antal årsarbetare – omräknat i sysselsättningsgrad 2006-11-01,
Uppföljning/redovisning ledarskapsutbildning ur jämställdhets perspektiv
2006-11-29 samt
Karlskrona kommuns policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att fastställa upprättad jämställdhetsplan 2007 för
kommunledningsförvaltningen.
____
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Personalenheten
Tf kommunchefen
Akten
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2007.83.023

§ 60
Tillsättning av kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse den 6 mars 2007 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att nu tillfälligt förordnade kommunchefen
Ingrid Augustinsson-Swennergren också tillförordnas som kommunchef
fr.o m. den 1 april 2007 då med förordnandetid samt övriga villkor som
följer gällande avtal som tillämpas för förvaltningschefer.
Yrkanden
Kent Lewén (c) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar att tjänsten som kommunchef skall utannonseras.
Deltar inte vid beslutet
Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Lars
Hildingsson (s), Richard Jönsson (s), Håkan Eriksson (s) samt Günter Dessin
(v).
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag att idag förordna kommunchef
i enlighet med förslaget mot Jomshofs förslag att tjänsten som kommunchef
skall utannonseras och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt ordförandens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att förordna Ingrid Augustinsson-Swennergren som kommunchef
fr o m 2007-04-01 med förordnandetid samt övriga villkor som följer
gällande avtal som tillämpas för förvaltningschefer.
_____
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Kommunfullmäktige
Blekinge Teknik College Ekonomisk förening
Akten
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2006.175.106

§ 61
Blekinge Teknik College, ekonomisk förening
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 februari 2007 lämnat
redogörelse för bakgrund jämte beslutsförslag. I skrivelsen anges bl.a.
följande:
Blekinge Teknik College Ekonomisk förening åtar sig att vara den styrgrupp
och det kompetensråd som ska utarbeta och ansöka om certifiering av
teknikcollege-konceptet hos Industrikommittén. För detta ansöks ekonomiskt
bidrag med 100 000 kronor.
Bakgrund
Region Blekinge har i full enighet bildat ekonomisk förening ” Blekinge
Teknik College Ekonomisk förening” bestående av representanter från alla
länets kommuner, IF Metall och Region Blekinge. Kommunala
kontaktpersoner har utsetts i fyra av länets kommuner. Målet är att gruppen ska
arbeta fram ett förslag till hur Blekinge Teknik College ska utformas.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har behandlat ansökan om ekonomiskt
bidrag och ställer sig positiva till Blekinge Teknik College. Kommunstyrelsen
i Karlskrona vill samtidigt ha möjlighet till insyn i den ekonomiska föreningen
genom representation i styrelsen, detta förutsätter medlemskap. Blekinge
Teknik College Ekonomisk förening ställer sig positiva och stadgarna ger
möjlighet
till att ingå i föreningens styrelse. Framställan har samtidigt skett till respektive
kommuns utbildnings/gymnasienämnder avseende undertecknande av
avsiktsförklaring. Utbildningsnämndens ordförande har uppdraget att besluta
om och underteckna i enlighet med avsiktsförklaringen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 6 mars 2007 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till förslaget trots att förslaget inte riktigt
är tillfyllest, det är oklart vad gäller t.ex. representation i den övergripande
styrgruppen.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till förslaget och påtalar samtidigt vikten av
inflytande och svårigheten med så många aktörer.
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att anslå 100 000 kronor för år 2007 till Blekinge Teknik College
Ekonomisk Förening,
2. att finansieras genom kommunstyrelsens projektbudget samt
3. att utse styrelseledamot i Blekinge Teknik College Ekonomisk Förening
---Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att inträda som medlem i Blekinge Teknik College Ekonomisk Förening
2. att insatsen om 5000 + 200 kronor finansieras inom ramen för beslutat bidrag.
______

13 mars 2007

Kommunense revisorer
Kommunfullmäktige
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2007.107.042

§ 62
Årsbokslut för Karlskrona kommun samt moderbolagskoncernen,
personalbokslut
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 februari 2007
lämnat yttrande och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut
för år 2006.
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006
Under hela 2000-talet, med vissa avvikelser, har kommunen haft som princip
att nämnders överskott fått behållas i nämndens kapital och samtliga underskott
kompenserats av kommunkassan. Eftersom nämnden inte kan ianspråkta det
egna kapitalet, så överförs årets tillskott till kommunkassan, eftersom underskott
kommer att täckas av densamma. Detta har ingen resultatpåverkan för
nämnderna, och påverkar inte de medel som nämnderna har till förfogande.
Barn – och ungdomsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om -0,9 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen med 0,9 mkr föreslås täckas av kommunkassan i sin
helhet.
Handikappnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse från budget med +1,8
mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med +1,8 mkr föreslås överföras till kommunkassan i
sin helhet.
Idrott- och fritidsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 0,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 0,2 mkr föreslås överföras till kommunkassan i sin
helhet.
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Kulturnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –0,8 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Av den negativa avvikelsen skall kulturnämnden återbetala 200 tkr 2007, och
resterande 0,6 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Miljö- och byggnadsnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten exkl bostadsanpassningsbidrag en positiv
avvikelse om 1,3 mkr.
För bostadsanpassningsbidrag redovisas en positiv avvikelse om 1,0 mkr.
Eftersom kostnaderna för detta bidrag endast till mindre del kan påverkas,
omfattas ifrågavarande anslag inte av principerna för överföring av över- eller
underskott.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 1,3 mkr föreslås överföras till kommunkassan i sin
helhet.
Den positiva avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag 1,0 mkr föreslås
överföras till kommunkassan i sin helhet.
Socialnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten individ och familjeomsorg exkl
socialbidrag en positiv avvikelse om 1,0 mkr.
För socialbidrag redovisas en negativ avvikelse om –7,1 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen för verksamheten individ och familjeomsorg på 1,0 mkr
föreslås överföras till kommunkassan i sin helhet.
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -7,1 mkr föreslås täckas av
kommunkassan.
Tekniska nämnden
Sammantaget redovisar Tekniska nämnden en negativ avvikelse mot budget
med -6,7 mkr
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar sammantaget en negativ
avvikelse om 7,2 mkr.
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Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen för Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet
föreslås i sin helhet att balanseras i ny räkning hos tekniska nämnden utan krav
på återställelse.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet redovisar sammantaget ett positivt
utfall om 0,5 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Det positiva utfallet med 0,5 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos tekniska
nämnden.
Utbildningsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –0,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen med –0,3 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Äldrenämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –9,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen med –9,2 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt vissa nämnder
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsförvaltningen jämte
dess olika verksamhetsområden (inkl projekt) samt vissa mindre nämnder
utvisar positiva avvikelser från budgeten med totalt 3,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 3,3 mkr föreslås återföras till kommunkassan i sin
helhet.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslagen till bokslutsdispositioner enligt ovan
----
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Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att godkänna bokslutet för år 2006 och överlämna detta till kommunens
revisorer,
2. att godkänna överföring av investeringsmedel från 2006 till 2007 i enlighet
med samtliga nämnders förslag förutom tekniska samt
3. att godkänna överföring av investeringsmedel från 2006 till 2007 för tekniska
nämnden i enlighet med bilaga (Bokslut 2006-12-31 ej påbörjade investeringar
som ska överföras till 2007).
_____
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Kommunfullmäktige

2007.122.875

§ 63
Överenskommelse om att etablera Museum Leonardo da Vinci Ideale i
Vattenborgen inkl. försäljning av fastigheten Sjöstjerna 3 och 4
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 13 februari 2007 lämnat
förslag till överenskommelse jämte förslag till beslut.
Tekniska förvaltningen har upprättat en överenskommelse (för
överenskommelsen jämte bilagor i sin helhet, se ärendet) mellan kommunen
och Rizah och Senad Kulenovic, så som förvaltare av Museum Leonardo da
Vinci Ideale, avseende etablering av museet i fd vattenborgen vid Stortorget
samt försäljning av fastigheterna Sjöstjerna 3 och 4 i Karlskrona kommun,
bilaga 1.
Förvaltarna har framfört önskemål om att omlokalisera och etablera museet
i f.d. vattenborgen, vid stortorget i Karlskrona. Förvaltarnas syfte med en
etablering av museet i vattenborgen är främst att lyfta fram den
internationellt helt unika samlingen av konstföremål som museet
innefattar, men även att visa verk av internationella framstående konstnärer
genom gästutställningar, ha musikframträdanden av artister som
representerar skilda musikformer och att driva en mindre servering/café för
besökande. Härigenom kan museet bidra till Karlskronas turism- och
näringslivsutveckling.
Vattenborgen, som under en längre tid stått outnyttjad, uppfördes 1861-64
av militären. Byggnaden är exteriört klassad som byggnadsminne. Det
krävs omfattande investeringar om en verksamhet ska kunna etablera sig i
vattenborgen, då denna bl.a. saknar isolering och VA-system.
Gällande detaljplan från 1904 anger kvartersmark bebyggd med ett hus av
gråsten. Någon definierad användning inom kvartersmarken förekommer ej
i detaljplanen. Efter samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningens
bygglovsenhet framstår en bygglovsprövning kompletterad med en
annonsering och en offentlig utställning som det lämpligaste sättet att
pröva den ändrade användningen.
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Vattenborgen är belägen inom fastigheterna Sjöstjerna 3 och 4, vilka ägs
av Karlskrona kommun. Fastigheten Sjöstjerna 4 kommer att regleras in i
Sjöstjerna 3. Parterna är överens om att fastigheten överlåts, genom särskilt
upprättat köpekontrakt, till Rizah och Senad Kulenovic, för en köpeskilling
om åttahundratusen (800.000) kronor, när fastighetsreglering har skett och
när bygglov och övriga tillstånd som krävs för en etablering har beviljats.
Museum Leonardo da Vinci Ideale svarar för genomförandet och för de
åtgärder och åtaganden som fordras för en etablering samt svarar för alla
kostnader härför. Museum Leonardo da Vinci Ideale svarar för sina
nedlagda kostnader och har ingen rätt till ersättning från kommunen om
alla tillstånd ej beviljas eller projektet avbryts.
Överenskommelsen är för sin giltighet beroende av att bygglov, undantag
från skyddsföreskrifter och övriga tillstånd beviljas senast 2008-12-31.
Fråga
Richard Jomshof (sd) frågar om vattenborgen varit till salu länge samt
ställer fråga om hur priset räknats fram.
Ordförande och Kent Lewén (fp) svarar.
Yrkande
Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Kent Lewén (fp) samt Mats
Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande överenskommelse mellan Karlskrona kommun
och Rizah och Senad Kulenovic, och tillika godkänna en försäljning av
fastigheterna Sjöstjerna 3 och 4 i Karlskrona kommun för en köpeskilling
om åttahundratusen (800.000) kronor till Rizah och Senad Kulenovic i
enlighet med överenskommelsen.
______
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Kommunfullmäktige
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2007.40.101

§ 64
Fastställande av nytt reglemente för kommunstyrelsen i Karlskrona
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun beslutade vid sammanträde den
25 januari 2007, § 25, att fastighetsutskottet och integrationsberedningen skall
upphöra. På grund bl.a. av det anförda och ändrade ansvarsområden för
kommunalråden (fullmäktiges protokoll den 2 november 2006, § 165) lämnas
här förslag till erforderliga ändringar och omarbetningar av kommunstyrelsens
reglemente (för förslag till reglementet i sin helhet, se i ärendet).

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa det bilagda reglementet för kommunstyrelsen i Karlskrona
kommun att träda i kraft senast den 12 april 2007.
_____
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Kommunfullmäktige
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2007.95.167

§ 65
Förslag till Informationssäkerhetspolicy för Karlskrona kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 12 februari 2007 lämnat
förslag till informationssäkerhetspolicy för Karlskrona kommunkoncern jämte
förslag till beslut.
Inom Karlskrona kommunkoncern ökar användningen av informationsteknik,
IT. Att informationssystem fungerar väl och lagrad information hanteras på ett
säkert sätt blir alltmer viktigt. Informationssäkerhet hjälper till att förhindra
avbrott i kommunens verksamhet och skyddar kritiska rutiner från följder av
allvarligare avbrott eller katastrofer. Den hjälper till att minska skadan som
förorsakas av katastrofer och säkerhetsincidenter till en godtagbar nivå, genom
en kombination av förebyggande och återställande skydd.
För att synliggöra informationssäkerhet inom karlskrona kommunkoncern, har
förslag till informationssäkerhetspolicy tagits fram, se bilaga.
Policyn kommer att verkställas genom dokument med instruktioner för
användare av datorarbetsplats, systemägare, förvaltare, ledning samt IT-enheten.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till informationssäkerhetspolicy för Karlskrona
kommunkoncern.
______
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2003.461.610

§ 66
Förlängning av skolplanen
Utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 20 december 2006 lämnat yttrande
jämte förslag till beslut. I skrivelsen anförs bl.a.:
Eftersom nuvarande skolplan upphör att gälla fr o m den 1 januari 2007
föreslås att denna förlängs under ytterligare en tid.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 26 januari 2007, § 13,
beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande Skolplan
förlängs, längst till och med den 31 augusti 2007.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att nuvarande Skolplan förlängs, längst till och med den 31 augusti 2007.
_____
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2007.118.014

§ 67
Förstudie/vägutredning avseende E 22, förbifart Jämjö
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 17 februari 2007 lämnat
yttrande jämte förslag till beslut. I skrivelsen anges bl.a.:
Planeringsläget för E 22 förbifart Jämjö
Det kan konstateras att vägavsnittet vid Jämjö standardmässigt är en av de
sämsta delarna på hela E 22 från Trelleborg till Norrköping. Trots detta är
planeringsläget för en ombyggnad dåligt. Visserligen finns det ett omfattande
utredningsarbete gjort men detta behöver ses över och anpassa till ny
lagstiftning som nu råder. Slutsatsen på den vägutredning som gjordes under
1990 var att det s.k. kustalternativet skulle väljas vilket Länsstyrelsen,
Vägverket och Karlskrona kommun var överens om. Det är också detta
alternativ som finns redovisat i kommunens översiktsplan (bilagd karta finns i
ärendet).
Om väg E 22 förbi Jämjö överhuvudtaget ska komma till utförande inom den
närmast 10-årsperioden, oberoende finansieringsform, så måste planeringsläget
för projektet förbättras. Eftersom väg E 22 förbi Jämjö inte finns med i den nu
gällande nationella vägplanen för perioden fram till och med 2013 så har inte
Vägverket vare sig möjlighet eller rätt att avsätta resurser för en utredningsinsats
utan att någon extern partner finansierar utredningsarbetet.
Finansiering av utredningsarbetet
Vägverket har under hand låtit meddela att en översyn av den tidigare gjorda
vägutredningen kan starta tidigt våren 2007 under förutsättning att finansiering
kan ordnas. Arbeten har preliminärt av Vägverket beräknats uppgå till ca fem
(5) miljoner kronor för att ta fram en tillåtlighetsprövad vägutredning, vilket
sannolikt är ett måste om projektet ska kunna ingå i OPS-projekt för väg E 22.
Utredningsarbetet föreslås efter samråd med Vägverket att avgränsas till att
endast omfatta delen Lösen till Fågelmara. För övriga delar mellan Rosenholm
och Brömsebro förutsätts breddning i befintlig sträckning.
Förslaget är att Region Blekinge och Karlskrona kommun delar på kostnaden för
ett sådant utredningsarbete och det startar så snart ett samarbetsavtal mellan
Vägverket, Karlskrona kommun och Region Blekinge upprättats.
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Allmänna utskottet har vid sammanträde den 6 mars 2007 tillstyrkt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Yrkanden
Sofia Bothorp (mp) yrkar avslag till allmänna utskottets förslag.
Günter Dessin (v), Jan Lennartsson (m) Christina Mattisson (s) samt
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Sofia Bothorps avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
1. att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att förhandla fram ett
samarbetsavtal mellan Karlskrona kommun, Region Blekinge och Vägverket
avseende framtagande av en förstudie/vägutredning för väg E 22 på delen
förbifart Jämjö samt
2. att avsätta två (2) miljoner kronor genom ianspråktagande av medel ur
anslaget för säkerhetsmarginalen till en förstudie/vägutredning avseende väg
E 22 på delen förbi Jämjö.
_____
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2007.14.251

§ 68
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun
Det antecknas att Tekniska förvaltningen i skrivelse den 11 december 2006
lämnat beslutsförslag och bifogat föreslagen avsiktsförklaring i sin helhet. I
skrivelsen angav Tekniska förvaltningen bl.a. följande:
Tekniska förvaltningen har upprättat en avsiktsförklaring mellan kommunen
och Spigg Telekommunikation AB, avseende detaljplaneläggning och
försäljning av fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11.
Fastigheten innehas med tomträtt av Spigg Telekommunikation AB för båtvarv
och härmed jämförlig verksamhet och vidare arrenderar bolaget ett område om
ca 3 500 kvm av Kölen 11 för marin verksamhet av kommunen.
Parterna är överens om att söka ombilda Kölen 5-11, som ägs av kommunen,
till bostadsändamål samt behålla en del av Kölen 7 för marint ändamål, och att
i detta syfte upprätta en detaljplan som medger detta. Spigg
Telekommunikation AB står för 50 % och tekniska förvaltningen för
motsvarande 50 % av kostnaderna för framtagande av detaljplanen. Fördelning
av exploateringsåtgärder med tillhörande kostnader kommer att regleras i ett
exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen och avtalet tas fram
parallellt med detaljplanen.
Avsiktsförklaringen är för sin giltighet beroende av att ny detaljplan för
området vinner laga kraft.
Det antecknas vidare att Kommunstyrelsen vid sammanträde den 9 januari
2007, § 21, har beslutat att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan
Karlskrona kommun och Spigg Telekommunikation AB och att
kommunfullmäktige vid sammanträde den 25 januari 2007, § 12, har beslutat
att ärendet skall återremitteras för ytterligare beredning.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 22 februari 2007 lämnat
yttrande (se även § 48 p 6) och föreslagit kommunstyrelsen att godkänna
föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och Spigg
Telekommunikation AB.
Jäv
Tommy Olsson (kd) har anmält jäv och deltar eller närvarar inte vid
föredragning eller beslut i detta ärende.
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Yrkanden
Christina Mattisson (s) inger skriftligt motförslag och yrkar i enlighet med
detta förslag följande:
- att förhandla fram en förtida inlösen av tomträttsavtalet,
- att ge Spigg Telekommunikation AB option på fastigheten Kölen 7 och del av
Kölen 11 och - att fortsätta planarbetet för området.
Mats Lindbom (c). Jan Lennartsson (m), Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på kommunledningsförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunledningsförvaltningens förslag,
Mattissons motförslag och Dessins avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningens förslag.
Votering begärs.
Kommunledningsförvaltningens förslag blir huvudförslag. Ordförande ställer
proposition på Mattissons yrkanden och Dessins avslagsyrkande och
kommunstyrelsen beslutar att Mattissons yrkande blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill tillstyrka
kommunledningsförvaltningens förslag röstar ja och den som
vill tillstyrka Christina Mattissons motförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Inga Lill Siggelsten
Blum (kd), Camilla Brunsberg (m), Jan Lennartsson (m), Richard Jomshof
(sd), Sofia Bothorp (mp) samt ordföranden.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Ann-Charlotte
Svensson (s), Lars Hildingsson (s), Rickard Jönsson (s), Håkan Eriksson (s).
Avstår: Günter Dessin (v).
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta ja-röster mot sex nej-röster enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
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Reservationer
Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Lars
Hildingsson (s), Rickard Jönsson (s), Håkan Eriksson (s) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun
och Spigg Telekommunikation AB
________
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2006.140.330.

§ 69
Svar på medborgarförslag om upprustning av snäckan i Hoglands Park
Medborgarförslaget inkom till kommunledningsförvaltningen den 6 mars 2006
av förslagsställare Maja Fröberg, My Stranne och Rebecca Yaks. Förslaget
innebär att Karlskrona kommun borde ta vara på snäckan i Hoglandspark och
rusta upp den.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2007, § 5, lämnat
förslag till beslut. I beslutsförslaget skriver tekniska nämnden
sammanfattningsvis följande: Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8
januari 2007 lämnat yttrande och beslutsförslag. En arbetsgrupp finns tillsatt
inom kommunen med uppdrag att utreda och lägga förslag på hur Hoglands
Park ska utformas och användas framöver. I uppdraget ingår även att ta
ställning till hur snäckan ska användas och vilka åtgärder som då erfordras.
Med hänvisning till ovanstående beslutar tekniska nämnden föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
____

13 mars 2007

Kommunfullmäktige

37

2006.445.821

§ 70
Svar på medborgarförslag om att anlägga trädgårdstäppor vid
tennisbanorna; Klinteberga
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135, av Lennart Lindgren. Förslaget innebär att området vid de nedlagda
gamla tennisbanorna, Klinteberga, plöjs upp och sedan som trädgårdstäppor
arrenderas/hyrs ut till innevånare i Karlskrona.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 januari 2007, § 15,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver sammanfattningsvis att:
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget i sig är intressant med tanke
på närhet till stora bostadsområden. Det är dock känt att området är kraftigt
förorenat då det utgör del av ett gammalt tippområde. Därmed är marken inte
lämplig för odling. Området ingår enligt kommunens översiktsplan från 2002 i
ett utredningsområde (Västra Mark med omgivningar).
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att upprätta en ny detaljplan för
Västar Mark som har påbörjats och som kommer att inledas med ett
programskede. Områdets framtida användning samt behovet av odlingslotter för
Bostadsområden som Galjamarken, Kungsmarken, Marieberg och Annebo får
utredas i pågående planarbete.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget i och med
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande är besvarat.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat i och med
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
____
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2006.140.330

§ 71
Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av husvagnar och båtar i
gamla ishallen, Klinteberga
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135, av Lennart Lindgren. Miljö- och byggnadsnämnden har vid
sammanträde den 11 januari 2007, § 16, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Nämnden skriver sammanfattningsvis att:
Förslaget innebär att den nedlagda ishallen i Annebo skulle bli en bra
vinterförvaringsplats för husvagnar och båtar. Affärsverken skulle vidare
kunna överta ägandet och stå för uthyrning eller att någon annan förening får
arrendera hallen och sköta hanteringen. Motiveringen till förslaget är att det
finns mycket ont om lokaler för vinterförvaring av husvagnar och båtar i
centrala Karlskrona och att det i omgivande bostadsområden finns många
husvagns- och båtägare med sådana behov.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget är intressant. Byggnaden är
dock inte konstruerad med sådan bärighet att den tål förvaring av husvagnar
och båtar. Dessutom har marken i anslutning till ishallen satt sig så att ett
hålrum har bildats under byggnaden. Marken inom området är kraftigt
förorenad och det är tveksamt om någon verksamhet kan tillåtas inom området
utan att marken åtgärdas. Tekniska förvaltningen har för avsikt att riva
ishallsbyggnaden.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktigen besluta att anse medborgarförslaget besvarat med
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 6 mars 2007 tillstyrkt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Yrkande
Christina Mattisson yrkar med anledning av föreliggande bokslutsdispositioner
att kommunstyrelsen borde avslå medborgarförslaget.
Ordförande, som instämmer i Christina Mattissons yrkande, beslutar
att ärendet utgår.
_______
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2006.340.101

§ 72
Motion om ändring av Kommunfullmäktiges arbetsordning avseende
ersättares inlämning av motioner
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Åsa Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår att av demokratiska skäl
reglementet ändras så att även kommunfullmäktiges ersättare har rätt att få
av sig inlämnad motion upptagen, även om ersättaren inte är tjänstgörande.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse lämnat yttrande jämte förslag
till beslut. I skrivelsen anförs bl.a: I kommunallagen 4 kap 16 § stadgas bl.a.
att ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner. I kommentaren till
paragrafen anges de rättigheter som en enskild fullmäktigeledamot har bl.a. att
väcka motioner i fullmäktige. Motionsrätten tillkommer den enskilde
ledamoten och inte partiet. I 18 § samma kapitel stadgas även att när ersättare
tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöterna. I kommentaren till
paragrafen anges att ersättare får väcka motioner ”enbart under ett
sammanträde med fullmäktige där han eller hon tjänstgör och inte
mellansammanträdena.
Kommunallagen ger inte utrymme för att jämställa ledamöter och ersättare på
det sätt som motionären föreslår.
Kommunledningsförvaltningen hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
________
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2006.437.829

§ 73
Svar på motion angående verkställande av beslut att anlägga asfalterad
tennisbana i Kättilsmåla
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Jörgen Johansson (c). Idrotts- och fritidsförvaltningen (förvaltningen) har i
skrivelse den 8 januari 2007 lämnat yttrande och förslag till beslut.
Idrotts- och fritidsnämnden (nämnden) har vid sammanträde den 22 januari
2007, § 7, lämnat förslag till beslut. Nämnden anför sammanfattningsvis
följande:
Motionen baserar sig på en tidigare insänd motion från 1988.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 1991, § 18, att medel för
anläggande av tennisbana i Kättilsmåla täcktes i anslutning till 1992 års
budget, samt att motionen därmed ansågs besvarad.
Vad därefter kan konstateras är att medel ej togs upp i budget 1992.
Det är positivt att i planeringen för ny bebyggelse på en ort eller i ett område
ta med ytor för fysisk aktivitet. Dock finns i nämndens budget inga medel för
investeringar i en tennisbana i Kättilsmåla under innevarande år. Frågan
angående denna investering får i kommande budgetarbete hanteras som ett
nytt förslag och därvid prövas. Däremot bör samhällsbyggnadsförvaltningen
i samband med framtagande av plan ges i uppdrag att avsätta yta för
näridrottsplats eller liknande framtida anläggning.
Förvaltningen har föreslagit nämnden att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara motionen med vad förvaltningen anfört i
skrivelse från den 8 januari 2007 och nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 6 mars 2007 tillstyrkt
Idrotts- och fritidsnämndens förslag till beslut.
Yrkande
Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag,
och Dessins bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsordning godkänns: Den som vill tillstyrka
allmänna utskottets förslag röstar ja och den som
vill tillstyrka Günter Dessins bifallsförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Inga Lill Siggelsten
Blum (kd), Camilla Brunsberg (m), Jan Lennartsson (m), Christina Mattisson
(s), Gerthie Olsson (s), Lars Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s),
Rickard Jönsson (s), Håkan Eriksson (s), Richard Jomshof (sd) samt
ordföranden.
Följande röstar nej: Günter Dessin (v) och Sofia Bothorp (mp).
Kommunstyrelsen beslutar således med tretton ja-röster mot två nej-röster
enligt allmänna utskottets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad i enlighet med Idrotts- och fritidsnämndens
förslag.
________
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2004.331.130

§ 74
Justering av nivå för Introduktionsersättning och ersättning för Planering
och Rehabilitering
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av allmänna
kostnadsökningar under 2006 i skrivelse föreslagit att nivåerna för
rubricerade ersättningar för flyktingintroduktion i Karlskrona kommun höjs.
För introduktionsersättning under flyktingsintroduktion, föreslås en
priskompensation med kommunens årsindex på 2,5 %.
För ersättning för planering och rehabilitering under flyktings introduktionstid
föreslås att Riksnormen för försörjningsstöd 2007 – ändring i
socialtjänstförordningen (2001:937), enligt socialstyrelsen tillämpas.
Förslag till beslut:
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
- att föreslå priskompensation med kommunens årsindex om 2,5 % för
introduktionsersättningen för flyktings introduktion samt
- att ersättning för planering och rehabilitering justeras i enlighet med
socialnämndens beslut om försörjningsstöd.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att föreslå priskompensation med kommunens årsindex om 2,5 % för
introduktionsersättningen för flyktings introduktion samt
2. att ersättning för planering och rehabilitering justeras i enlighet med
socialnämndens beslut om försörjningsstöd.
____
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2006.144.290

§ 75
Investeringstillstånd för ny förskola i Bastasjö
Den 25 januari 2006, § 7, beslutade barn- och ungdomsnämnden att tekniska
förvaltningen skulle projektera för fyra nya förskoleavdelningar på den tomt
som avsatts för förskola i detaljplanen för Bastasjö.
Tekniska förvaltningen har nu projekterat och tagit fram kostnader för
projektet och har med skrivelse den 9 februari 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden har den 28 februari 2007, 29, beslutat att etablera
en förskola i Bastasjö. Uppförandet föreslås finansieras inom ramen för
ospecificerade investeringsreserven om 25 mkr i 23007 års investeringsplan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 mars 2007, § 23, lämnat förslag
till beslut.
Frågor
Christina Mattisson (s) ställer fråga om verksamheten skall på entreprenad.
Kent Lewén (fp) svarar
Christina Mattisson (s) ställer fråga om finansieringen.
Ekonomichef Bo Johansson svarar
Yrkanden
Christina Mattisson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till förslaget.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
1. att anslå 17 700 000 kronor för nybyggnad av förskola i Bastasjö,
2. att täcka investeringsutgiften genom disposition av motsvarande belopp ur
2007 års ospecificerade anslag för nybyggnad av förskolor samt
3. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
byggnation av förskola i Bastasjö.
____
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Akterna

§ 76
Anmälningsärenden
1. Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet. Gerthie Olsson (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
2. Kommunfullmäktiges protokoll den 25 januari 2007
3. Regeringsbeslut 2007-01-18 om delvis prövning av tidigare beviljat stöd
enligt förordningen (2005:376) om stöd till kommuner för
kompetensutveckling
4. Skrivelse från kommuninnevånare angående turistbyråns öppettider
5. Namninsamling för hospice
6. Länsstyrelsen i Blekinge län
* Beslut 2007-01-30 om regionalt bidrag till företagsutveckling beviljar
Länsstyrelsen, Niclas Åkesson, Tidningsfolket enskild firma, bidrag.
* Beslut 2007-02-05 om undantag för beträdandeförbud i fågelskyddsområden
i Blekinge skärgård.
* Rapport 2006:21; efterlevnaden av akohollagen
7. Lägesrapport från Baltic Master projektet
8. Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2007
Nr 5 Nytt avgiftssystem för kommunernas avgiftskontroll
Nr 6 Nystartsjobb
Nr 7 Arbetsdomstolens dom 2006 nr 111 om avsked av lärare som
misshandlat elev.
Nr 8 Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och
landstings försäljning och köp av mark och byggnader.
Nr 9 Nya allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-,
anläggnings- och installationsarbeten ABT 06.
Nr 10 Ändring i semesterlagen.
Nr 11 Traktamentesbelopp 2007
Nr 15 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010
9. Delredovisning av Regeringsuppdrag; information om minor m.m.
10. Överklagande av fiskeriverkets beslut med diarienummer 13-2311-06
____

13 mars 2007

§ 77
Övrigt
Gerthie Olsson (s) ställer fråga med anledning av syndikalisternas agerande
gentemot kommunen.
Personalchef Anneli Ekström informerar översiktligt om bakgrunden vidare
om nuläget och framtiden.
Kommunjurist Lennarth Eriksson informerar om läget och de åtgärder
kommunen vidtagit.
_____
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2007-02-06

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 6 februari 2007, kl. 08.15- 10.37
Sammanträdet ajourneras kl.09.20-10.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (m)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd)
Camilla Brunsberg (m)
Jan Lennartsson (m)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Bo Andersson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Sofia Bothorp (mp)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Marcel Abedini (mp)
Gerthie Olsson (s)
Richard Jönsson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Thore Arnström (s)
Laila Karlsson (s)
Håkan Eriksson (s)
Per Henriksson (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Informationschef Ulla Nelson
Personalchef Anneli Ekström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Anette Lilja

1

2007-02-06

Utses att justera

Yvonne Sandberg Fries

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 38-43, 45-47
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Yvonne Sandberg Fries

Övrigt:

§ 44 justerades omedelbart 2007-02-06

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 26 februari 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…………………………………..
Anette Lilja

2

2007-02-06

§ 38
Information och föredragningar
1. Yttrande över delbetänkande, kommunalekonomiska utjämningen,
fördras av ekonomichef Bo Johansson.
2. Förslag till hantering av anställningsstopp föredras av personalchef
Anneli Ekström.
_______

3

2007-02-06

Kommunfullmäktige

4

2006.566.701

§ 39
Yttrande över förslag till revisionsreglemente för revisorerna i
Vårdförbundet Blekinge
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 22 december 2006 lämnat
yttrande och förslag till beslut angående förslag, daterat den 9 november
2006, om nytt revisionsreglemente för revisorerna i Vårdförbundet i
Blekinge.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att med de synpunkter som kommunledningsförvaltningen lämnat i
skrivelse den 22 december tillstyrka förslag om nytt revisionsreglemente
för revisorerna i Vårdförbundet i Blekinge.
______

2007-02-06

Kommunfullmäktige

5

2006.427.315

§ 40
Svar på medborgarförslag om förändring av parkeringsplatserna
på Skepparegatan m.fl.
Medborgarförslaget väcktes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 31
augusti 2006, § 111, av Helene Johansson. Förslaget innebär att:
om de markerade parkeringsplatserna på södra delen av Skepparegatan
omvandlades till ”snedparkeringar” detta skulle ge fler parkeringsplatser.
Det skulle också vara lättare för dem som har nackbesvär och för dem som
upplever det ansträngande att fickparkera att utnyttja parkeringsplatserna.
Vidare föreslås att parkering tillåts på båda sidor av Amiralitetsgatan och då
även här s.k. snedparkeringar av ovan angivna skäl samt att
”snedparkeringar” skall användas på andra platser i staden där det passar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 19 december 2006, § 122,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden skriver bl.a. att
snedparkeringar används i huvudsak på enkelriktade gator samt i trånga
miljöer med begränsad sikt som tex. i parkeringshus. På dubbelriktade gator
är längsgående parkering att föredra av trafiksäkerhetsskäl. Snedparkering är
utrymmeskrävande samtidigt som det försvårar framkomligheten för den
dubbelriktade trafiken. Tekniska förvaltningen har, den 17 oktober 2006, på
platsen kommunicerat förslagsställaren och lämnat förvaltningens syn på
parkeringen och därefter, den 19 oktober 2006, i skrivelse också lämnat
yttrande och beslutsförslag.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
______

2007-02-06

Barn- och ungdomsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

6

2006.395.821

§ 41
Svar på motion om angående konstgräsplan på
Rosenfeldtsskolan/Trossö
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Christina Mattisson (s) och Markus Alexandersson (s).
Motionärerna föreslår att på Rosenfeldtsskolan som är under ombyggnad
och utveckling det även vore lämpligt att planera för en idrottsplats på
skolgården. Förslaget innebär att en mindre konstgräsplan anlägges för
fotboll och att anläggningen skall vara så konstruerad att det även är
möjligt att utöva andra idrotter på den.
Idrotts- och fritidsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden har vid varsitt
sammanträde den 18 december 2006, § 67 respektive § 124, lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Barn- och ungdomsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen har i
skrivelse den 28 november 2006 respektive den 12 januari 2007 avgivit såväl
yttrande som beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 januari 2007 tillstyrkt
förslaget.
Efter överläggning med andre vice ordförande, Christina Mattisson (s)
föreslår ordföranden kommunstyrelsen att remittera motionen till Barn- och
ungdomsnämnden för vidare yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera motionen till Barn- och ungdomsnämnden.
______

2007-02-06

Kommunfullmäktige

7

2006.414.105

§ 42
Svar på motion om Internationell policy
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Ingrid Hermansson (c). Motionären föreslår att
näringslivskontoret upparbetar ett förslag till internationell policy.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 8 januari 2007 lämnat
svar och yttrat sig över motionen. Kommunledningsförvaltningen föreslår
vidare i sin skrivelse att motionen skall anses besvarad med anledning av det
arbete som redan pågår med en internationell handlingsplan för Karlskrona
kommun.
Det antecknas att kommunledningsförvaltningen i skrivelse den 11 december
2006 bl.a. föreslagit kommunstyrelsen att anta föreslag till Internationell
handlingsplan; Handlingsplan för det internationella arbetet (2001-05-31, §
78) för Karlskrona kommun som under hösten 2006 reviderats samt
antecknas vidare att Kommunstyrelsen vid sammanträde den 9 januari 2007,
§ 12, beslutade i enlighet med förslaget.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att motionen härmed är besvarad.
______

2007-02-06

Samtliga förvaltningar
Informationsenheten
Ekonomienheten
Personalenheten
Kommunchefen
Akten

8

2007.65.029

§ 43
Förslag till hantering av anställningsstopp
Kommunledningsförvaltningen hart i skrivelse den 5 februari 2007 lämnat
förslag till hantering av ett anställningsstopp jämte förslag till beslut.
Förslaget har därefter reviderats så till vida att även socialsekreterare numera
föreslås undantas från anställningsstoppet.
I kommunledningsförvaltningens skrivelse anges bland annat att:
Den nya politiska ledningen för Karlskrona kommun har inlett ett omfattande
förändringsarbete som bl. a. skall leda till fler företag i kommunen och ökad
valfrihet för kommunens medborgare. Som ett led i detta förändringsarbete
behöver ett antal åtgärder vidtas, däribland anställningsstopp för att
successivt anpassa kommunens verksamheter till nya förutsättningar.
Förslaget om anställningsstopp ligger också i linje med det
resultatförbättrande utvecklingsprogram som fullmäktige fattat beslut om i
samband med budget 2007-2009 där kommunen skall förbättra sitt resultat
med 60 MSEK på tre år.
Samtliga förvaltningar har redovisat hur det kommande anställningsstoppet
skulle kunna hanteras. Syftet är att stoppa inflödet av nyanställda, därför
föreslås anställningsstoppet i ett första skede huvudsakligen röra externa
tillsättningar.
Följande tjänster föreslås vara undantagna från anställningsstoppet
Vård och omsorgspersonal
Handikappförvaltningen
Vård och omsorgspersonal
Äldreförvaltningen
Lärare, samtliga
Utbildningsförvaltningen
Förskollärare, samtliga
Barn- och ungdomsförvaltningen
Lärare, vikariat
Barn- och ungdomsförvaltningen
Behandlare/gruppassistenter
Socialförvaltningen
Socialsekreterare
Socialförvaltningen
Tidsbegränsade anställningar < 3 mån
Samtliga förvaltningar
Resterande tjänster kan hanteras via dispensansökning innan eventuell
extern rekrytering genomförs. Samtliga dispensansökningar ska
konsekvensbeskrivas och motivering lämnas om tjänsten behöver
återbesättas.

2007-02-06
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Kommunstyrelsen föreslås besluta
- att ge kommunstyrelsens ordförande delegationsrätt att fatta beslut om
införande av anställningsstopp för arbetsplatsen Karlskrona kommun under
år 2007 utifrån de förutsättningar som anges i skrivelsen
- att utvärdera effekterna av anställningsstopp år 2007 och därefter ta ett nytt
beslut för 2008.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 januari 2007 tillstyrkt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Yrkande
Kent Lewén (fp), Jan Lennartsson (m), Richard Jomshof (sd) och Sofia
Bothorp (mp) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens reviderade
förslag.
Christina Mattisson (s), Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunledningsförvaltningen reviderade
förslag mot Christina Mattisson med fleras avslagsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens reviderade
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill tillstyrka
kommunledningsförvaltningens reviderade förslag röstar ja och den som
vill avslå detsamma röstar nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd),
Camilla Brunsberg (m), Jan Lennartsson (m), Richard Jomshof (sd), Sofia
Bothorp (mp) och ordföranden.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bo Andersson (s), Yvonne
Sandberg Fries (s) och Günter Dessin (v).
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta ja-röster mot sju nej-röster enligt
kommunledningsförvaltningens reviderade förslag.

2007-02-06
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Således beslutar kommunstyrelsen
att ge kommunstyrelsens ordförande delegationsrätt att fatta beslut om
införande av anställningsstopp för arbetsplatsen Karlskrona kommun under
år 2007 utifrån de förutsättningar som nu anges i skrivelsen
att utvärdera effekterna av anställningsstopp år 2007 och därefter ta ett nytt
beslut för 2008.
________

2007-02-06

§ 45
Anmälningsärenden
a - Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
b - Kommunfullmäktiges protokoll den 20-21 december 2006
c - Kommunfullmäktiges protokoll den 25 januari 2007
d - Tackbrev från Laila Karlsson
e - Räddningstjänsten i Östra Blekinge; Beslut om ändrad bemanning i
Rödeby
f - Regeringen; Beslut avseende utökning av det statliga byggnadsminnet
Stora Kruthuset på Koholmen, Karlskrona kommun i Blekinge län jämte
fastställande av skyddsföreskrifter för byggnadsminnet
g - Länsstyrelsen i Blekinge län:
* Beslut 061214 att Länsstyrelsen som medfinansiär i projekt Leader+
bevilja Karlskrona kommun 100 000 kr för genomförande av projektet
”Besökscentrum i Torhamn”
* Beslut 061221 om att bevilja regionalt bidrag till företagsutveckling
till Kragh & Berglund Landskabsarkitekter
* Yttrande 061222 angående remiss om vägledning för skydd av marina
områden med höga naturvärden.
h - Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2006 och 2007:
* 2006:88 Ändring i lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av funktionshinder.
* 2006:92 Budgetförutsättningar för åren 2007-2009
* 2007:2 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen
* 2007:3 Basbelopp för 2007 (ersätter cirkulär 2006:83)
* 2007:4 Redovisningsfrågor år 2006 och 2007
_______
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Kommunchefen
Informationsenheten
Ekonomienheten
Näringslivsenheten
Utvecklingschefen

§ 46
Övrigt
Ordföranden påminner om kraftvärmeseminariet den 14 februari 2007 och
dess vikt.
Ordföranden föreslår, efter diskussion med flera av kommunstyrelsens
ledamöter, att kommunstyrelsens sammanträden hädanefter skall börja
kl.08.30 och avslutas ca kl.15.00 vidare att sammanträdet skall avbrytas
för gruppmöten om ca 1,5 tim. och för lunch om 1 tim.
_______
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2007-02-06

§ 47
Kommunala val
Efter förslag av Patrik Hansson (s) utser kommunstyrelsen följande
till med den 31 december 2010:
Styrgrupp för minskat oljeberoende
Representant
Günter Dessin (v)
_____
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6 februari 2007
Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 6 februari 2007, kl. 08.15- 10.37
Sammanträdet ajourneras kl.09.20-10.30

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (m)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (s)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd)
Camilla Brunsberg (m)
Jan Lennartsson (m)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Bo Andersson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Sofia Bothorp (mp)
Günter Dessin (v)
Richard Jomshof (sd)

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Maria Persson (c)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Marcel Abedini (mp)
Gerthie Olsson (s)
Richard Jönsson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Thore Arnström (s)
Laila Karlsson (s)
Håkan Eriksson (s)
Per Henriksson (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Närvarande

tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomi- och finanschef Bo Johansson
Informationschef Ulla Nelson
Personalchef Anneli Ekström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Anette Lilja

6 februari 2007

Utses att justera

Underskrifter
Sekreterare

Omedelbar justering

……………………………………… § 44
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Omedelbar justering

Tillkännagivande av protokollsjustering § 44 har den 7 februari 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
…Anette Lilja………………………………..

6 februari 2007
Akten
Ekonomienheten

2006.557.040

§ 44
Yttrande över delbetänkandet; deluppföljning av den
kommunalekonomiska utjämningen (SOU 2006:84)
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelser den 29 och 30 januari 2007
lämnat förslag till beslut och yttrande.
I delbetänkandet (SOU 2006:84) lämnar utredaren, Ulf Wetterberg, enligt
givna direktiv förslag till:
1. Organisation för löpande uppföljning av utjämningssystemet i sin helhet
2. Ny delmodell för utjämning av löneskillnader mellan kommun
respektive landsting
3. Revidering av nuvarande modell för byggkostnadsutjämning
4. Uppdatering av delmodellen för hälso- och sjukvård (för landsting).
Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande innebär i stort att
förändringen enligt punkt 1 tillstyrks i sin helhet, medan punkt 3 tillstyrks
under förutsättning att några särskilda påpekanden beaktas. Förändringen
enligt punkt 2 om en ny delmodell för löneutjämning avstyrks däremot med
utgångspunkt från främst det ”orättvisa” ekonomiska utfall som denna
förändring skulle innebära. När det gäller punkt 4 väljer kommunen att inte
lämna några synpunkter alls, då den enbart berör landstingen.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att tillstyrka och till finansdepartementet inlämna bifogat förslag till yttrande
över betänkandet ”Deluppföljning av den kommunala utjämningen” (SOU
2006:84).

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad
________

2
9 januari 2007

Kommunjurist Lennarth Eriksson
Teknisk chef Anders Jaryd 09.20-10.20
Handläggare Tina Thorsson 09.20-10.20
Kommunsekreterare Anette Lilja
Utses att justera

Lars Hildingsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 1-37
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Lars Hildingsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 19 januari 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……Anette Lilja……………………………..

3
9 januari 2007

§1
Information och föredragningar
1. Yttrande över strategi- och inriktningsdokument samt handlings- och
åtgärdsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona föredras av
kulturchef Ivar Wenster.
2. Investeringstillstånd och anslagsdisposition avseende installation av hiss
På Wämöskolan föredras av Fastighetschef Håkan Franzén.
3. Uppdrag om översyn av kommunledningsförvaltningens organisation
föredras av kommunchef Anna-Lena Cederström
4. Förslag till internbudget för år 2007 föredras av kommunchef
Anna-Lena Cederström och kanslichef Birgitta Jönsson.
5. Avsiktsförklaring avseende fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun föredras av Tekniska chefen jämte
handläggare Tina Thorsson.
6. Mark- och exploateringsavtal avseende Karlskrona 5:10 m.fl., WämöStrand Karlskrona kommun föredras av handläggare Tina Thorsson.
7. Anders Engblom informerar om Krisledningsnämnden.
_______

4
9 januari 2007
Verksamhetschefen Rosenholmsenheten
Revisionen, Karlskrona kommun
Akten

2006.509.007

§2
Yttrande över revisionens granskning av turistbyråns kassahantering
Karlskrona kommuns revisorer har granskat kassahanteringen på turistbyrån
och enligt granskningsrapport daterad den 10 oktober 2006 finns det
fortfarande rutiner som ytterligare bör förbättras.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 15 november
2006 avgivit yttrande om turistorganisationens förändring samt specificerade
förslag till åtgärder för att omgående vidta nya rutiner för turistbyråns
kassahantering. Vidare föreslås kommunstyrelsen i skrivelsen besluta:
att anta skrivningen som svar till kommunens revisorer.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta skrivningen som svar till kommunens revisorer
________
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9 januari 2007
Tekniska nämnden
Akten

2006.647.291

§3
Begäran om investeringstillstånd och anslagsdisposition för installation
av hiss på Wämöskolan
Barn- och ungdomsnämnden har den 22 november 2006, § 112, beslutat
uppdra åt tekniska nämnden att vidta åtgärder för att installerar en hiss på
Wämöskolan.
Ökad tillgänglighet till lokaler i Wämöskolan för rörelsehindrade är
omedelbart nödvändigt för att bereda en rullstolsburen elev godtagbar
tillgång till skolans undervisningslokaler. Åtgärden krävs också för att
uppfylla kommunens allmänna målsättning att göra kommunala offentliga
lokaler tillgängliga för alla. Utöver det primära målet att ordna
tillgängligheten för rörelsehindrade så förbättras också förutsättningarna för
städpersonalens transportbehov och materialtransporter i allmänhet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Investeringen är 1 800 000 kronor inkl.
projektering, entreprenad och administration. Detta innebär en ökad årshyra
för barn och ungdomsnämnden med 220 000 kronor.
Tekniska nämnden har den 19 december 2006, § 121, beslutat för egen del:
1. att disponera återstoden av 1 650 000 kronor av de ospecificerade
investeringsanslaget för handikappanpassning av fastigheter och
omdisponera 150 000 kronor ur det ospecificerade investeringsanslaget för
mindre ombyggnader av lokaler för att finansiera hissinstallation vid
Wämöskolan, samt
2. att kompensera den, med anledning av investeringen, ökade kostnaden
med höjd internhyra
3. att föreslå kommunstyrelsen meddela investeringstillstånd för installation
av hiss på Wämöskolan
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för installation av hiss på Wämöskolan
_______
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Ekonomienheten
Personalenheten
Informationsenheten
Näringslivsenheten
Akten

2007.8.042

§4
Ekonomisk rapportering och Personaluppföljning 2007
För att i god tid planera uppföljnings- och bokslutsarbete samt tidpunkter
för nämnder och styrelsers sammanträden har
Kommunledningsförvaltningen med skrivelse den 29 november 2006
lämnat förslag till tidplan för ekonomisk rapportering och
personaluppföljning avseende Karlskrona kommun och de kommunala
bolagen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta den av kommunförvaltningen föreslagna tidplanen för ekonomisk
rapportering och personaluppföljning 2007.
_______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2005.185.370

§ 5 Medlemskap i föreningen Energikontor Sydost
Energikontor Sydost har hittills varit ett projekt men i syfte att permanenta
verksamheten har såväl initiativ som beslut fattas för att permanenta denna.
Vid en konstituerande stämma i Växjö den 30 oktober 2006 beslutades att
bilda Föreningen Energikontor Sydost.
Ändamålet med föreningen är att kontinuerligt utveckla och stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi- och miljöarbete, med
särskild tyngdpunkt på energieffektivisering och förnyelsebara bränslen samt
därtill kopplade kostnadsreduktioner och tillväxtmöjligheter. Föreningens
operativa verksamhet skall bedrivas av ett av föreningen helägt aktiebolag.
Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning
och samhälle och syfta till utveckling av människor företag och
organisationer inom hela energi-, industri-, transport-, service-, och
fastighetssektorn m.fl.
Såväl kommunstyrelsen, Karlskrona kommun, som Styrelsen för Region
Blekinge har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 143, respektive den 20
september 2006, § 57, avgivit yttrande och beslutat i frågor om anslutning till
Energikontor Sydost.
Samhällsbyggnadsförvaltningen förslår i skrivelse daterad den 30 november
2006 kommunstyrelsen
att hos styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost ansöka om
medlemskap för Karlskrona kommun i Föreningen Energikontor Sydost
Kommunstyrelsen beslutar
att hos styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost ansöka om
medlemskap för Karlskrona kommun i Föreningen Energikontor Sydost.
__________
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Nämnderna
Ekonomienheten
Akten

2007.9.040

§6
Förutsättningar för att investeringstillstånd skall kunna prövas av
kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 november 2006
lämnat yttrande med beslutsförslag.
I samband med budget 2007, plan 2008 och 2009 har kommunfullmäktige
givit kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram direktiv om förutsättningar som
skall vara uppfyllda för att kommunstyrelsen skall kunna pröva fråga om
investeringstillstånd.
I samband med budgetutredningens arbete har förslag på dessa
förutsättningar funnits med i handlingarna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att förutsättningar för investeringstillstånd skall prövas i enlighet med de
normer som anges i särskild bilaga
2. att utföraren av investeringen ansvarar för att tillsammans med beställaren
tillse att aktuella beslutsdokument uppfyller dessa förutsättningar
_______
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2007.10.001

Kommunfullmäktige

§7
Utskott och beredningar under kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse daterad den 15 december 2006
lämnat yttrande jämte beslutsförslag till förändringar i den politiska
organisationen.
Förslaget innebär att fastighetsutskottet och integrationsberedningen
avskaffas och att det istället inrättas ett näringslivsutskott och en strategisk
planeringsgrupp under kommunstyrelsen.
Yrkande
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till förslaget
Deltar inte vid beslutet.
Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars Hildingsson,
Gerthie Olsson (s) Yvonne Sandberg Fries (s), Ann-Charlotte Svensson (s)
Günter Dessin (v)
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att inrätta ett näringslivsutskott om 7 ledamöter och 7 ersättare samt en
samordningskommitté (Strategisk planeringsgrupp)
2. att integrationsberedningens ärende flyttas över till näringslivsutskottet,
3. att kommunstyrelsens 1:e vice ordförande erhåller initiativrätt inom ramen
För av kommunfullmäktige fastställda ansvarsområden,
kommunfullmäktiges beslut § 165, år 2006,
4. att uppdra år kommunchefen att med hänvisning till vad som föreslås ta
Fram förslag till nytt reglemente och delegationsordning för
kommunstyrelsen

a)
b)

5. att till kommunchefens förfogande vid översyn av
kommunledningsförvaltningens organisation ställs:
nuvarande samordnaren Ingrid Augustinsson Swennergren
att förordnas till biträdande kommunchef samt
VD för Kruthusen Företagsfastigheter AB, Bengt Lingman, att
förordnas till utvecklingschef
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastighetsutskottet och integrationsberedningen skall upphöra
_______
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Personalenheten
Informationsenheten
Kanslienheten
Näringslivsenheten
Akten

2007.7.001

§8
Översyn av kommunledningens organisation
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 december 2006
lämnat yttrande med beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen är Karlskrona kommuns centrala förvaltning,
direkt underställd kommunstyrelsen. Förvaltningen har en strategisk roll med
ansvar för styrning, utveckling, planering, samordning och uppföljning av
kommunens verksamhet samt för att de politiska besluten i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen genomförs.
Kommunledningsförvaltningen ansvarar därutöver för koncerngemensamma
servicefunktioner och för samordning och stöd till kommunens övriga
förvaltningar/bolag.
Behovet av översyn av kommunledningsförvaltningen organisation förstärks
av att den nya politiska ledningen i kommunen avser att genomföra ett antal
förändringar i den politiska organisationen. Syftet med dessa förändringar är
att skapa bättre förutsättningar för tillväxt, ett tryggare välfärdssamhälle med
större valfrihet i en ekologisk uthållig och grönare kommun.
Fastighetsutskottet och integrationsberedningen föreslås avskaffas. Samtidigt
inrättas ett näringslivsutskott och en strategisk samarbetskommitté under
kommunstyrelsen.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förslaget
Deltar inte vid beslutet.
Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars Hildingsson,
Gerthie Olsson (s) Yvonne Sandberg Fries (s), Ann-Charlotte Svensson (s),
Günter Dessin (v)
Kommunstyrelsen beslutar
1. att uppdra till kommunchefen närmare utreda – med den i skrivelsen
angivna inriktningen mot tre huvudfunktioner som grund – vilka
ansvarsområden och uppgifter som bör ligga inom
kommunledningsförvaltningen och hur dessa lämpligen skall fördelas
mellan huvudfunktionerna.
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2. att för översynen av kommunledningsförvaltningens organisation ställa
nuvarande samordnaren Ingrid Augustinsson-Swennergren och VD:n för
Kruthusen AB Bengt Lingman till kommunchefens förfogande
3. att till kommunstyrelsen sammanträde i mars 2007 återkomma med
förslag till förändring av kommunledningsförvaltningens organisation.
_______
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Verksamhetschefen Rosenholmsenheten
Revisionen, Karlskrona kommun
Kommunchefen
Akten

2002.272.210

§9
Telenor Arena Rosenholm – slutredovisning av investering
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 december 2006
lämnat beslutsförslag.
Den 25 mars 2004 beslöt kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen
investerings- och igångsättningstillstånd av idrottsanläggningen inom
Rosenholmsområdet inom en investeringsram om 160 miljoner kronor.
Projektets utveckling avrapporterades månadsvis till projektets styrgrupp,
KsAu fram till invigningen i oktober 2005. Kommunstyrelsen hade för egen
del tagit beslut om att utse fastighetschefen till byggherreombud, fullt ut, vad
avser teknik- och driftrelaterade frågor i samband med uppförande av
idrottsanläggningarna tills objektet färdigställts och slutbesiktigats.
Kommunfullmäktige beslöt den 2 februari 2006 att bevilja
investeringstillstånd om 1,5 miljoner kronor för kompletteringar och
förbättringar av arenan.
Totalt har projektet beviljats en investeringsram om 164,5 miljoner kronor.
Den totala investeringsutgiften har uppgått till 164,06 miljoner kronor,
således ett överskott om 444 000 kronor gentemot den medgivna
investeringsramen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna slutredovisningen av investeringen för Telenor Arena
Rosenholm samt
2. att fastighetschefens uppdrag från kommunstyrelsen därmed är slutfört.
_______
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Näringslivsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

2006.490.430

§ 10
Inrättande av ett biosfärområde i Blekinge skärgårds- och kustbygder
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 22 november 2006 lämnat
beslutsförslag.
Från Länsstyrelsen har inkommit förfrågan om att delta i en ettårig förstudie
kring möjligheterna att få Blekinge Skärgård förklarat som biosfärområde.
Ett biosfärområde utses i likhet med världsarv av Unseco och innebär i sig
inga nya restriktioner. Det bygger på lokalt engagemang och syftar till att
driva projekt kring miljö, turism (annat näringsliv), kultur och forskning och
exakt vilken verksamhet som det koncentreras på avgörs av lokalt intresse
och behov. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 31 oktober
2006 yttrat sig positivt och lämnat beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 januari 2007 tillstyrkt
förslagets två attsatser.
Yrkande
Gerthie Olsson (s) yrkar att kommunstyrelsen måtte besluta att, utöver
kommunledningsförvaltningens förslag, även attsats två i
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag (2006-10-31) skall bifallas.
Mats Lindbom (c) Sophia Bothorp (mp) och Richard Jomshof (sd) Günter
Dessin (v) yrkar bifall till Olssons tilläggsförslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
tilläggsförslaget
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Därefter beslutar kommunstyrelsen i enlighet med tilläggsförslaget
i tre attsatser
1.att Karlskrona kommun deltar i förstudien kring att inrätta ett
biosfärområde i Blekinge skärgårds- och kustbygder
2.att Karlskrona kommun verkar för att företrädare från det lokala
näringslivet och andra lokala, regionala och centrala intressen blir
involverade och centrala intressen blir involverade och engagerade i
förstudien.
3.att kommunens deltagande sker inom ramen för ekokommunarbetet
och agenda 21, med avrapportering till kommunstyrelsen.
_______
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Kommunfullmäktige

2005.475.879

§ 11
Yttrande över Strategi- och inriktningsdokument samt Handlings- och
åtgärdsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
Kulturförvaltningen har i en skrivelse den 18 december 2006 lämnat yttrande
med beslutsförslag.
Världsarvsrådet har genom länsstyrelsens försorg utarbetat gemensamma
förvaltnings- och utvecklingsprogram för Örlogsstaden Karlskrona.
Programmet består av två delar; ett övergripande strategi- och
inriktningsdokument och en handlings- och åtgärdsplan. Kulturnämnden har
som samordnande nämnd skickat ut planen till berörda nämnder och
förvaltningar. Huvudprincipen är att genomförandet av programmet ska ske
inom ramen för de deltagande organisationernas ordinarie verksamhet och,
när så behövs, genom olika samarbetsinsatser. Den som har huvudansvaret
för ett fokusområde har också huvudansvaret för att initiera, samordna och
driva arbetet inom programområdet.
De sex (6) strategiska fokusområdena är: 1.samverkan och delat
ansvarstagande, 2. kunskap och kompetens, 3.samhällsplanering och
bebyggelsevård, 4. publikarbete och kommunikation, 5. bildning och
delaktighet samt 6. internationell samverkan. I planerna betonas särskilt
Karlskrona kommuns ansvar för fokusområden 3, 4 och 5.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 januari 2007 tillstyrkt
beslutsförslaget till den del som avser Strategi och inriktningsdokument.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Karlskrona världsarvsråds Strategi och inriktningsdokument
_______
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Kanslienheten
Nämnderna
Akten

2006.593.105

§ 12
Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har i en skrivelse den 11 december 2006
lämnat beslutsförslag.
Gällande handlingsplan för internationellt arbete: Karlskrona – Den
internationella kommunen – Handlingsplan för det internationella arbetet
(2001-05-31, § 78) har under hösten 2006 reviderats av
kommunledningsförvaltningen.
Den reviderade internationella handlingsplanen redovisar kommunens syfte
och målsättningar med det internationella arbetet samt metoder för
genomförande. En ansvarsfördelning och förslag på organisation presenteras
tillsammans med gemensamma riktlinjer för ett framgångsrikt internationellt
arbete.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1.att anta förslagen Internationell handlingsplan för Karlskrona
kommun
2.att utse kommunstyrelsens allmänna utskott till politisk styrgrupp
för att göra prioriteringar gällande det internationella arbetet
3.att ge i uppdrag till samtliga nämnder att redovisa internationella
projekt/aktiviteter inom respektive nämnds verksamhet.
_________
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Tekniska förvaltningen
Kulturnämnden
Akten

2007.11.299

§ 13
Projekteringstillstånd för anpassning av lokaler i Konserthuset till
konsthall
Tekniska förvaltningen har i en skrivelse den 22 november 2006 lämnat
beslutsförslag.
Kulturnämnden har enligt § 68 i sammanträdesprotokoll 2006.94.282
beslutat att anta ett inriktningsbeslut att flytta konsthallsverksamheten samt
kontorsarbetsplatser för allmänkulturen till Konserthusteatern. För att kunna
äska medel hos kommunfullmäktige, för erforderliga åtgärder, krävs en
projektering och infordrande av anbud. Projekteringen kan påbörjas så snart
projekteringstillstånd beviljats.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att omedelbart meddela projekteringstillstånd för anpassning av lokaler i
Konserthuset till konsthall.
________
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Tekniska enheten
Akten

2006.555.349

§ 14
Begäran om investeringstillstånd för installation av fluoridfilter i
Fågelmara vattenverk
Tekniska nämnden har i skrivelse (§ 102 i protokoll från sammanträde den
31 oktober 2006) lämnat beslutsförslag.
Den 1 januari 2004 införde EU nytt gränsvärde på fluorid i dricksvattnet. Det
innebar att vattnet från Fågelmara vattenverk blev otjänligt enligt de nya
reglerna. Tekniska förvaltningen sökte och erhöll en tre-årig dispens från
tillsynsmyndigheterna t.o.m. 2006. Anbud är infordrade och utvärderade och
den totala kostnaden beräknas till 2 mkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd med 2 000 000 kronor för installation av
fluoridfilter i Fågelmara vattenverk.
_________
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Tekniska enheten
Akten

2006.554.349

§ 15
Investeringstillstånd för ny lamellseparatorbyggnad vid Karlskrona
vattenverk
Tekniska nämnden har i skrivelse (§ 102 i protokoll från sammanträde den
31 oktober 2006) lämnat beslutsförslag.
Detta är en av investeringsetapperna på Karlskrona vattenverk där befintliga
lamellseparatorer, med sin smutsiga hantering av tvättvatten inifrån
vattenverket, flyttas till en ny byggnad belägen i direkt anslutning till
vattenverket. Åtgärden är också nödvändig för att skapa utrymmen för en ny
pumpstation som skall pumpa vatten till Johannishusån. Anbud är infordrade
och utvärderade och den totala kostnaden beräknas till 7,5 mkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd med 7 500 000 kronor för uppförande av
ny lamellseparatorbyggnad vid Karlskrona vattenverk.
________
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Ekonomienheten
Kanslienheten
Personalenheten
Akten

2006.240.041

§ 16
Internbudget för år 2007
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 11 december 2006 lämnat
beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningens basbudget har en ram om 95.992 tkr till sitt
förfogande. Därutöver har IT/Telefonienheten en budgetram om 24.797 tkr.
Totalt har kommunledningsförvaltningen en budgetram om 120.789 tkr.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 januari 2007 tillstyrkt
beslutsförslaget med följande tillägg; att summan för det ökade bidraget, om
226 000 kronor, till Region Blekinge finansieras inom utökad budgetram för
kommunstyrelsen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1.att godkänna föreliggande förslag till basbudget
för kommunledningsförvaltningen år 2007
2. att kommunledningsförvaltningens basbudgetram ökas med 226 000
kronor motsvarande ökat bidrag till Region Blekinge samt
3. att finansieras inom den utökade budgetramen för kommunstyrelsen
________
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Kanslienheten
Kommunchefen
Akten

2007.12.108

§ 17
Rutiner för hantering av synpunkter, klagomål eller förslag
tillkommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 11 december 2006 lämnat
beslutsförslag.
På Karlskrona kommuns hemsida finns det numera möjlighet för
kommunmedborgarna att lämna synpunkter, klagomål eller förslag på den
kontakt de har haft med kommunen. Det finns även en folder där
medborgaren kan fylla i sina synpunkter och sedan skicka alternativt lämna
in den till kommunen. Detta är en del av kommunens arbete med att förbättra
kommunens service. De synpunkter, klagomål eller förslag som berör
kommunledningsförvaltningen diarieförs och sammanställs på förvaltningen.
Om personen lämnar namn och adress hör kommunledningsförvaltningen av
sig inom fem arbetsdagar och bekräftar att deras synpunkter emottagits.
Yrkande
Günter Dessin (v) yrkar att det i ärendet också skall utredas möjligheten för
ungdomar att via skolportalen får möjlighet till kommunikation och dialog
med kommunens förvaltningar och bolag.
Kent Lewén (fp) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Ordföranden beslutar att yrkandet skall lämnas utan avseende enär
yrkandet faller utanför ramen för rubricerat ärende.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna kommunledningsförvaltningens hantering av inkomna
synpunkter, klagomål eller förslag
2. att dessa synpunkter redovisas med åtgärdsförslag för kommunstyrelsen
på junis respektive decembers sammanträde från och med år 2007.
_________
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Kommunfullmäktige

2006.481.003

§ 18
Nytt revisionsreglemente för revisionen
Ordföranden, Kommunrevisorer, har på sammanträde den 21 november
2006, § 75, föredragit ändrad version av Revisionsreglementet härefter har
Kommunrevisorerna beslutat:
att godta ändringarna och
att lämna revisionsreglementet till kommunstyrelsen.
Enligt bilagt revisionsreglemente omfattar ändringarna §§ 6 och 15.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att godta ändringarna
_______
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Kommunfullmäktige

2006.623.311

§ 19
Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats för uteservering
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 november 2006, § 115,
lämnat beslutsförslag.
Taxan som reglerar uteserveringar har under året bearbetats av en
parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp i avsikt att föreslå
kommunfullmäktige att anta nya principer för upplåtelsen. Målsättningen är
att öka attraktiviteten och förbättra näringslivets förutsättningar i centrum.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att uteserveringar som inte serverar öl, vin eller sprit skall erlägga en
avgift som motsvarar hälften av taxan för uteserveringar med öl, vin eller
sprit,
2. att de fem första ianspråktagna kvadratmetrarna är avgiftsbefriade,
3. att uppställning av ett bord (maximal diameter om 60 cm) och två stolar
sker avgiftsfritt såvitt ingen servering förekommer,
4. att året delas in i en sommarsäsong som omfattar perioden 1 mars - 31
oktober och en vintersäsong som omfattar tiden 1 november - 28 februari,
5. att upplåtelse under vintersäsongen kräver avtal med fastighetsägaren med
anledning av särskilda behov av fastighetsskötsel vintertid,
6. att upplåtelse vintertid kräver att uteserveringen används för avsett
ändamål (dvs. servering),
7. att taxan förblir oförändrad trots att sommarsäsongen utökas med tre
månader samt
8. att taxan för vintersäsongen i 2006 års prisnivå sätts till 1 000 kronor för
uteservering med öl, vin eller sprit och 500 kronor för uteservering utan öl,
vin eller sprit.
_______
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Kommunfullmäktige

2007.13.107

§ 20
Ändring i bolagsordningen för AB Arena Rosenholm
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 14 december 2006 lämnat
beslutsförslag.
Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Av den framgår att
aktier inte längre ska ha ett nominellt värde utan att istället skall
bolagsordningen innehålla uppgift om antalet aktier eller lägsta och högsta
antalet aktier som kan finnas i bolaget. Denna ändring i bolagsordningen ska
göras då andra ändringar i bolagsordningen görs. Därför föreslås texten i § 7
ändras från ”Aktie skall lyda på 1 000 kronor” till ”antalet aktier skall uppgå
till lägst 100 stycken och högst 400 stycken”.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta den ändrade bolagsordningen för AB Arena Rosenholm Karlskrona.
_______
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2007.14.251

§ 21
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö marina, Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 december 2006 lämnat
beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen har upprättat en avsiktsförklaring mellan kommunen
och Spigg Telekommunikation AB, avseende detaljplaneläggning och
försäljning av fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11.
Fastigheten innehas med tomträtt av Spigg Telekommunikation AB för
båtvarv och härmed jämförlig verksamhet och vidare arrenderar bolaget ett
område om ca 3 500 kvm av Kölen 11 för marin verksamhet av kommunen.
Parterna är överens om att söka ombilda Kölen 5-11, som ägs av kommunen,
till bostadsändamål samt behålla en del av Kölen 7 för marint ändamål, och
att i detta syfte upprätta en detaljplan som medger detta. Spigg
Telekommunikation AB står för 50 % och tekniska förvaltningen för
motsvarande 50 % av kostnaderna för framtagande av detaljplanen.
Fördelning av exploateringsåtgärder med tillhörande kostnader kommer att
regleras i ett exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen och avtalet
tas fram parallellt med detaljplanen.
Avsiktsförklaringen är för sin giltighet beroende av att ny detaljplan för
området vinner laga kraft.
Jäv
Tommy Olsson (kd) har anmält jäv och deltar eller närvarar inte vid
föredragning eller beslut i detta ärende.
Yrkande
Christina Mattisson (s) yrkar att ärendet återremitteras och istället förbereds
i sedvanlig ordning; med framtagande av detaljplan först.
Mats Lindbom (c). Jan Lennartsson (m), Richard Jomshof (sd) yrkar bifall
till Tekniska förvaltningens förslag.
Günter Dessin yrkar avslag på Tekniska förvaltningens förslag.
Proposition och beslut (1)
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återemitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall
avgöras idag.
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Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill att ärendet avgörs idag
röstar ja och den som vill att ärendet skall återremitteras röstar nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom(c), Carl-Göran Svensson
(m), Camilla Brunsberg (m), Jan Lennartsson (m), Richard Jomshof (sd),
Sofia Bothorp (mp) och ordföranden.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Patrik
Hansson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Yvonne Sandberg Fries (s) Lars
Hildingsson (s), Günter Dessin (v).
Kommunstyrelsen beslutar således med åtta ja-röster mot sju nej-röster att
ärendet skall avgöras idag.
Reservation
Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Patrik Hansson (s), AnnCharlotte Svensson (s), Yvonne Sandberg Fries (s), Lars Hildingsson (s)
reserverar sig till förmån för yrkandet om återremittering.
Proposition och beslut (2)
Ordföranden ställer härefter proposition på om förslaget från Tekniska
förvaltningen skall bifallas eller avslås och finner att Tekniska förvaltningens
förslag att godkänna avsiktsförklaringen skall bifallas.
Således beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och
Spigg Telekommunikation AB
Reservation
Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet om avslag.
Deltar inte i beslutet
Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars Hildingsson (s),
Gerthie Olsson (s), Yvonne Sandberg Fries (s), Ann-Charlotte Svensson (s).
________
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2007.15.251

§ 22
Mark- och exploateringsavtal avseende Karslkrona 5:10 m.fl.,
Wämöstrand, Karlskrona kommun.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 december 2006 lämnat ett
upprättat förslag till mark- och exploateringsavtal jämte beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen har upprättat mark- och exploateringsavtal mellan
kommunen och Skanska mark och Exploatering Bygg AB (bolaget) avseende
exploatering av ett område vid norra delen av Wämö, Wämöstrand.
Exploateringsavtalet har upprättats i samråd med berörda förvaltningar och
avdelningar inom kommunen.
Detaljplan för Karlskrona 5:10 m.fl. Vämöstrand, som medger
bostadsbebyggelse är godkänd av miljö- och byggnadsnämnden och är vidare
inlämnad för antagande av kommunfullmäktige.
Planen omfattar ett område om ca 3,5 ha av fastigheten Karlskrona 5:7, 5:10,
5:11 och 5:48. Området omfattades tidigare av detaljplan från 1969 som
anger allmän plats; gata, park samt vattenområde som får överbyggas med
bryggor.
Generellt gäller att bolaget kommer att svara för genomförandet av
bostadsprojektet inom planområdet samt svara för de åtgärder och åtaganden
som fordras för ett plangenomförande, så som bulleråtgärder och
kompletterande miljötekniska undersökningar och åtgärder.
Tekniska förvaltningen bygger ut va-ledningar fram till den nybildade
tomtgränsen, vid Lindesnäsvägen, och anvisar anslutningspunkter för vatten
och avlopp. Dagvattenanslutning sker till befintlig ledning i väster. Bolaget
ansvarar för och bekostar utbyggnaden sam framtida drift och underhåll av
va-ledningar inklusive pumpstation inom kvartersmark. Bolaget erlägger
anläggningsavgifter för vatten- och avlopp samt för el och
fjärrvärmeanslutning enligt vid varje tillfälle gällande taxa och
bestämmelser.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande mark- och exploateringsavtal mellan Karlskrona
kommun och Skanska Mark Exploatering Bygg AB
_________
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2006.59.214

§ 23
Detaljplan för del av Karlskrona 5:10 med flera, Vämöstrand,
Karlskrona kommun, Blekinge län – antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 november 2006, §
393, hemställt att fullmäktige beslutar anta detaljplan för del av Karlskrona
5:10 med flera, Vämöstrand.
Detaljplanen för Karlskrona 5:10, Vämöstrand har varit utställd för
granskning under tiden 18 augusti till den 15 september 2006. Under
utställningstiden har handlingarna funnits tillgängliga på Karlskrona
kommuns webbplats. Kungörelse om utställning har anslagits på kommunens
Anslagstavla, stadsbiblioteket samt infört i lokalpressen fredagen den 18
augusti 2006.
Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i centralt och attraktivt
läge.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för del av Karlskrona 5:10 med flera, Vämöstrand
________
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2006.304.214

§ 24
Detaljplan för Södra Backe (skola) på Verkö, del av Verkö 3:1 med flera
Karlskrona kommun, Blekinge län – antagande.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 oktober 2006, §
356, hemställt att fullmäktige beslutar anta detaljplan för del av Verkö 3:1
med flera, Södra Backe (skola).
Detaljplan för del av Verkö 3:1 med flera, Södra Backe (skola) har varit
utställd för granskning under tiden 18 augusti till den 15 september 2006.
Kungörelse har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i
lokalpressen fredagen den 18 augusti 2006.
Inkomna yttranden under utställningstiden föranleder ingen ändring av
detaljplanen.
Planförslagets syfte är att ange nytt läge för förskola och grundskola på
Verkö.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplanen för del av Verkö 3:1 med flera, Södra Backe (skola).
_________
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2006.338.531

§ 25
Svar på medborgarförslag om bussreflex till alla skolbarn
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 juni 2006,
§ 98, av Gunnar Blomqvist. Förslaget är att införa en bussreflex som även
gäller som bussbiljett/busskort och att alla skolskjutsbarn i kommunen får ett
sådant.
Barn och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 november 2006, §
115, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver
sammanfattningsvis att det inom nämndens verksamhet finns ett relativt litet
antal elever som använder busskort. Av 2 000 skolskjutsbarn är det runt 300
stycken som använder terminskort via Blekingetrafiken. Dessa kort har en
magnetslinga och skall behandlas som en värdehandling. Kortet tål inte
samma behandling som löst hängande reflexbrickor.
Frågan om reflexer är rent generellt dock angelägen. I samråd med skolor,
föräldrar och skolskjutsentreprenörer avser Barn och ungdoms förvaltningen
att ta fram en lösning för att ge våra skolbarn och elever lämpliga reflexer.
Vidare beslutar nämnden att skicka ärendet till Blekingetrafiken för
kännedom och vidare hantering.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_______
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2006.428.843

§ 26
Svar på medborgarförslag om flyttning av museifartyget Jarramas
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Ann-Marie Hedström. Förslaget är att museifartyget
Jarramas skall flyttas tillbaka till Borgmästarfjärden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2006, § 107,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver sammanfattningsvis
att nuvarande ägare, Marinmuseet, har valt att lägga fartyget vid sin egen
anläggning och tekniska förvaltningen har inga synpunkter på detta
arrangemang.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_______
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2006.139.531

§ 27
Svar på medborgarförslag om sänkta bussbiljettpriser för studerande
och ungdomar
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av My Stranne m.fl. Förslaget är att busspriserna sänks,
framförallt för studenter och ungdomar och att detta t.ex. kunde ske genom
uppvisande av CSN-kort.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 10 november 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver sammanfattningsvis att
bussbiljettpriserna fastställs av Blekingetrafiken som är ett särskilt bolag som
ägs av samtliga läns kommuner och landstinget. Karlskrona kommun kan
alltså inte själva bestämma priserna på bussbiljetterna, men kan självfallet
påverka Blekingetrafiken genom att ha synpunkter på detta. Både biljettpriser
och bussturstäthet m.m. diskuteras i kommunen och vägs mot vad som kan
anses skäligt ur ett ekonomiskt perspektiv.
Blekingetrafiken har beslutat inför år 2007 att åldersgränsen för barn- och
ungdomsbiljett förändras genom att åldern höjs från 16 till 19 år, vilket
delvis är i enlighet med förslagsställarens önskemål. Genom ett särskilt avtal
med Blekingetrafiken och BTH har studenter inskrivna på BTH möjlighet att
resa gratis mellan Karlskrona och Ronneby/Karlshamn.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_______
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2006.430.822

§ 28
Svar på medborgarförslag om simsportanläggning vid Rosenholms udde
(f d Rosenholmsvarvet)
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Karlskrona Simsällskap förslaget är att anlägga en
kvalificerad simsportanläggning vid Rosenholms udde och vidare att
anläggningen bör inrymma bl.a. en 50 meters simtävlingsbassäng med
möjlighet till tredelad indelning (25 m tävlingsbassäng,
siminstruktionsbassäng och hoppbassäng).
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 20 november 2006,
§ 55, och hänvisar där till Idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till
yttrande och beslut vilket nämnden ställer sig bakom. Förvaltningen har
sammanfattningsvis yttrat att:
Rosenholms udde ägs f o m den 1 augusti 2006 av kommunägda Kruthusen
Företagsfastigheter AB (bolaget). Bolaget har inte för avsikt att själv
investera i området utan söka externa investerare och finansiärer för att
utveckla udden.
I arbetet med att söka investerare har fyra (4) olika teman om uddens
utveckling och exploatering lags fram:
- Resort – anläggning med hotell restaurang , spa
- Idrott och hälsa – vattensport, simning , handikappidrott, rodd etc.
- Attraktion – spektakulär byggnad, restaurang, natur landskap
- Upplevelse – äventyrsbad, akvarium, naturrum etc.
Generellt lyfts närheten till Telenor Arena Karlskrona fram och en koppling
med olika vattensporter är av största vikt för områdets utveckling.
Allmänt är förvaltningen positiva till verksamheter som kan kopplas till en
simsportanläggning.
Vid den tidpunkt konkreta planer finns för utveckling av området och om
kommande investerare avser att anlägga en anläggning med bl.a. simsport
kommer frågan om Karlskrona kommuns eventuella engagemang,
finansiering etc. att prövas inom kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_______
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2006.179.141

§ 29
Svar på medborgarförslag om privat Kasino till Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av Filip Issal. Förslaget är att Karlskrona kommun skall arbeta
för att få ett privat kasino i Karlskrona. Ett privat kasino kommer att locka
turister för övernattningar, skapa arbetstillfällen samt ge Karlskrona lyskraft.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 31 oktober 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag och yttrar sammanfattningsvis följande:
Förvaltningen har undersökt möjligheterna till ett privat kasino, tyvärr finns
fortfarande en del hinder tex. finns det inga beslut som visar att det är lagligt
att starta privata kasinon samt har Svenska Spel fram till 2007 tillstånd att
bedriva sex (6) stycken internationella kasinon. Idén med ett kasino i
Karlskrona är intressant och förvaltningen kommer fortsätta bevaka de
utredningar och beslut som genomförs både inom EU-kommissionen och på
regeringskansliet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_______
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2006.177.533

§ 30
Svar på motion om alkobommar i hamnen (Verkö färjeterminal)
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24,
av Bo Löfgren (fp). Motionären tar upp att problemet med berusade
lastbilschaufförer som kör av färjorna i Karlskrona och Karlshamn fortsätter
och att antalet mer än fördubblats jämfört med förra året vilket är
oacceptabelt. Motionären föreslår att så kallade alkobommar inrättas vid
färjeterminalen där främst förare av tunga fordon/lastbilschaufförer tvingas
blåsa i alkomätare innan de får åka ut på det svenska vägnätet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2006, § 105,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver sammanfattningsvis
följande: I Trelleborgshamn har under innevarande år en typ av alkobommar
inrättats och en utvärdering kommer senare att göras. Stena Line kommer att
införa frivilliga alkotester på sina fartyg. Tekniska förvaltningen kommer att
följa utvecklingen och ta del av ovanstående utvärdering och utifrån det
resultatet ta fram förslag, i samråd med polisen, vägverket och rederiet, på
åtgärder för att öka kontrollen av förarnas nykterhet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 januari 2006 tillstyrkt
nämndens förslag som svar på motionen.
Yrkande
Christina Mattisson (s), Richard Jomshof (sd), Tommy Olsson (kd)Kent
Lewén (fp) samt Günter Dessin yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Christina Mattissons m.fl. yrkande om att bifall till motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att initiera frågan att på Verkö i anslutning till
färjeterminalen införa alkobommar vid terminalens utfart.
_________
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2006.433.825

§ 31
Svar på motion om vattenutkast för fritidsbåtar vid Garphamnen,
Hasslö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Börje Dovstad (fp) och Jan-Olof Petersson (fp). Motionärerna tar upp att
det vid Garphamnen på Hasslö saknas färskvattenutkast för fritidsbåtar. Det
vattenutkast som finns på Garphamnens nordvästra kaj är avsett och
dimensionerat för båtar i yrkestrafik. Den här ordningen leder till att
fritidsbåtsägare tvingas besöka andra hamnar för att fylla på vatten,
alternativt bära med sig vatten hemifrån.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2006, § 106,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver sammanfattningsvis
följande: Färskvattenutkast för kommunala fritidsbåtshamnar är inte
standard. I samtliga skärgårdshamnar/fiskehamnar finns uttag för
färskvatten, inklusive Garphamnen, uttagen kan dock vara mer eller
mindre lättillgängliga för fritidsbåtar. Under 2007 kommer samtliga,
ej utarrenderade, kommunala hamnar att förses med lättillgängligt
tappställe och slang för färskvatten.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 januari 2006 tillstyrkt
nämndens förslag som svar på motionen.
Yrkande
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till den första attsatsen i motionen.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Christina Mattissons m.fl. yrkande om bifall till första attsatsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens första attsats ”att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag
att sätta upp färskvattenutkast för fritidsbåtar i Garphamnen på Hasslö” och
att den andra attsatsen ”att utkastet i första attsatsen placeras på hamnens
sydöstra kaj” därmed skall anses besvarad.
________
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2006.203.462

§ 32
Svar på motion om gratis vattenprov till alla som väntar nytillskott i
familjen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2006, § 51,
av Maria Persson (c). Motionären tar upp att det borde vara gratis att ta
vattenprover för alla nyblivna föräldrar med egen brunn. Risken finns annars
att man låter bli att kontrollera vattenkvalitén i sin brunn på grund av
kostnaden. I Ronneby kommun tex. är detta (vattenprov) gratis för alla som
väntar tillskott i familjen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 16 november 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag och yttrar sammanfattningsvis följande:
Den beräknade kostnaden för motionärens förslag uppgår till ca 220 tkr,
inkluderat dels analyskostnaderna och dels samhällsbyggnadsförvaltningens
hantering. Kostnaden för analys av vattenprov inkl. alkalinitet och radon
uppgår till 1 200 kronor plus avgift till miljö- och byggnad för information,
hantering av provsvar etc., ca en timme.
I de fall familjer har kommunalt vatten och avlopp så är detta en del av det
som abonnenten får för sin mätaravgift och förbrukningsavgift, och dessa
avgifter är väsentligt högre årsvis jämfört med kostnaderna för den som har
egen brunn. Med hänvisning till kommunens ekonomi föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 januari 2006 tillstyrkt
förvaltningens förslag på motionen.
Yrkande
Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Mats Lindbom (c), Sofia Bothorp
(mp), Günter Dessin (v) samt Richard Jomshof (sd), yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Christina Mattissons m.fl. yrkande att om bifall till motionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att det skall vara gratis att ta vattenprover för alla
nyblivna föräldrar med egen brunn.
_________
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2006.191.753

§ 33
Svar på motion om stöd till Brottofferjouren i Blekinge
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24,
av Mats Lindbom (c). Motionären tar upp att det genom Brottsofferjouren
ideella arbete görs fantastiska insatser men med de begränsade medel de har
de inte ens kan lämna kostnadstäckning för resor vidare att behovet av
kvalificerat vittnesstöd ökar samt att med den utveckling vi ser i samhället ett
särskilt fokus behövs sättas på såväl unga brottsoffer som unga vittnen. För
att detta skall vara möjligt krävs ett ökat ekonomiskt stöd till
Brottsofferjouren. Brottsofferjouren bör även ingå som en fullvärdig part i
kommunens Brottsförebyggande råd vidare bör socialnämnden bjuda in
Brottsofferjouren till samtal om ansvarsfrågor och hur dialogen fortsatt skall
fungera.
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 oktober 2006, § 110,
lämnat yttrande och beslutsförslag. I socialförvaltningens svar till yttrande
och beslutsförslag, vilket nämnden enligt ovan beslutat skall anses så som
svar på motionen, yttras sammanfattningsvis följande:
Socialnämnden beslutade i maj 2006 om föreningsbidrag till föreningar med
social verksamhet. Brottsofferjouren ansökte för 2006 om föreningsbidrag
omfattande 1 krona per kommuninnevånare. Socialnämnden beslutade i maj
2006 att bevilja Brottsofferjouren 62 000 kronor i föreningsbidrag, vilket är i
nivå med ansökan från föreningen. Socialnämnden instämmer i att unga
människor bör prioriteras i det förebyggande arbetet. Socialförvaltningen har
regelmässigt mycket bra kontakt med Brottsofferjouren. Härmed anses
motionen som besvarad.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 8 januari 2006 tillstyrkt
Socialnämndens förslag på att motionen därmed skall anses besvarad.
Yrkande
Mats Lindbom (c) yrkar att motionen skall återremitteras.
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Mats Lindboms yrkande om återremittering
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera motionen.
_______
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2006.185.730

§ 34
Svar på motion om Äldreomsorgen direkt, återremiss
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24,
av Evy Andreasson (kd). Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid
sammanträde den 31 augusti 2006, § 128.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 november 2006, § 120,
återigen lämnat yttrande och beslutsförslag. Som svar på motionen, yttras
sammanfattningsvis följande:
Äldreförvaltningen har i skrivelse 2006-05-08 lämnat förslag till svar på
motionen. Äldreförvaltningen pekar där på bl.a de funktioner och den
bemanning som finns inom förvaltningen samt verksamhetens komplexitet. I
förslaget till svar pekas också på åtgärder som äldreförvaltningen avser att
vidta för att förbättra informationen runt äldrekonsulterna och information
om personal- och organisationsförändringar till kommunen växel.
Äldreförvaltningen har inget ytterligare att tillföra ärendet utan hänvisar till
tidigare lämnad redovisning och förslag till svar. De åtgärder som
äldreförvaltningen planerat att vidta har i allt väsentligt genomförts.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att äldrenämnden inte har något ytterligare att tillägga till sitt tidigare
motionssvar varför motionen skall anses besvarad.
_________
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Akterna

§ 35
Anmälningsärenden
a) Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
b) Kommunfullmäktiges protokoll den 20-21 december 2006
(utgått ej justerat)
c) Politisk styrgrupp för minskning av oljeberoende i Karlskrona
kommun; sammanträdesprotokoll daterade den 4 augusti, 2 och 20
oktober samt 4 december 2006
d) Information om gemensam larmkommunikationscentral för Skåne och
Blekinge
e) Kommittén för Kompetensstegens beslut 061102 om att inte föreslå
regeringen att bevilja kommunen stöd i enlighet med ansökan per den 1
september 2006
f) Skolverkets beslut 061207 avseende genomförd utbildningsinspektion
Karlskrona kommun
g) Länsstyrelsen Blekinge län
• Beslut 061123 om företagsstöd till Made in TelecomCity ideell förening
• Beslut 061123 om företagsstöd till Gudrun Eriksson, enskild firma
Drottningskär
• Beslut 061211 om tillstånd jämte villkor för allmän kameraövervakning,
Bergkvarabuss AB
• Beslut 061127 om utökning av tillstånd till allmän kameraövervakning
och ändrad placering av kamera, Blekingesjukhuset Karlskrona
• Anmälan av väckt fråga om byggnadsminnesförklaringen av
magasinsbyggnaderna på fastigheten Gulin 1 och Karlskrona 4:10
• Länsstyrelsen 2005 års lägesrapport på alkohol- och tobaksområdet
• Beslut 061213 om företagsstöd till Henrik Trosgård, enskild firma,
Ramdala
h) Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2006:
Nr 80 Ny skrift om ”samtal om arbetsresultat och lön”
Nr 81 Budgetförutsättningar för åren 2007-2009
Nr 83 Basbelopp för år 2007
Nr 84 Nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen om läkarmedverkan
i den kommunala hälso- och sjukvården och om kontinuitet, säkerhet,
samordning och samverkan mellan landsting och kommuner
Nr 86 Arbetsdomstolens dom 2006 nr 110 fritidschef som sagts upp p g a
arbetsbrist befanns sakna tillräckliga kvalifikationer för en anställning
som rektor
Nr 87 Arbetsdomstolens dom 2006 nr 104 angående fråga om kommun
haft vägande skäl för stadigvarande förflyttning av lärare
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Nr 89 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus
bostadsrättsform
Nr 90 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2007
Nr 91 Preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar och
förtydliganden i Kollektivavtalad pension – KAP-KL; från och med den
1 januari 2006
Nr 93 Procentsatser år 2007 för beräkning av pensionsavgifter för
avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL
Nr 94 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och
och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring
av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KPA-KL under år 2007.
i) Yttrande över Översiktsplan för Karlshamns kommun
j) Svar på revisionsrapport om granskning av skolans styrning;
skolplanen som styrinstrument
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Akten

2006.2.102

§ 36
Kommunala val
Efter förslag från Kent Lewén (fp) och Christina Mattisson (s) utser
kommunstyrelsen följande till och med den 31 december 2010 eller till dess
nyval sker:
BLEKINGETRAFIKEN AB:S BOLAGSSTÄMMA
Karl-Gösta Svenson (m)
Mikael Andersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Tommy Olsson (kd)
Roger Poka (mp)
Lars Hildingsson (s)
Per Björklund (sd)
(v) förslag/val senare
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD, LOKALT
Ordförande Maria Persson (c)
Ledamot Thore Arnström (s)
ENERGIBESPARINGAR, LEDNINGSGRUPP FÖR PROJEKT OM
Ordförande Mats Lindbom (c)
Ledamöter Thomas Nilsson (m)
Sofia Bothorp (mp)
Lars Hildingsson (s)
(s) förslag/val senare
HEMVÄRNSOMRÅDE FÖRTROENDENÄMND
Fridlevstad Arne Johnsson (m)
Jämjö Birger Wernersson (s)
Karlskrona Thomas Berg (fp)
Kristianopel Börje Nilsson (s)
Lyckeby Eskil Johansson (c)
Ramdala Bernt Karlsson (s)
Rödeby Lisbeth Bengtsson (s)
V Hästholmen Gunnar Pettersson (c)
Ö Skärgården Björn-Ingmar Abramsson (m)
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KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET
Ledamot Gunilla Ekelöf (fp)
Ersättare Håkan Eriksson (s)
LEADER+ PROJEKTET
Ledamot Lars Karlsson (c)
Ersättare Richard Jönsson (s)
LEDNINGSSAMVERKAN VÅRD OCH OMSORG (LSVO)
Ledamöter Maria Persson hf
Per Jonsson äf
OMBUD, BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN, GRANSKNING AV
Ombud Gunhild Arvö (fp)
OMBUD, KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Ombud Karl-Gösta Svenson (m)
Ombudsersättare Christina Mattisson (s)
OMBUD, LEADER+ PROJEKTET
Ombud Maria Persson (c)
Ombudsersättare Gerthie Olsson (s)
POLITISK SAMVERKAN VÅRD OCH OMSORG (PSVO)
Ledamöter Jan-Åke Nordin (m)
Karin Landqvist (kd)
Peter Johansson (s)
RUBEN LEOPOLD SJUKVÅRDSFOND
Ledamöter Christina Olsson (mp)
Ingvar Ovhed
STIFTELSEN HEMMET
Ledamot Camilla Brunsberg (m)
Ersättare Patrik Hansson (s)
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STYRGRUPP FÖR NYTT STADSBIBLIOTEK
Ordförande Jan Lennartsson (m)
Ledamöter Nicole Carlbäck (fp)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Sofia Bothorp(mp)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Representanter Thomas Knutsson Brindefalk (kd)
Alf Stålborg (Sd)
Ulf Hansson (v)
NÄRINGSLIVSUTSKOTT
Ordförande Mats Lindbom (c)
Ledamöter Christina Mattisson, Vice ordf (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Mikael Andersson (fp)
Sofia Bothorp (mp)
Patrik Hansson (s)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Ersättare: Maria Persson (c)
Jan Lennartsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Ingalill Siggelsten Blum (kd)
Rikard Jönsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Günter Dessin (v)
STRATEGISK PLANERINGSGRUPP (Samordningskommitté)
Karl-Gösta Svenson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lars Hildingsson (s)
_______
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§ 37
Övrigt
Richard Jomshof (sd) ställer fråga om möjligheten att närvara i det
kommande Näringslivsutskottet.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) påpekar de svårigheter som uppstår när ärenden
kompletteras och ledamöterna först på sammanträdesdagen erhåller dessa
ändringar.
______

