12 januari 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 12 januari
2010.
§1
§2

Information och föredragningar
Begäran om investeringstillstånd till utökande av Borgmästaregatans ombyggnad till
att gälla även korsningen Ronnebygatan- Borgmästaregatan.
Projekteringstillstånd för förnyelse/ombyggnad av Vedebyskolan.
Övertagande av Trummenäs VA-ekonomiska förenings VA-anläggningar.
Projekt minskat oljeberoende.
Finansiering Världsarvsarbetet 2010.

§3
§4
§5
§6
§1
Informationer och föredragningar
Uppföljning per den 30 november 2009.
_______
______

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 12 januari 2010, kl.08.30-09.40, kl 11.05-11.25
Sammanträdet ajourneras kl 09.40-11.05

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (M)
Kent Lewén (fp)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Camilla Brunsberg (M) jäv §§ 1:3, §§ 4
Richard Jomshof (SD)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)

Tjänstgörande

ersättare

Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M) §§1:3, §§ 4

Närvarande

ersättare

Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Lars Karlsson (C)
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Ann-Louise Trulsson (M) §§ 1-3, 5-30
Rikard Jönsson (S)
Magnus Johansson (S)
Håkan Eriksson (S)
Tore Arnström (S)
Per Björklund (SD)
Björn Gustavsson (MP)
Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Informationschef Ulla Nelsson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Projektledare Lisa Wälitalo kl 08.30-08.50 §§ 1, 5
VA/renhållingschef Kenneth Johansson kl 08.30-09.10
§§ 1, 4, 19
Renhållningsingenjör Christer Carlsson kl 08.30-09.10
§ 1, 4, 19
Chef för strategisk planering Tore Almlöf kl 08.30-09.40
§§ 1, 25
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Sofia Bothorp

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 1-30
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Sofia Bothorp
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Tillkännagivande av protokollsjustering den
anslagstavla, intygar

januari 2010 anslagits på kommunens

Elisabeth Arebark……………………………..
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§1
Informationer och föredragningar
1. Projekt minskat oljeberoende i Karlskrona kommun, föredras
av projektledare Lisa Wälitalo.
2. Ny renhållningstaxa för 2010, föredras av VA/renhållningschef Kenneth
Johansson.
3. Övertagande av Trummenäs VA-ekonomiska förenings VAanläggningar, föredras av VA/renhållningschef Kenneth
Johansson.
4. Förslag till yttrande över Region Blekinges kollektivtrafikutredning,
föredras av chef för strategisk planering Tore Almlöf.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

5

2009.290.311

§2
Begäran om investeringstillstånd till utökande av Borgmästaregatans
ombyggnad till att även gälla korsningen Ronnebygatan Borgmästaregatan
Maj 2009 § 152 gav kommunstyrelsen investeringstillstånd till ombyggnad
av Borgmästaregatan till gågata.
Tekniska förvaltningen har i samband med arbetet för denna ombyggnation
haft träffar med fastighetsägarna på Borgmästaregatan och Ronnebygatans
västra del, som resulterat i önskemål om att även korsningen
Borgmästaregatan – Ronnebygatan ska omfattas av ombyggnationen.
Tekniska nämnden tog den 23 november beslut, §143, om att även
korsningen ska omfattas av ombyggnationen och att nämnden ansöker hos
kommunstyrelsen om investeringstillstånd.
Det bör dock förtydligas att ärendet hos tekniska nämnden kan tolkas som
om att Karlskrona kommun har aktuella planer på att omvandla hela
Ronnebygatans västra del till gågata inom kort. Så är dock inte fallet utan
ärendet avser endast utökande av investeringsram så att ombyggnationen av
Borgmästaregatan även omfattar korsningen BorgmästaregatanRonnebygatan.
Vid kommunstyrelsens beslut i maj gavs investeringstillstånd om totalt
1 500 000 kr. För att även kunna genomföra den utökade ombyggnationen
till att omfatta korsningen Borgmästaregatan- Ronnebygatan erfordras
ytterligare 700 000 kr. Den totala investeringen beräknas uppgå till
4 400 000 kr och medfinansieras av fastighetsägarna med totalt 2 200 000 kr.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (FP) yrkar att 1:a attsatsen ändras till följande; att tekniska
nämnden ges ett omedelbart investeringstillstånd om totalt 2 200 000 kr för
ombyggnation av Borgmästaregatan samt korsningen BorgmästaregatanRonnebygatan inkluderande trädplantering i mitten av torgbildningen, samt
yrkar bifall på attsats 2.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Kens Lewéns ändringyrkande på
attsats 1.
Forts
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§ 2 forts
Begäran om investeringstillstånd till utökande av Borgmästaregatans
ombyggnad till att även gälla korsningen Ronnebygatan Borgmästaregatan
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent
Lewéns ändringsyrkande på att-sats 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt Kent
Lewéns ändringsyrkande.
Reservation
Tommy Olsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att tekniska nämnden ges ett omedelbart investeringstillstånd om totalt
2 200 000 kr för ombyggnation av Borgmästaregatan samt korsningen
Borgmästaregatan- Ronnebygatan inkluderande trädplantering i mitten av
torgbildningen, samt
2. att den utökade utgiften för finansieringen finansieras genom
ianspråktagande av 700 000 kr från tekniska nämndens investeringsanslag
för stadsmiljöprogrammet i 2009 års investeringsbudget.
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

7

2009.914.3291

§3
Projekteringstillstånd för förnyelse/ombyggnad av Vedebyskolan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 november 2009 § 141
beslutat att föreslå kommunstyrelsen meddela projekteringstillstånd avseende
förnyelsen/ombyggnad av Vedebyskolan, samt att barn- och
ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall
investeringen inte fullföljs.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 28 januari 2009, § 8, att avsätta
25 mkr till Lyckebyområdet varav 12 mkr till Vedebyskolan. Av de 12 mkr
avser 2 mkr nyanskaffning av inventarier och 10 mkr förnyelse/ombyggnad.
Förnyelsen/ombyggnaden omfattar dels utemiljön samt anpassning/
uppfräschning av inomhusmiljön för att kunna skapa en attraktiv 6-9 skola.
Investeringskostnaden bedöms till ca 10 000 000 kronor inklusive
projekteringskostnad.
Total hyreskostnad beräknas därmed till 1 065 000 kronor/år.
Projekteringskostnaden uppskattas till ca 400 000 – 500 000 kronor.
Finansiering ryms inom ramen för skol- och förskoleutbyggnad i
investeringsbudgeten, 4 mkr 2010 och 6 mkr 2011.
Barn- och ungdomsförvaltningen beräknar att anskaffa inventarier för ca
2 000 000 kronor. Detta anslag har flyttats från tekniska nämndens
investeringsbudget till barn- och ungdomsnämnden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela projekteringstillstånd avseende förnyelsen/ombyggnad av
Vedebyskolan, samt.
2. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden
i det fall investeringen inte fullföljs.
________
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

8

2009.913.344

§4
Övertagande av Trummenäs VA-ekonomisk förenings VAanläggningar.
Camilla Brunnsberg (M) anmäler jäv och lämnar lokalen.
VA/renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden har genom tekniska förvaltningen träffat ett principiellt
avtal med styrelsen för Trummenäs VA-ekonomisk förenings VAanläggningar om ett övertagande av dess fastighet Karlskrona Torstäva 5:54
med befintligt minireningsverk, pumpstationer, VA-ledningar och övriga
VA-anordningar som ägs av föreningen till en total kostnad om 1 100 000kr.
I dagsläget finns det ca 200 fastigheter inkopplade till minireningsverket.
Övertagandet av fastigheten och den därtill hörande anläggningen sker från
och med 2010-01-01.
Fram till dess att sjöledning med avloppspumpstation från Trummenäs till
Gullberna är klar, kommer tekniska förvaltningen att ansvara för driften av
minireningsverket.
Då tekniska förvaltningen arbetat med detta under lång tid har det även varit
avstämningsmöte med kommunledningsförvaltningen den 25 juli varpå
besked gavs från tekniska förvaltningen att anläggningen är i mycket gott
skick, och följer normalt underhåll, det finns inget eftersatt underhåll här för
närvarande.
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra emot övertagandet då
nyanskaffningsvärdet för anläggningen överstiger den överenskomna
köpeskillingen, samt att kommunen inte övertar någon dold underhållsbrist.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att tekniska nämnden ges i uppdrag att teckna avtal med Trummenäs VAekonomiska förening att överta alla dess VA-anläggningar inklusive
fastigheten Torstäva 5:54 med minireningsverk från 2010-01-01.
2. att tekniska nämnden ges ett omedelbart investeringstillstånd om
1 100 000 kr för betalning av anläggningen, samt
3. att utgiften för finansieringen finansieras genom ianspråktagande av
1 100 000 kr från tekniska nämndens klumpanslag för VA-ledningar i 2010
års investeringsbudget.
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Ekonomienheten
Politiska styrgruppen
Handläggare
Akten

9

2009.842.370

§5
Projekt minskat oljeberoende i Karlskrona kommun.
Projektledare Lisa Wälitalo föredrar ärendet.
Uppdraget för projekt ”Minskat oljeberoende i Karlskrona kommun”
beslutades i kommunstyrelsen 2006-01-17 § 10, med syfte att minska
oljeberoendet inom Karlskrona kommun och samordna insatserna för
energifrågorna i kommunen. Projekttiden avsattes då till 2006-2007 med
början 4 april 2006. Därefter har beslut om fortsättning fattats för åren 20082009 med samma inriktning som tidigare.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 4 november
2009 lämnat beskrivning av projektet och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att projektet för ”Minskat oljeberoende i Karlskrona kommun” skall
fortsätta med den uppdaterade projektinriktningen och bemannas med
projektanställning för åren 2010/2011,
2. att projektledartjänsten och till projektet hörande aktiviteter finansieras
med 500 000 kr med medel ur kommunens projektbudget,
3. att politiska styrgruppen fortfar som ledningsgrupp för verksamheten
med fem ledamöter, samt
4. att projektet byter namn till ”Energiska Karlskrona”.
________
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Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten

10

2009.918.041

§6
Finansiering av Världsarvsarbetet 2010.
Kulturnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 8 december 2009
§ 100 beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen om 170 000 kr ur
kommunstyrelsens projektbudget för världsarvsarbetet 2010.
År 2008 inledde Länsstyrelsen i Blekinge, Statens Fastighetsverk,
Fortifikationsverket och Karlskrona kommun gemensamt satsningen på en
tjänst som världsarvskoordinator för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.
Tjänsten samfinansieras av Länsstyrelsen i Blekinge, Statens Fastighetsverk,
Fortifikationsverket samt Karlskrona kommun, som också har
arbetsgivaransvar för världsarvskoordinatorn. Tjänsten som
världsarvskoordinator tillsattes 080901 och för ett år framåt, dvs t o m
090831, i första skedet. Tjänsten förlängdes 090901-100831, i enlighet med
diskussioner som förts mellan de samfinansierande parterna i
referensgruppen för världsarvssamordning. Den ursprungliga
överenskommelsen innebär ett 3-årigt projekt, dvs att tjänsten som
världsarvskoordinator finns åtminstone t o m 110831. Dock anställs
världsarvskoordinatorn endast ett år i taget såsom skett hittills.
Överenskommelsen innebär ett 3-årigt projekt med samfinansiering från de
fyra parterna. Karlskrona kommun har arbetsgivaransvar och tar därmed
också ett större finansieringsansvar. Tjänsten är placerad på
kulturförvaltningen, Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att avsätta 170 000 kr ur kommunstyrelsens projektbudget för
världsarvsarbetet 2010.
_______
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Ekonomienheten
Handläggare
Akten

2009.231.042

§7
Budgetuppföljning november 2009 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen
anmäler att kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamhet
beräknar att uppvisa en positiv avvikelse med 3,4 mkr mot budget för år
2009.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen har för 2009 totalt en
budgetram om 164,0 mkr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den10 december
2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljningen för november månad 2009.
______
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Ekonomienheten
Handläggare
Akten

12

2009.231.042

§8
Budgetuppföljning november 2009 för serviceförvaltningen.
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen anmäler att kommunstyrelsen/
serviceförvaltningen verksamhet beräknas visa negativ avvikelse från budget
med 1,0 Mkr för år 2009.
Kommunstyrelsens/serviceförvaltningens nettoanslag för 2009 uppgår till
76,6 Mkr.
Serviceförvaltningen har med skrivelse daterad den 11 december 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljningen för november månad 2009.
______
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Revisionen
Tekniska nämnden
Handläggare
Akten

13

2009.800.007

§9
Kommunstyrelsens svar till revisorerna med anledning av
revisionsrapporten granskning av avgiftsfinansierad verksamhet.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Ernst & Young genomfört
en granskning av den avgiftsfinansierade verksamheten inom tekniska
nämnden.
Syftet med den gjorda granskningen var att belysa och bedöma om den
interna kontrollen avseende beräkning av avgifter inom tekniska nämnden är
tillräcklig. Granskningen är avgränsad till vatten- och avloppstaxan
(VA-taxan) samt renhållningstaxan.
Arbetet med den interna kontrollen har överlag förbättrats inom kommunens
samlade verksamhet, beroende bl.a. på att kommunfullmäktige i december
2008 fastställde ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”,
samt i maj 2009 fastställde ”Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona
kommun”. Granskningsrapporten ger inte något generellt svar på om den
interna kontrollen är tillräcklig utan visar på ett antal förbättringsområden.
Kommunrevisionen har bett kommunstyrelsen och tekniska nämnden
kommentera dessa förbättringsområden.
Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har diskuterat
dessa förbättringsområden och är överrens om synen på dessa. De olika
förbättringsområdena är:
1. Det bör tas fram dokumenterade riktlinjer och rutiner för konstruktion av
VA- och renhållningstaxorna samt för beredning av nya taxeförslag.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 154 1996 som beslutades i
samband med fastställandet av budget 1997 och planer för 1998 och 1999,
tydliggjordes att det är kommunfullmäktige som fastställer va- och
renhållningstaxan som en del av budgetprocessen. Avdelningen för Styrning
och Ledning har under hösten påbörjat arbetet med att ta fram förslag till
revidering och uppdatering av detta beslut då det behövs en översyn.
Vidare så följer Karlskrona Kommun idag de rekommendationer beträffande
taxekonstruktion, som branschorganisationerna Svenskt vatten och Avfall
Sverige tagit fram, och som dessutom är anpassade till gällande lagstiftning.
Forts
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§ 9 forts
Kommunstyrelsens svar till revisorerna med anledning av
revisionsrapporten granskning av avgiftsfinansierad verksamhet.
2. I riktlinjerna bör även anges en inriktning för taxans utveckling på kort
och lång sikt, samt principerna för avgiftsuttag avseende anslutning till VAnätet.
Sedan kommunfullmäktige tog beslut om satsning på Johannishusåsen har
Karlskrona kommun arbetat med en långsiktig prognos beträffande
avgiftsutvecklingen inom VA, givet de planeringsförutsättningar som gällt.
På kommunstyrelsens uppdrag gjordes en uppdatering och känslighetsanalys
av projektet, som redovisades för kommunstyrelsen i maj månad. I samband
med detta konstaterades, med de planeringsförutsättningar som gäller, att
planen fortfarande står sig. Denna översyn innehöll även en uppdatering av
en långsiktig analys beträffande taxans utveckling fram till 2015.
Beträffande renhållningstaxans utveckling finns inte motsvarande analys hos
kommunstyrelsen. Det styrande för taxan är framförallt de
entreprenadupphandlingar som gjorts under 2009, och som nu möjliggör att
kunna planera avgiftsuttaget för en längre tid. Dessutom så påverkas
renhållningstaxans utveckling utifrån de av kommunfullmäktige fastställda
miljömålen, där taxekonstruktionen blir ett instrument för att kunna uppfylla
målen, där förändring av målen kan innebära en förändrad taxa.
Anslutningsavgiften till det kommunala VA-nätet har under många år inte
harmonierat med de verkliga kostnaderna. I de av kommunfullmäktige
nyligen beslutade taxorna har denna skillnad nu utjämnats, och där syftet är
att avgiften ska täcka VA-utbyggnadskostnaden vid nya bostadsområden.
3. Redovisningens transparens när det gäller anläggningsavgifter bör öka.
Beträffande redovisningen av anslutningsavgifterna så ska de följa gällande
redovisningsrekommendationer och detta kommer att justeras under 2010.
Denna förändring görs i samarbete mellan avdelningen för Styrning och
ledning och tekniska förvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att tillstyrka upprättat förslag till yttrande.
________
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Miljödepartementet
Handläggare
Akten

15

2009.793.420

§ 10
Yttrande över remissen ”Slutrapport av Naturvårdsverkets
regeringsuppdrag 17 i regleringsbrev för 2008: Förslag till nationella
åtgärder enligt Baltic Sea Action Plan (BSAP)”
Miljödepartementet har skickat ovanstående ansökan på remiss till bl.a.
Karlskrona kommun. Svar ska ha inkommit till departementet senast 15
januari 2010.
Östersjöländernas miljöministrar och EU-kommissionen beslutade i
november 2007, inom ramen för HELCOM, om en gemensam åtgärdsplan,
Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet med planen är att uppnå god
ekologisk status till år 2021.
Denna rapport innehåller förslaget till nationell åtgärdsplan för att uppfylla
det svenska åtagandet.
Planen innehåller ca 150 åtgärder och är indelad i huvudsegmenten
övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald (inklusive fiske) och
maritima frågor.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 11 december
2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget samt lämna in det till Miljödepartementet som
svar på remissen.
_______

12 januari 2010

Samtliga nämnder/bolag
Anmälningsärende kommunfullmäktige
Akten

16

2009.689.005

§ 11
Tillägg till sammanträdsplanen till kommunfullmäktiges sammanträden
2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009 § 253 beslutat
att fastställa sammanträdesplanen för 2010 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utskott.
Efter valet den 19 september 2010 behöver kommunfullmäktige har ett extra
sammanträde förslagsvis den 4 november 2010 kl 13.00, för att fatta beslut
om följande:
val av revisorer, val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice och 2:e
vice ordförande, val av valberedning, beslut om mandat tid för
kommunstyrelsen, val av kommunstyrelse, val av kommunstyrelsens
ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, samt val av kommunalråd.
Kommunfullmäktiges presidium sammanträder inför fullmäktige den 25
oktober kl 13.00.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att ett extra sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 4
november 2010 kl 13.00, samt
2. att ärendet anmäls på kommunfullmäktige.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

17

2010.13.024

§ 12
Förslag på nya principer för arvode och ersättningar
Överförmyndarnämnden har sett över principerna för arvode och ersättningar
till god man, förmyndare och förvaltare. Nämnden har lämnat förslag till nya
principer.
I budget för 2010 har överförmyndarnämnden fått en utökad budgetram om
200 tkr. Den föreslagna höjningen ryms inom ramen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva överförmyndarnämndens tidigare beslut från 2008-12-02 §
171 angående arvode och ersättningar
2. att anta de föreslagna höjda ersättningarna enligt upprättad bilaga
avseende förordnade ställföreträdare så som god man, förmyndare och
förvaltare
3. att de nya reglerna börja gälla från och med 1 januari 2010
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

18

2009.231.042

§ 13
Uppföljning per den 30 november 2009.
Ekonomichef Mats Svensson föredrar ärendet.
Härmed överlämnas budgetuppföljning per den 30 november för kommunen
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i juni månad § 127.
Prognosen för helårsresultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till -32,8 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas att den totala budgetavvikelsen blir – 28,5
miljoner kronor, där Socialnämnden -18 miljoner kronor och
Handikappnämnden -14,6 miljoner kronor samt Utbildningsnämnden -11
miljoner kronor svarar för den största negativa budgetavvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 51,5 miljoner kronor lägre än budget.
Finansnettot beräknas bli 53,9 miljoner kronor bättre än budget.
Pensionskostnaderna beräknas bli 48,2 miljoner kronor högre än budget.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring beräknas ge ett överskott om
29 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås inte, resultatet beräknas
bli 52,8 miljoner kronor lägre än budget.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna uppföljningen per den 30 november 2009.
_________
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2009.901.253

§ 14
Försäljning av del av Verkö 3:264 till ABB Fastighet AB.
Under 2006 träffades ett avtal om markytan mellan kommunen och ABB´s
fastighetsägare ute på Verkö. Avtalet innebar i korthet att kommunen överlät
det s.k. Baltic House-området jämte parkeringen och kommunen, utöver en
mellangift på 2,0 milj, i sin tur erhöll ett markområde på ca 3,4 ha av bolaget.
Nämnda markområde är beläget mellan ABB´s anläggning och Verkö och
utgörs av icke bebyggd mark för industriändamål.
ABB har sedan dess expanderat och byggt nytt samt utvecklat sin
verksamhet på den yta man förvärvade av kommunen. Ytan är i stort sett
konsumerad. För att säkerställa sina framtida behov av expansion vill ABB
köpa tillbaks det område av Verkö 3:264 man 2006 överlät till kommunen.
Förhandlingarna med ABB har lett fram till bilagda förslag till köpeavtal
med kartbilaga, där kommunen överlåter området på ca 3,4 ha till ABB
Fastighet AB för en köpeskilling av 5,8 milj. kr. Tillträde är 2010-03-01.
Området har i kartbilagan markerats med sned skraffering. Området är
bergigt och då kommunen kan ha behov av bergmassor på Verkö anges att
losskjutet berg, med en exploatering från bolagets sida, skall erbjudas
kommunen utan kostnad för användning på Verkö. Utanför Verkö bekostar
kommunen borttransporten. I övrigt är avtalet av gängse innehåll. Av
köpeskillingen på 5,8 milj. bedöms 2,5 milj. vara reavinst.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun
försäljer ca 3,4 ha av fastigheten Verkö 3:264 till ABB Fastighet AB
(556120-1517) för en köpeskilling av 5.800.000 kronor
________
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2009.927.252

§ 15
Förvärv av fastigheten Karlskrona 6:58.
Fastigheten Karlskrona 6:58 ligger inom Gullberna industriområde, strax
norr om f.d. Gullberna station mellan järnvägsspåren till Emmaboda norrut
resp. till Malmö västerut.
Fastigheten är i gällande detaljplan avsedd för industriändamål och innehåller
i areal 19477 kvm. Tillfarten är mot Gullbernavägen. Ta.värdet är 1,752
miljoner. Fastigheten ägs av Hyrverket Entreprenad och Fastigheter i Sydost
AB som har viss upplagsverksamhet där. Bolaget vill avveckla verksamheten
och har gjort en framställan till kommunen om kommunen har intresse av att
förvärva fastigheten.
Fastigheten är obebyggd och ligger centralt inom Gullberna och får avses
vara strategisk viktig mark för industriverksamhet eller för ev.
järnvägsrangering. Rangerbangården på Trossö är under avveckling och
fastigheten är ett alternativ i den påbörjade bangårdsutredningen.
Förhandlingarna har lett fram till föreliggande förslag till köpeavtal där det
föreslås att kommunen förvärvar densamma för 1,9 miljoner kronor, vilket
ligger i nivå med vad kommunen tar för industrimark i Torskors. Tillträde är
föreslaget till 1 mars 2010. I övrigt är avtalet av gängse innehåll.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun
förvärvar fastigheten Karlskrona 6:58 av Hyrverket Entreprenad och
Fastigheter i Sydost AB (556101-6253) för en köpeskilling av 1 900 000
kronor, samt
2. att köpet finansieras genom ianspråktagande av 1,9 miljoner kr ur
kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2010.
_______
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2009.941.253

§ 16
Försäljning av fastigheten del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen.
För Skeppsbrokajen, eller som den även kallas Stadsmarinan, på norra
Trossö gäller en detaljplan, som vunnit laga kraft under 2008. Inom
detaljplanen finns ett antal byggrätter för centrumändamål. Ytorna mellan
byggrätterna är avsedda för parkering och skall ingå i en
gemensamhetsanläggning för detta ändamål när utbyggnaden så medger.
Utdrag ur detaljplanen har bilagts. Utbyggnaden kan förväntas ske i etapper
och det är sannolikt att området kan ha karaktären av en byggarbetsplats
tidvis.
Med anledning av ovanstående är det lämpligaste och mest rationella att
området ses som ett exploateringsobjekt och att kommunen svarar för
iordningställande av gemensamhetsytorna och kajer m m enligt detaljplanen
och i huvudsak enligt planens gestaltningsprogram. Kostnaden för
iordningställandet kommer att täckas av inflytande köpeskillingar vid
försäljning av byggrätterna.
Inom detaljplanens östra del finns en större byggrätt som fastighetsbolaget
Dagon AB under en längre tid arbetat med för att få intressenter/hyresgäster
till. Bolagets förhandlingar har nått resultat och bolaget önskar nu förvärva
det aktuella området.
Kommunen och Dagon AB har därför upprättat förslag till köpeavtal, där
kommunen försäljer det aktuella området till bolaget för en köpeskilling av
5,5 miljoner. Området har markerats på köpeavtalets karta och är på ca 2200
kvm. Tillträde sker senast 2010-03-01. Kommunen har anlitat en
utomstående opartisk värderingsman, som värderat det aktuella området och
som kommit fram till att ett marknadsvärde för detta ligger i intervallet 4,55,5 milj. kronor. Bolaget är medvetet om att de kommer att bygga intill en
kaj och på ett kajplan och de tar ansvaret för att deras grundläggning och
byggnationens placering på kajernas dragstag löses på så sätt att kajernas
bestånd inte äventyras. Bolaget och kommunen skall i detta samråda vid
konstruktion och utförande. Bildandet av gemensamhetsanläggningen, som
omtalats ovan, och iordningställandet av p-platserna och de allmänna ytorna
behandlas även i avtalet.
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§ 16 forts
Försäljning av fastigheten del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen.
Bolaget ämnar söka bygglov snarast för att påbörja byggnationen under 1:a
halvåret 2010 för att den skall vara inflyttningsklar under hösten 2011.
Bygget kommer att inrymma både kontor och restaurang. I övrigt får avtalet
avses vara av gängse innehåll.
Skeppsbrokajen får ses som ett exploateringsområde en tid framöver där
kommunen svarar för iordningställande av de allmänna ytorna m m.
Kostnaden härför kommer att täckas av inflytande köpeskillingar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun
försäljer ett område om ca 2200 kvm av fastigheten Karlskrona 2:1,
Skeppsbrokajen, till Dagon AB(556636-3411) för en köpeskilling av
5 500 000 kronor.
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2009.938.253

§ 17
Försäljning av fastigheten del av Rosenfeldt 21 till AB Karlskronahem.
Under en längre tid har Rosenfeldtskolan funnits med bland olika
utredningsalternativ för den kommunala kärnverksamheten. Trots otaliga
försök så har inget långsiktigt behov av lokaler
funnits på Trossö trots det centrala läget.
Med anledning av Blekinge Tekniska Högskolas centralisering till
Karlskrona så kommer det på sikt att finnas ett underskott av
studentlägenheter i högskolans närhet. Behovet kommer delvis att tillgodoses
av nybyggnader på Gräsviksområdet, men ytterliggare alternativ efterfrågas.
I samband med planändringen av Rosenfeldtskolan så togs utredningsförslag
fram på studentbostäder. Förslaget innehåller alternativ som medger upp till
48 st lägenheter till en förhållandevis låg ombyggnadskostnad.
Efter planändringens genomförande har Karlskronahem visat intresse av att
förvärva fastigheten, för att genomföra ombyggnaden för studentlägenheter.
Området är efter avstyckning enligt gällande plan på ca: 1700kvm och
byggnaden är uppförd i tre plan samt källare och vind. BRA ca:2100kvm.
Förhandlingarna mellan parterna har lett fram till bilagda förslag till
köpeavtal med kartbilaga, där kommunen överlåter fastigheten för en
köpeskilling av 2,0 milj. kr.
Köpeskillingen genererar ett överskott på ca: 1milj.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun säljer
del av fastigheten Rosenfeldt 21 till Karlskronahem AB för en köpeskilling
av 2.000.000 kronor.
________
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2009.215.880

§ 18
Investering i arbetsmiljöåtgärder vid Stadsbiblioteket
Med hänvisning till att förverkligandet av kommunens nya
stadsbibliotek har tvingats skjutas på framtiden ett antal år har behovet
av vissa angelägna arbetsmiljöåtgärder – främst avseende klimat,
ventilation och belysning - vid nuvarande stadsbiblioteket accentuerats
och förstärkts.
Kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen har nu i samråd arbetat
fram ett jämfört med ursprungsförslaget nedbantat program och
reviderad kostnadskalkyl för dessa åtgärder. Detta nya förslag har i sin
tur godkänts av kulturnämnden vid dess novembersammanträde. Det
reviderade förslaget innebär således en total investering om
2,0 miljoner kronor, varav knappt 0,4 miljoner kronor avser nya
återlämningsautomater som ska bekostas direkt av kulturnämnden.
Kulturnämnden räknar samtidigt med att kunna inrymma de under år
2010 (ca sex månader) tillkommande hyres- och kapitalkostnaderna
inom den tilldelade budgetramen. För år 2011 begär nämnden däremot
en motsvarande utökning av den tilldelade budgetramen.
Investeringen är tänkt att finansieras av i Budget 2009 anslagna men
icke fullt ut ianspråktagna investeringsmedel för skol- och
förskolelokaler.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 1 615 000 kronor för investering i arbetsmiljöåtgärder vid
nuvarande stadsbiblioteket,
2. att dessutom anslå 385 000 för investering i nya
återlämningsautomater vid stadsbiblioteket,
3. att finansiera dessa två investeringar genom en omdisposition och
överföring av sammanlagt 2 000 000 kronor från investeringsanslaget
för Skol- och förskolelokaler i 2009 års budget,
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden och kulturnämnden ett
omedelbart investeringstillstånd för dessa två investeringar, samt
Forts
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§ 18 forts
Investering i arbetsmiljöåtgärder vid Stadsbiblioteket
5. att kulturnämndens begäran om en från år 2011 utökad budgetram
ska prövas först i samband med kommande beredning av nämndernas
budgetramar för åren 2011 – 2013.
_______
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2009.809.041

§ 19
Ny renhållningstaxa för 2010.
VA/renhållningshef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 november 2009 § 137,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat förslag till
renhållningstaxa för 2010.
Tekniska förvaltningen har upphandlat Affärsverken AB för insamling och
behandling av hushållsavfall från och med den 1 november 2009 och
sju år framåt. SITA har erhållit entreprenaden för slamtömning från och med
den 1 oktober 2009 och sju år framåt. Priserna ligger ungefär på samma nivå
som tidigare. Den nya taxan är anpassad logiskt och miljömässigt till
kärlstorlek och tömningsintervall.
Taxan har en helt annan konstruktion än tidigare taxa, vilken togs över från
Affärsverken 2005. Den nya taxekonstruktionen innebär att kostnader för de
olika avfallsslagen och den fasta avgiften preciseras.
Den fasta avgiften täcker de fasta kostnaderna för renhållningskollektivet,
såsom drift och skötsel av återvinningsgårdar, administrativa kostnader
hämtningsregistrering m.m.
Den rörliga kostnaden täcker kostnader för hämtning, behandling, avfalls och
förbränningsskatter.
Den nya taxekonstruktionen innebär att de olika avfallsslagen täcker sin
egen kostnad och att exempelvis ett 130 l kärl för komposterbart avfall med
hämtning var 14:e dag betalar hälften så mycket för hämtning och
behandling som motsvarade kärl med hämtning en gång/vecka. Detta har till
följd att vissa taxor höjs och vissa taxor sänks både för villa hushåll och
flerbostadsfastigheter i det nya förslaget.
Generellt har samtliga osorterade abonnemang höjts med ca 10 %, detta för
att få en styrning till de sorterade abonnemangen. Den ökade intäkten har
fördelats på de sorterade abonnemangen och på så sätt bidragit till att hålla
kostnadsökningen nere på dessa abonnemang.
Den nya renhållningstaxan för 2010 innebär en genomsnittlig taxehöjning
med totalt ca 4 %. Det innebär ökade intäkter med 1,5 mkr som ska möta
ökade kostnader i samband med införande av hämtningsregister samt ökat
öppethållande vid återvinningscentralen i Bubbetorp.
Forts
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§ 19 forts
Ny renhållningstaxa för 2010.
Latrintaxorna höjts med 50 % för åretrunttömning och 39 % för
sommarhämtning. Detta på grund av ökade kostnader för hämtning och
behandling.
Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 mars 2010.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderat förslag till renhållningstaxa för 2010.
______
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2009.290.311

§ 20
Begäran om investeringstillstånd för uppförande av vattenkonst i
korsningen borgmästaregatan/Ronnebygatan.
Maj 2009, § 152, lämnade kommunstyrelsen investeringstillstånd för
ombyggnad av Borgmästaregatan till gågata. Totalt beräknad kostnad
uppgår till 3 000 tkr varav kommunens del utgör 1 500 tkr.
I samband med denna framställan har tekniska nämnden även gjort en
framställan om ett utökande av ovan nämnda investeringstillstånd till att
även omfatta korsningen Borgmästaregatan och Ronnebygatan (tekniska
nämnden § 143/2009). Detta innebär att totalt beräknad kostnad ökar till
sammanlagt 4 400 tkr varav kommunens del ökar till sammanlagt 2 200 tkr.
Denna framställan avser uppförandet av vattenkonst i korsningen
Borgmästaregatan och Ronnebygatan i samband med ombyggnationerna
enligt ovan. Investeringskostnaden beräknas uppgå till 1 000 tkr och innebär
ökade driftskostnader med 50 tkr som enligt framställan föreslås täckas med
en utökning av tekniska nämndens anslag i motsvarande mån.
Investeringskostnaden förslås täckas ur befintliga anslag i 2009 års budget
för stadsmiljöprogrammet. Det totala anslaget är på sammanlagt 6 000 tkr
och framställan ryms inom denna ram.
Av gällande regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning framgår att det
endast i undantagsfall ska förekomma ombudgeteringar, kompletterande
budgetering eller tilläggsanslag. Framställan bör därför till denna del avslås
och den utökade driftskostnad förutsätts att man finansierar inom befintliga
anslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (FP) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall på Kent Lewéns avslagsyrkande.
Forts
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§ 20 forts
Begäran om investeringstillstånd för uppförande av vattenkonst i
korsningen borgmästaregatan/Ronnebygatan.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Kent
Lewéns avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Kent Lewéns
avslagsyrkande.
Reservation
Tommy Olsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå tekniska nämndens begäran om investeringstillstånd för
uppförande av vattenkonst i korsningen borgmästaregatan/Ronnebygatan.
________
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2009.798.105

§ 21
Samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun och Klaipeda stad för
åren 2009-2012.
Karlskrona kommun och Klaipeda stad är vänorter sedan 1989. För att
konkretisera vänortssamarbetet har ett program tecknats mellan de båda
vänorterna. Programmets innehåll framgår av upprättat bilaga.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprätta samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun och
Klaipeda stad för åren 2009-2012.
______
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2009.863.105

§ 22
Vänortsavtal samt samarbetsprogram för perioden 2009-2011 mellan
Karlskrona kommun och Aizpute kommun i Lettland.
Med anledning av en kommunreform i Lettland har tidigare vänortsavtal
mellan Karlskrona kommun och Liepaja distrikt upphört att gälla den 1 juli
2009. Med anledning av detta har man från lettisk sida föreslagit den
nybildade kommunen Aizpute som vänort till Karlskrona.
Den 11 november 2009 undertecknades vänortsavtalet mellan kommunerna
och blir giltigt efter godkännande av respektive kommunfullmäktige. I
samband med undertecknandet av vänortsavtalet undertecknades ett förslag
till samarbetsprogram för de båda kommunerna avseende åren 2009-2011.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna upprättat vänortsavtal mellan Karlskrona kommun och
Aizpute kommun, samt
2. att godkänna upprättat samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun och
Aizpute kommun för åren 2009-2011.
________
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2009.960.293

§ 23
Projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt boende
Inglatorp.
I enlighet med det uppdrag kommunstyrelsens ordförande gett
förvaltningschefen för tekniska förvaltningen har nedanstående förslag
avseende nytt särskilt boende framtagits:
Handikappförvaltningen har behov av att tillskapa ett nytt boende för
personer med behov av en bostad enligt ”Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade” (LSS). Boendet i Inglatorp innebär ersättning av fyra
platser från boendet på Lösen Mark samt ett nytillskott på fyra lägenheter
som ska tillgodose en volymtillväxt för personer med behov av LSS-boende.
Målet att ha boendet klart till den 30 september 2010, för att få tillgodoräkna
det i LSS-systemet är med dagens tidplan mycket svårt att nå. Dock kommer
vi att under projektets gång ha detta i åtanke och som ambition. Möjligheten
att nå detta mål utesluts inte, men vi kan inte garantera måluppfyllelsen.
Boendet kommer att inrymma totalt 8 stycken lägenheter samt
gemensamhetsutrymme, miljöhus och lägenhetsförråd, vilket motsvarar cirka
800 m2 byggnadsyta. Bedömd investeringskostnad uppgår till 17 000 000 kr
inklusive projekteringskostnad.
Finansieringen av nybyggnationen löses genom att 17 miljoner av
investeringsmedel från projekt som inte har verkställts i kommunens totala
investeringsplan, omfördelas till särskilt boende i Inglatorp.
Handikappnämnden har budgeterade medel för driften av det planerade
särskilda boendet förutsatt att lokalerna i Lösenmark avvecklas och
kostnaden för hyra kan lyftas över till de nya lokalerna.
Med en avskrivningstid på 33 år och en internränta på 4%, kommer
handikappförvaltningens internhyra för det planerade boendet i Inglatorp
uppgå till 1 486 000 kr per år exkl moms.
Samråd i detta ärende har skett mellan representanter från tekniska
förvaltningen, handikappförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.
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§ 23 forts
Projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt boende
Inglatorp.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att meddela projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt
boende Inglatorp, samt
2. att omfördela från investering gruppboende Backabo, ur 2008 års anslag
med 4.900.000 kronor, ur 2009 års anslag med 11.800.000 kronor och ur
2010 års anslag med 300 000 kronor.
_______
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2008.809.026

§ 24
Policy för arbetsinriktad rehabilitering
I upprättat förslag till policy för arbetsinriktad rehabilitering inom
Karlskrona kommuns samlade verksamheter har arbetats fram av
Hälsagruppen. Detta som ett led i den revidering/komplettering som
kontinuerligt görs av policies med anledning av förändringar inom område
Personal. Förslaget har sänts på remiss till samtliga nämnder, bolag och
fackliga organisationer.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén yrkar att ärendet återremitteras så att ordvalet i dokumentet
stämmer överens med rehabiliterings/stegmodellen.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Kent Lewéns återremiss yrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

35

2009.743.530

§ 25
Förslag till yttrande över Region Blekinges kollektivtrafikutredning
Karlskrona kommun har erhållit rubricerade utredning på remiss från Region
Blekinge.
Regionstyrelsen gav 23 april 2008 ett uppdrag till en parlamentariskt
sammansatt utredning att utreda och ge förslag till långsiktiga ägardirektiv
för Blekingetrafikens verksamhet.
I uppdraget ingick att beskriva långsiktig trafikinriktning med hänsyn tagen
till medborgarnas tillgänglighet, en utvidgning av arbetsmarknads- och
studieregioner, klimat- och miljöaspekter, inriktning av den lokala, regionala
och interregionala trafiken, utformningen av samhällsresorna samt
samordningen av dessa resor med kollektivtrafiken i övrigt och hur
samordningen av trafiken skall ske med övriga trafikhuvudmän i Sydsverige.
I utredningen skulle även redovisas kostnaden för kollektivtrafiken under
kommande år samt behovet av ägartillskott efter hänsynstagande till
förväntade biljettintäkter. Slutligen har utredningen haft i uppdrag att
beskriva hur kollektivtrafiken bör vara organiserad i framtiden för att på
bästa möjliga sätt kunna uppnå ägarnas mål om den framtida
kollektivtrafiken.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 januari 2010 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2010 tillstyrkt
förslaget.
Tommy Olsson (KD) överlämnar ett förslag till komplettering i texten under
rubriken övergripande mål- en fördubblad kollektivtrafik, under punkten
synpunkter.
Efter överläggningar beslutar sammanträdet att följande text; Övergripande
saknas en tydlig vision om hur man ska fördubbla kollektivtrafikresandet. Vi
efterlyser den nya idéerna, skrivs in under rubriken övergripande mål- en
fördubblad kollektivtrafik, under punkten synpunkter.
Forts
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§ 25 forts
Förslag till yttrande över Region Blekinges kollektivtrafikutredning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att till Region Blekinge avge yttrande över kollektivtrafikutredningen i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag, med ovanstående
tillägg i texten.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

37

2007.503.023

§ 26
Svar på motion om kommunal tjänst som marinbiolog.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2007, § 151
av Richard Jomshof (SD). Förslaget är att utreda möjligheterna att tillsätta en
Kommunal tjänst som marinbiolog, gärna i samverkan med Ronneby
kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 november 2009,
§ 279, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de problem i
samband med klimatförändringarna inte löses av en marinbiolog då
problemen är knutna till översvämning eller rasrisker på land. De tjänster
som kan vara aktuella är geologer eller ingenjörer. Nämnden gör också den
bedömningen att frågan är väldigt specifik och bättre och biligare att lösa
med konsultutredning. På länsstyrelsen finns dessutom flera marinbiologer
som kan stå till tjänst för frågeställningar som kan bli aktuella. Kommunen
har dessutom ekologkompetens med vissa kunskaper inom området.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall på motionen.
Ordförande, Christina Mattisson (S) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på
allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Richard
Jomshofs bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

38

2006.284.843

§ 27
Svar på medborgarförslag om öppna upp tunneln under Stortorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, §
79 av Filip Issal. Förslaget är att öppna upp tunneln under stortorget för
butiker, restauranger men framför allt för spatserade människor. Gör det
möjligt för en intressent att bygga en galleria som kan locka besökare till
Karlskrona innersta hjärta.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 november 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att kommunens
strategi är att utöka de kommersiella stråken på Trossö längs Ronnebygatan
och Borgmästaregatan ner mot Fisktorget samt norrut längs Landbrogtatan
och N. Kungsgatan.
Pågående utredningar och arbeten med stortorget, gågata Borgmästaregatan,
Hoglands park och fisktorget har stor betydelse för centrumutvecklingen och
nya kommersiella A-lägen, med god exponering och bra tillgänglighet.
Utvecklingen av Hoglands park syftar till att sträcka ut stadens centrum
norrut med ett nytt stadsbibliotek och ett World Trade Center i den nya
stadsdelen Pottholmen som dragningskraft.
Tunneln under torget har en stor potential och är intressant ur såväl
kulturhistoriskt som turistisk synvinkel. Tunneln är också en framtida resurs
för kolletivtrafik och kommunikation mellan norra och södra delarna av
Trossö. Sidoutrymmena i tunneln är numera plomberade men skulle kunna
tänkas komma till användning för adekvata ändamål. Klimatet i berget är
fuktigt och kallt vilket tillsammans med orationella ytor innebär höga
kostnader för såväl anläggning som drift samt krav på utrymningsvägar etc.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad
______
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§ 28
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2009-11-16, dnr 302-2582-09, ansökan om stöd till kommersiell
service.
b) Beslut 200-11-16, dnr 302-5294-09, ansökan om företagsstöd.
3. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 09:70 Hyreshöjning fr.o.m 2010-01-01 för lokaler med avtal knutna till
konsumentindex, KPI.
b) 09:71 Egenvård.
c) 09:72 Individuell lön i praktiken- En studie om verksamhet och
lönesättning i kommunal sektor.
d) 09:73 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2010.
e) 09:74 Kommunala pensioner och sänkt allmän pension- kostnadseffekter.
f) 09:75 Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild
verksamhet.
g) 09:76 Kommunala ansvarstagande för egna hem och småhus i
bostadsrättsform.
h) 09:77 Underskott i det allmänna pensionssystemet- konsekvenser för
kommuner och landsting.
i) 09:78 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m för år 2010.
j) 09:79 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för
år 2010.
k) 09:80 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS för
år 2010.
l) 09:81 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.
m) 09:82 AB§ 28 moment 9- Sjuklön vid indragen sjukpenning.
n) 09:83 Omsorgsindex (OPI) och vårdprisindex (VPI).
4. Tekniska nämnden 2009-11-23 § 139, granskning av avgiftsfinansierad
verksamhet.
5. Tekniska nämnden 2009-11-23 § 138, förslag till taxor 2010.
6. Vägverket, sammanfattning av hastighetsöversynen på det statliga
regionala vägnätet i Blekinge län 2009.
7. Brev från styrelsen SPF Fridlevstad- Sillhövda, angående satsning på
ytterområdena inom kommunen.
8. Brev angående byte av taxibolag.
9. Karlskrona årets jazzkommun 2010.
10. Om nedläggning av demensboendena Mariehill och Benabacken.
________
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§ 29
Övrigt
Kurs
Ledamot Tommy Olsson (KD) anmäler att han skulle vilja åka på
kustkonferensen 2010 tema: Framtid och miljö den 9-10 februari 2010 i
Göteborg.
Kommunstyrelsen beslutar
att Tommy Olsson (KD) ska får åka på kustkonferensen 2010 den
9-10 februari 2010.
---------Ledamot Sofia Bothorp (MP) anmäler att hon skulle vilja åka på
Miljöforskningsdagarna 2010 den 19-20 januari 2010 i Stockholm.
Kommunstyrelsen beslutar
att Sofia Bothorp (MP) ska får åka på Miljöforskningsdagarna 2010
den 19-20 januari 2010.
_________
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Kommunstyrelsens presidium
Akten

41

2009.232.023

§ 30
Anställning av förvaltningschef Kulturförvaltningen.
Kommunstyrelsens presidium har i samråd med kulturnämndens presidium,
kommunledningsförvaltningen samt fackliga organisationer genomfört
rekryteringsarbetet i syfte att rekrytera ny förvaltningschef till
kulturförvaltningen.
MBL- förhandling är genomförd och avslutad i stor oenighet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2010 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsens ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 2 februari 2010.
§ 31 Information och föredragningar
§ 32 Koncernbankens organisation.
§ 33 IT-plan för kommunledningsförvaltningen 2010.
§ 34 Projektansökan för projekt Make IT Happen.
§ 35 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till kommunstyrelsen.
§ 36 Utredning angående lokaler som ska hanteras av evenemangssamordnare.
§ 31
Informationer och föredragningar
______

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 2 februari 2010, kl.08.30-09.35, kl 10.30-11.15
Sammanträdet ajourneras kl 09.35-10.30

Beslutande:

Ordförande
Ordförande

Karl-Gösta Svenson (M) delikatessjäv §§ 48
Kent Lewén (FP) §§ 48

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

Kent Lewén (fp) §§ 31-47, 49
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
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Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Richard Jomshof (SD)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande

ersättare

Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Carl-Göran Svensson (M) § 48

Närvarande

ersättare

Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Lars Karlsson (C)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Gerthie Olsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Magnus Johansson (S)
Håkan Eriksson (S)
Per Björklund (SD)
Björn Gustavsson (MP)

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Informationschef Ulla Nelsson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
IT- samordnare Mikael Wirbrand kl 08.30-08.45 §§ 31, 33
Chef för strategisk planering Tore Almlöf, kl 08.30-09.00
§§ 31, 38
Stf informationschef Thomas Johansson 09.15-09.35
§§ 31, 47

Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Richard Jomshof

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 31-49
Elisabeth Arebark
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Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson §§ 31-47, 49

Ordförande

………………………………………
Kent Lewén §§ 48

Justeringsledamot

………………………………………
Richard Jomshof

Tillkännagivande av protokollsjustering den februari 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..
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§ 31
Informationer och föredragningar
1. IT-plan för kommunledningsförvaltningen 2010, föredras
av IT-samordnare Mikael Wirbrand.
2. Projektansökan för projektet Make IT Happen, föredras av Kommunchef
Ingrid Augustinsson Swennergren.
3. Blekingetrafikens förslag på trafikförändringar trafikåret 2010/2011,
Karlskrona kommun, föredras av chef för strategisk planering Tore
Almlöf.
4. Information om Karlskrona kommun nya PowerPointpresentation,
föredras av stf informationschef Thomas Johansson.
5. Ordförande informerar om att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har
bjudits in till Karlskrona för att få en information om Örlogsstaden
Karlskrona, samt att information kommer att ges om Marinmuseums
projekt att ta emot ubåten Neptun.
_______
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Ekonomienheten
Akten

5

2010.35.001

§ 32
Koncernbankens organisation
Ernst & Young genomförde januari 2009 en granskning av koncernbanken
inom Karlskrona kommun (granskningsrapporten samt kommunstyrelsens
yttrande bifogas). För att få ytterligare belysning av finanshanteringen har,
på uppdrag av ekonomichefen, en kartläggning av arbetet med finansfrågor i
kommunens samlade verksamhet genomförts av företaget AGL.
Med dessa rapporter som grund har ett genomgripande förändringsarbete
startats och som beräknas vara klart våren 2010 då bl.a. ett förslag till ny
finanspolicy kommer att föreläggas kommunfullmäktige. Arbetet bedrivs i
en projektgrupp bestående av undertecknad, Percy Lindberg
(finansekonom), Lottie Dahl Ryde (VD Moderbolaget), Jan Svensson (VD
Affärsverken), Ann-Cathrine Sjöström (ekonomichef
Karlskronahem/Kruthusen) samt Kenneth Johansson
(VA/renhållningschef).
Rapporten från AGL anger bl.a. att det idag finns en otydlighet i
organisationen avseende ansvarsfrågan som beror på viss misstämning
mellan rådande finanspolicy och den organisationsförändring som
genomförts på kommunledningsförvaltningen under slutet av år 2007.
Vidare betonas att personberoendet är stort och att detta utgör en risk.
Dessutom konstateras att koncernbankens verksamhet varit framgångsrik
och bl.a. inneburit att all upplåning i bolagen idag sker via koncernbanken.
Detta har inneburit att bolagen, av naturliga skäl, kunnat minska den egna
kompetensen inom finansiell riskhantering och finansieringsfrågor vilket
ställer fortsatta krav på ytterligare vidareutveckling av koncernbankens
verksamhet samt säkerställandet av en fortsatt hög kompetens inom
området. Då nuvarande finansekonom går i pension våren 2010 har
frågeställningarna kring koncernbankens framtida organisation och
bemanning accentuerats.
Av rapporten framgår också att skuldutvecklingen inom kommunens
samlade verksamhet beräknas öka från dagens nivå på ca 3 miljarder kronor
till ca 4,4 miljarder kronor år 2014 (beroende huvudsakligen på
investeringar i nytt kraftvärmeverk samt lokaler för högskolans verksamhet).
Samtidigt bör en utveckling ske exempelvis avseende systemstöd,
användandet av räntederivat, prövning av certifikatprogram etc. Detta
kommer att ställa ökade krav på koncernbankens framtida verksamhet. Forts
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§ 32 forts
Koncernbankens organisation
Koncernbankens personal finns idag på serviceförvaltningen och består av
en finansekonom (två tjänster om 50 % där en tjänst arbetar mer strategiskt
och en tjänst mer operativt) samt andelar av två tjänster som sköter
avstämning av koncernbankens transaktioner och redovisning. För att
tydliggöra ansvarsfördelningen inom koncernbanken bör den strategiska
delen flyttas från serviceförvaltningen för att direkt vara underställd
ekonomichefen på kommunledningsförvaltningen (ingå i avdelningen för
styrning och ledning). Detta är dessutom i linje med intentionerna i den
organisationsförändring som genomfördes på kommunledningsförvaltningen
2007. För att möta framtida krav föreslås att tjänsten samtidigt utökas med
50 % dvs. en heltidstjänst skapas samt för att få en ökad tydlighet i
organisationen föreslås befattningens benämning ändras från nuvarande
finansekonom till finanschef. För att öka kompetensen, åstadkomma en ökad
delaktighet i finansfrågor samt för att utgöra ett stöd till finanschefen
kommer ett finansråd att inrättas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att fr.o.m. 1 maj 2010 inrätta en heltidstjänst som finanschef på
kommunledningsförvaltningen och
2. att fr.o.m. 1 maj 2010 göra en indragning av en halvtidstjänst som
finansekonom inom serviceförvaltningen och att motsvarande medel flyttas
från serviceförvaltningen till kommunledningsförvaltningen, samt
3. att finansiera utökningen med en halvtidstjänst inom befintligt anslag för
verksamheten Finansnetto.
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten
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2010.37.005

§ 33
IT-plan för kommunledningsförvaltningen 2010.
IT-samordnare Mikael Wirbrand föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen arbetar mycket kommunövergripande, också
inom IT-området.
Inom förvaltningen förvaltas dock också ett antal system som är av yttersta
vikt för kommunen. Några system som kan nämnas är externwebb och
intranät, samt ärendehantering och arkiv.
Detta innebär att det alltid pågår eller finns behov av ett antal IT-relaterade
aktiviteter inom förvaltningen, dels övergripande och dels internt.
Kommunledningsförvaltningen har inte gjort någon egen IT-plan sedan
senaste IT-visionen, men det finns ett behov av att lyfta fram och strukturera
det interna IT-arbetet.
Förvaltningen har därför arbetat fram ett förslag till intern IT-plan för 2010,
som relaterar dels till förvaltningens verksamhetsplan och dels till
kommunens IT-vision.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 7 januari 2010
lämnat förslag på intern IT-plan och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna ovan redovisad IT-plan för kommunledningsförvaltningen
för 2010.
_____
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2009.149.005

§ 34
Projektansökan för projektet Make IT happen.
Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren föredrar ärendet.
I Blekinge län finns sedan flera år en samverkan inom IT-området.
Kommunerna i länet, tillsammans med Landstinget Blekinge och Region
Blekinge antog också 2007 en Avsiktsförklaring avseende IT-samverkan i
Blekinge. Kommuncheferna, landstingsdirektören och regiondirektören utgör
ledningsgrupp för en IT-samverkansorganisation som skapats i enlighet med
Avsiktsförklaringen.
Våra organisationer måste ständigt effektiviseras och våra verksamheter
utvecklas. Ur ett tillväxtperspektiv bör vi också utveckla produkter och
tjänster, såväl privata som offentliga, som syftar till att öka tillgängligheten
till, och nyttan av, IT för människor och företag.
10 mars 2009 beslutade kommunstyrelsen att delta i en förstudie till projektet
”Make IT happen”. Målsättningen med förstudien var att ta fram ett underlag
avseende hur IT teknik bättre ska kunna möte medborgares,
offentliganställdas och näringslivets krav på tillgänglighet, effektivitet och
service inom fyra områdena: e-health, e-government, e-learning och etourism. Förstudien startade 090401 och medfinansiärer har varit samtliga
länets kommuner, Landstinget, Regionen och BTH. Karlskrona kommun har
finansierat förstudien med 50 tkr, liksom övriga kommuner.
Förstudien är nu klar och har resulterat i en ansökan om projektmedel till
projektet ”Make IT happen”. Fördjupad projektbeskrivning har upprättats.
Ansökan avser ett genomförandeprojekt utifrån den förstudie som bedrivits.
Syftet med projektet är att offentliga aktörer i Blekinge genom ökad
samverkan bättre ska kunna möta medborgares, offentliganställdas och
näringslivets krav på tillgänglighet och service med hjälp av IT samt att
utveckla nya applikationer för ökad användning av IT hos dessa målgrupper.
Projektet överensstämmer med EU:s deklaration om vision och mål med eförvaltningsutveckling i EU till 2015, som bl.a. fastställer att myndigheter
skall arbeta öppet, flexibelt och i samverkan med samhället.
Forts

2 februari 2010

9

§ 34 forts
Projektansökan för projektet Make IT happen.
Genom användandet av IT modernisera, effektivisera och rationalisera
verksamheter hos de samverkande aktörerna i samspel med andra
organisationer. Fokus kommer att läggas på områdena E-health, Egovernment, E-learning, E-tourism samt E-crime (som under förstudien
identifierats som ett intressant område) .
Det övergripande målet är att skapa attraktivitet och tillväxt i regionen
genom att se möjligheterna med IT som en av de viktigaste faktorerna för att
skapa sysselsättning och för att stärka regionens konkurrenskraft. Här spelar
de offentliga aktörerna en viktig roll genom att hålla en hög servicenivå
gentemot medborgare och näringsliv.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 12 januari
2010 lämnat fördjupad projektbeskrivning och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att delta i projektet ”Make IT happen”, samt
2. att avsätta 100 tkr ur kommunstyrelsens projektbudget för 2010 till
projektet.
________
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2009.7.108

§ 35
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunstyrelsen
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till
kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen under perioden
juni till december 2009 har diarieförts och sammanställts.
Det har inkommit 4 stycken synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunledningsförvaltningen under perioden. Utav dessa synpunkter som
är inskickade är det 1 person som har skickat in anonymt. Det övriga tre
personerna har fått svar.
När det gäller serviceförvaltningen så har det inte kommit in några
synpunkter, klagomål eller förslag under denna period.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna kommunledningsförvaltningens och serviceförvaltningens
redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag för perioden
juni till april 2009.
_______

2 februari 2010

Evenemangssamordnare
Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
AB Arena Rosenholm Karlskrona
Handläggare
Akten

11

2010.36.140

§ 36
Utredning angående lokaler som ska hanteras av
evenemangssamordnaren.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har
kommunledningsförvaltningen genomfört en utredning/uppföljning av
verksamheten kring Arena Rosenholm.
Efter avlämnandet av rapporten ”Utredning angående Arena Rosenholm och
berörda verksamheter” kring ovanstående ärende har kommunstyrelsen
besluta att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag;
•
•
•
•
•
•

att ta fram ägardirektiv som tydliggör AB Arena Rosenholm
Karlskrona uppdrag som evenemangssamordnare för samtliga
evenemang i Karlskrona,
att utreda vilka lokaler som evenemangssamordnaren direkt ska
ansvara för,
att finna formerna för förbättrad samverkan mellan berörda
förvaltningar och bolag via ett ”utvecklingsråd”,
att ansvara för genomförandet av ”Blekinge Health Arena” samt,
att från och med 1/1 2010 avveckla resultatenheten Telenor Arena
Rosenholm och förbereda för överförandet av ansvaret till Idrottsoch Fritidsnämnden samt
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att snarast återkomma
med ett heltäckande förslag till åtgärder med hänvisning till
genomförda utredningar.

Det saknas f n en helhetssyn över de större evenemang som genomförs i
Karlskrona kommun. Det förekommer att olika evenemang med samma
målgrupp tidsmässigt kolliderar och att evenemanget inte alltid genomförs i
mest lämpad lokal. Det finns dessutom möjlighet att ytterligare förädla
evenemangen genom att utnyttja kompetensen i kommunen mer effektivt och
att marknadsföra evenemangen ytterligare genom samordning, paketering i
samarbete med näring t ex hotell, restauranger m fl. Bland annat bör
annonser för evenemang utformas så att Karlskrona kommuns delaktighet
framgår och att evenemanget därmed kvalitetssäkras.
Forts

2 februari 2010
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§ 36 forts
Utredning angående lokaler som ska hanteras av
evenemangssamordnaren.
Evenemangssamordnarens uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvara för planering och koordinering av evenemang som sker i
Karlskrona
Planering och samordning av lokaler och utomhusytor som kan vara
aktuella för olika evenemang – ”rätt lokal till rätt evenemang”
Ha täta kontakter med näringsliv, myndigheter, kommunala
förvaltningar och organisationer
Hitta ytterligare samarbetspartners och sponsorer som får
evenemangen att utvecklas och växa
Kontinuerliga kontakter med motsvarande funktion hos kommunerna
i länet och regionen för att få kännedom om evenemang som inte
arrangeras av arenabolaget
Upprätta och utveckla kontakter med icke-kommunala
evenemangsaktörer såsom Marinmuseum, kyrkan m fl.
Vara kontaktperson för olika biljettförsäljningssystem
Driva utvecklingen av paketering av evenemang med hotell,
tranporter etc
Kalendarium på hemsidan(i samarbete med
marknadsansvarig/webbansvarig)
Inventera och registrera utrustning, lokaler, kompetens mm avseende
evenemang inom kommunen.

Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 23 december
2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att tillstyrka Utredningen angående lokaler som ska hanteras av
evenemangssamordnaren, samt
2. att uppmana AB Arena Rosenholm Karlskrona att under fjärde kvartalet
2010 återrapportera utfallet av evenemangssamordningen till KSAU.
________

2 februari 2010

Kostenheten- SEF
Barn- och ungdomsnämnden
Äldrenämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2010.3.041

§ 37
Prishöjning försäljning måltider inom Kostenhetens
verksamhetsområde från och med den 1 mars 2010.
Beslutsärenden gällande prishöjningar i kostverksamheten delas mellan
äldrenämnden och kommunstyrelsen när det gäller kök inom
äldreförvaltningens verksamhetsområden. Delningen kommer att ske
såtillvida att äldrenämnden tar beslut rörande biståndsbedömda avgifter
varvid kommunstyrelsen tar beslut rörande avgifter och priser uttagna vid
försäljning i våra kök.
Samordning sker mellan de olika förvaltningarna så att uttagna priser blir
desamma för pensionärer oavsett om det finns ett biståndsbeslut eller ej.
Prishöjningen på 1,5 % utgår från beräknad intäktsuppräkning enligt
Karlskrona kommuns budgetprinciper.
Kommunstyrelsen tar även beslut angående prishöjningar i
kostverksamhetens kök inom barn- och ungdomsförvaltningen samt
utbildningsförvaltningen.
Serviceförvaltningen har med skrivelse daterad den 20 januari 2010 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna prishöjning för måltidsförsäljning i de kök som finns inom
äldreförvaltningens verksamhetsområde från och med 1 mars 2010, samt
2. att godkänna pris för måltidsförsäljning i de kök som finns inom barn- och
ungdomsförvaltningens kök samt utbildningsförvaltningen kök from 1 mars
2010.
________

2 februari 2010

Blekingetrafiken AB
Handläggare
Akten

14

2009.974.531

§ 38
Blekingetrafikens förslag på trafikförändringar trafikåret 2010/2011,
Karlskrona kommun.
Chef för strategisk planering Tore Almlöf föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har erhållit rubricerade förslag på remiss från
Blekingetrafiken.
Blekingetrafiken gör årligen en översyn av befintlig trafik inför närmast
kommande trafikår. Inför det nya trafikåret 2010/2011 som börjar den 20 juni
2010 föreslås inga större trafikförändringar i busstrafiken och tågtrafiken,
utan endast smärre tidsjusteringar i busstrafiken, med hänsyn till
medelstillgång för budgetåret 2010. En annan faktor som påverkar trafikens
omfattning framdeles är regeringens delbetänkande ” en ny
kollektivtrafiklag” och Region Blekinges kollektivtrafikutredning. Beslut i
dessa ärenden förväntas i mars respektive april 2010.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 1 december 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Christina Mattisson (S) påpekar att det är viktigt att båtarna går när det är
gott om turister och att man därför bör se över tidtabellen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att Blekingetrafiken med det snaraste inleder utredningsarbetet gällande
införandet av minibusstrafik på Trossö samt att man i denna utredning också
analyserar konsekvenserna av att inrymma trafiken inom befintlig
budgetram,
2. att de turer på linjerna 120,121 som under trafikåret 2009/10 utgör
tilläggstrafik även ska göra detta under trafikåret 2010/11,
3. att turen på linje 153, Björkeryd- Motellet, med avgångstid kl 6.57
övergår till att bli bastrafik pga, ett resande på 11,6 i snitt,
4. att turen på linje 153, Motellet- Björkeryd, med avgångstid kl 16.34 även
fortsättningsvis ska utgöra tilläggstrafik,
Forts

2 februari 2010

§ 38 forts
Blekingetrafikens förslag på trafikförändringar trafikåret 2010/2011,
Karlskrona kommun.
5. att den båttrafik som under 2009 utgör tilläggstrafik även ska göra det
under 2010, samt
6. att i övrigt ge Blekingetrafiken till känna vad
kommunledningsförvaltningen anfört.
________
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2 februari 2010

Personalenheten
Akten

16

2009.232.023

§ 39
Anställning av förvaltningschef Kulturförvaltningen.
Kommunstyrelsens presidium har i samråd med kulturnämndens presidium,
kommunledningsförvaltningen samt fackliga organisationer genomfört
rekryteringsarbetet i syfte att rekrytera ny förvaltningschef till
kulturförvaltningen.
MBL- förhandling är genomförd och avslutad i stor oenighet.
Vid kommunstyrelsen sammanträde 12 januari 2010 § 30 beslutar ordförande
att ärendet utgår.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 januari 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (FP), Sofia Bothorp (MP)och Inga Lill Siggelsten Blum yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
Patrik Hansson (S), meddelar att S-gruppen, Christina Mattisson (S), Lars
Hildingsson (S), Ann-Charlotte Svensson (S), Bo Andersson (S) och Yvonne
Sandberg Fries (s) inte kommer att delta i dagens beslut.
Günter Dessin (V) meddelar att han inte kommer att delta i dagens beslut.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att förordna Annika Eklund som förvaltningschef för kulturförvaltningen
fr o m 1 februari 2010.
_______

2 februari 2010

Kommunfullmäktige
Akten

17

2009.856.701

§ 40
Återbetalning till medlemmarna från Vårdförbundet Blekinge (rev.
yttrande)
Vårdförbundet Blekinges egna kapital har under de senaste åren vuxit
kraftigt och uppgick vid utgången av år 2008 till 23,5 mnkr. Senaste
prognosen för föregående år visade på ett nytt påtagligt positivt resultat,
varför behållningen fram tills senaste årsskiftet lär ha växt ytterligare.
Långsiktigt görs samtidigt bedömningen att Vårdförbundet behöver ha ett
eget kapital i storleksordningen 15 till max. 18 mnkr för att kunna hantera
årliga svängningar i beläggningen och/eller en eventuell framtida avveckling
av förbundet och dess verksamhet.
Vårdförbundets direktion har därför vid sitt sammanträde den 29 oktober
2009 beslutat föreslå de fem medlemskommunerna att en viss engångsvis
återbetalning av det egna kapitalet (och då enbart till medlemskommunerna)
ska göras under år 2010 för att begränsa förbundets egna kapital.
Återbetalningens storlek föreslogs således till 12 mnkr varav 40 % eller 4,8
mnkr då skulle tillfalla Karlskrona kommun enligt den initialt föreslagna
fördelningsmodellen. Återbetalning enligt denna modell skulle dock endast
ske om samtliga fem kommuner (och deras respektive fullmäktige) ställde
sig positiva till den förslagna modellen.
Länets övriga fyra kommuner ställde sig dock tveksamma till den föreslagna
fördelningsmodellen, varför nya länsövergripande diskussioner ägt rum för
att hitta en mer ”rättvisande” modell. En sådan modell har nu också arbetats
fram, som då beaktar såväl respektive medlemskommuns storlek som dess
bidrag till Vårdförbundets omsättning under åren 2007 och 2008 (dvs. i
vilken utsträckning man köpt platser av Vårdförbundet). Denna nya modell
innebär således att Karlskrona i stället erhåller 28 % (motsvarande ca 3,4
mnkr) av totala beloppet samtidigt som Ronneby får 27 %, Karlshamn 22 %,
Olofström 13 % och Sölvesborg till sist 10 %.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till såväl det totala
återbetalningsbeloppet som den nu reviderade fördelningsmodellen.
Förvaltningen anser samtidigt att den eventuellt framtida återbetalningen ska
tillgodoräknas ”kommunstyrelsens reserv för finansiella poster” enligt
BUDGET 2010. Behållningen i denna reserv kommer då att delvis kunna
återställas till de ursprungligen upptagna 5,0 mnkr. Forts

2 februari 2010
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§ 40 forts
Återbetalning till medlemmarna från Vårdförbundet Blekinge (rev.
yttrande)
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna Vårdförbundet Blekinges förslag om återbetalning under år
2010 av 12 miljoner kronor av det egna kapitalet till de fem
medlemskommunerna,
2. att samtidigt också godkänna det reviderade förslaget till modell för den
inbördes fördelningen mellan de fem medlemskommunerna av denna
återbetalning innebärande bl.a. att Karlskrona kommun erhåller 28 % eller
3 360 000 kronor, samt
3. att Karlskrona kommuns andel av denna eventuella återbetalning ska
tillgodoräknas kommunstyrelsens särskilda reserv för finansiella poster i
BUDGET 2010.
_______

2 februari 2010

Kommunfullmäktige
Akten

19

2010.34.026

§ 41
Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011.
Från och med 2009 kom jämställdhetsprogrammet att delas upp i två olika
delar. En del blir förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivaren i en
jämställdhetsplan och en del blir ett politiskt jämställdhetsprogram. Detta
politiska jämställdhetsprogram berör både kommunens gemensamma
verksamhet och medborgaren i kommunen.
Jämställdhetsprogrammet belyser den politiska ambitionen och hur
kommunen ska hantera jämställdhetsarbetet inom de fyra hörnstenarna: det
växande näringslivet, den bästa kunskapen, den attraktiva livsmiljön och det
öppna sinnet. De politiska målen som ska arbetas under perioden 2010-2011
är inarbetade i texten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till politiskt jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun
för år 2010-2011.
________

2 februari 2010

Kommunfullmäktige
Akten

20

2008.809.026

§ 42
Policy för arbetsinriktad rehabilitering.
Förslag till policy för arbetsinriktad rehabilitering inom Karlskrona
kommuns samlade verksamheter har arbetats fram av Hälsagruppen. Detta
som ett led i den revidering/komplettering som kontinuerligt görs av policies
med anledning av förändringar inom område Personal. Förslaget har sänts på
remiss till samtliga nämnder, bolag och fackliga organisationer.
Ur ett styrnings- och ledningsperspektiv är denna policy sista delen i arbetet
med att dokumentera hur vi arbetar med arbetsinriktad rehabilitering i
Karlskrona kommun. Hur denna policy ska omsättas till dagligt
ledningsarbetet framgår dels i de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutade
2007-10-09 dels i handboken för arbetsinriktad rehabilitering – På rätt väg –
som finns på vårt intranät under Personal/Personalhandbok/Arbetsmiljö,
hälsa och friskvård/Rehabilitering.
Till detta ärende biläggs Riktlinjer vid rehabilitering och omplacering samt
det rehabiliterings- och omplaceringsdokument som ingår i handboken för
arbetsinriktad rehabilitering. Detta dokument beskriver de 8 steg som
säkerställer att alla åtgärder är vidtagna för att uppfylla de krav vi som
arbetsgivare har i samband med att en medarbetare är i behov av
rehabilitering och omplacering.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Christina Mattisson (s) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Kommunstyrelsen tillstyrker att Christina Mattissons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslag till policy arbetsinriktad rehabilitering, samt
2. att förslaget till policy för arbetsinriktad rehabilitering ska gälla
Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, nämnder och bolag.
______

2 februari 2010

Kommunfullmäktige
Akten

21

2007.255.821

§ 43
Svar på motion om borttagande av räcken i Telenor Arena Rosenholm.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2009, § 58 av
Patrik Hansson (S). Förslaget är att översta delen på läktarräcket i Telenor
Arena Rosenholm omedelbart tas bort.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2009,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att då det är ställt
utom allt rimligt tvivel att 144 platser i arenan har skymd sikt, så innebär
detta problem såväl för Karlskrona Hockeyklubb som för andra arrangörer
och evenemang. Anledningen till att dessa räcken finns är att de har
funktionen av fallskydd, något som självfallet är en väldigt viktig funktion.
Ända sedan arenan invigdes har dessa platser gett upphov till mycket
irritation och frågetecken från personer som betalat för dessa platser.
Diffrentsierat biljettpris har hittills varit patentlösningen på dessa problem,
detta blir dock ohållbart i längden.
Således har vi haft ett möte på plats med representanter från
fastighetsförvaltningen i Karlskrona kommun representerade av Anders
Konradsson och Christian Andersson. Michael Fransson och Tony Olausson
från arena organisationen, från KHK medverkade Mikael Johansson och
Torbjörn Karlsson. Även Patrik Hansson (S) deltog vid denna träff.
Efter att på plats verkligen konstaterat att dess platser inte på något sätt lever
upp till standarden på, och visionen med arenan så kom vi fram till följande
att påbörjas omedelbart.
Arenavaktmästaren har därför sågat av en bit av nuvarande räcke och ersätter
dito med plexiglas. Övre kanten på plexiglaset är täckt av en tunn smideslist
som på inget sätt skymmer åskådarens sikt. I skrivandets stund så är detta
arbete påbörjat och vi väntar på glasleverans. I praktiken innebär detta att
fallskyddsfunktionen bibehålls, och åskådarna har bra sikt.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

2 februari 2010

Kommunfullmäktige
Akten

22

2009.644.536

§ 44
Svar på medborgarförslag om öppna upp tunneln under Stortorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 september
2009, § 166 av Gunvor Möller. Förslaget är sommarturer till Bryggareberget
i Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 januari 2010 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att turismen är i dagsläget
världens snabbaste växande ”industri”. Karlskrona har med sin fantastiska
historia, världsarv, läge och invånare en riktigt stor turistpärla. Karlskronas
utveckling som turiststad hänger mycket på hur vi kan paketera och sälja och
skapa möjligheter för alla att uppleva Karlskrona. I detta arbete är
medborgarna i Karlskrona kommun oerhört viktiga.
Vad det gäller sommarturer med buss till Bryggarebereget i Karlskrona så
har vi i dagsläget inga planer på att erbjuda sådana under sommarsäsongen
2010. Fokus ligger just nu på att och profilera Karlskronas besöksmål och
världsarv, samt att satsa på konferens och gruppmarknaden, ett utökat
samarbete med Stena Line, och all de enorma möjligheter som öppnas i och
med samarbetet. Förhoppningsvis blir dessa satsningar en framgång som på
sikt kommer att generera en stor efterfrågan på turer till Bryggarebereget.
Om och när detta blir fallet så kommer vi att på något sätt möta upp dessa
önskemål.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad
______

2 februari 2010

Kommunfullmäktige
Akten

23

2009.109.623

§ 45
Svar på medborgarförslag om utökat upptagningsområde för Sturkö
skola.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Jens-Olof Lindh. Förslaget är att Sturköskolans
upptagningsområde med rätt till kostnadsfri skolskjuts utökas.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 april 2009, § 27 att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 24 september § 176 för att
utreda och redovisar de ekonomiska effekterna av medborgarförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden behandlade medborgarförslaget på nytt den 2
december 2009, § 80 där lämnades en redovisning på de ekonomiska
effekterna om medborgarförslaget genomförs.
Kommunledningsförvaltningen hänvisar till barn- och ungdomsnämndens
beslut den 22 april 2009, § 27 och hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
______

2 februari 2010

Kommunfullmäktige
Akten

24

2009.402.828

§ 46
Svar på medborgarförslag om cykelcrossbana i Prästmarken.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 maj 2009,
§ 101 av Helen Jardbrink. Förslaget är att anlägga en cykelcrossbana i
Prästmarken.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 28 september 2009, § 54 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att långsiktigt åtagande i form
av underhåll för en bana. För att möjliggöra drift av en anläggning krävs
därför en organisation/förening som kan ta hand om denna genom så kallad
självförvaltning eller liknande.
För att en anläggning ska kunna byggas och komma till stånd behövs
politiska beslut kring placering och finansiering av anläggningen. Kan
kommunen bara bekosta en del av anläggningen måste medfinansiering ske
från föreningens sida.
Den föreslagna platsen är en etablerad plats för spontanidrott vilken bör
finnas kvar för att vara tillgänglig för olika typer av aktiviteter i området
varför platsen ej är lämplig för att anlägga en cykelcrossbana på då den
endast tillgodoser ett intresseområde.
Då den ekonomiska situationen i samhället är pressad är det inte heller
möjligt att inom befintliga ramar få fram nödvändiga resurser för en ny
anläggning.
Ärendet har den 27 januari 2010 kompletterats med investeringskostnader för
att anlägga en cykelcrossbana i Prästmarken.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
______

2 februari 2010
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§ 47
Information om Karlskrona kommuns nya PowerPointpresentation.
Stf informationschef Thomas Johansson föredrar ärendet.
Informationsenheten har tagit fram en PowerPointpresentation och en folder
som ska ge en heltäckande bild av Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________

2 februari 2010
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§ 48
Anmälningsärenden
Ordförande Karl-Gösta Svenson anmäler delikatessjäv och lämnar
sammanträdet.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 200-12-15, dnr 302-5358-09, ansökan om företagsstöd.
b) Beslut 2009-12-17, dnr 701-5039-09, Redovisning av vidtagna åtgärder
med anledning av länsstyrelsens beslut att rikta allvarlig kritik avseende
c) Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn (dnr 7017480-2008).
3. Kammarrätten i Jönköping
a) Dom 2009-12-21, mål nr 3589-08, laglighetsprövning enligt
kommunallagen (191:900-KL) fastighetsöverlåtelse m.m.
4. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 09:84 Budgetförutsättningar för åren 200-2013.
b) 09:85 Information om Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens
arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld.
c) 09:86 Etiska krav i offentlig upphandling.
d) 09:87 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen m.m.
e) 10:01 Cirkulärhantering 2010 samt abonnemang på cirkulär 2010 och
cirkulärförteckning 2009.
f) 10:03 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2009 års bokslut.
g) 10:04 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 87 angående etnisk diskriminering.
h) 10:05 Ändringar i stiftelselagen.
5. 2009-12-18, begäran om anstånd i ärende CP 4/2009 eventuellt olagligt
stöd beviljat i Karlskrona kommun i Sverige.
6. Regeringskansliet 2009-12-21 N2009/9451/MK, ärende CP 4/2009
eventuellt olagligt stöd beviljat i Karlskrona kommun i Sverige.
7. Länsstyrelsen i Skåne län, beslut 2009-12-16, dnr 211-45565, ansökan om
tillstånd till allmän kameraövervakning.
8. Tekniska nämnden 2009-12-16 § 153, upphävande av tekniska nämndens
beslut om investeringstillstånd för ombyggnad Oskarsvärnsanläggningen.
9. Tobaksuppdraget.
10. Tackbrev från Mayor of Hellevoetsluis.
11. Brev angående tågstoppets vara eller inte vara i Holmsjö.
_______
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§ 49
Övrigt
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2010.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunfullmäktiges presidium att
ställa in kommunfullmäktiges sammanträden den 25 februari 2010 på grund
av få ärende.
---------Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2010.
Günter Dessin (V) påtalar att det var flera av de gymnasieelever som var och
lyssnade på fullmäktiges sammanträde som tyckte att det var ett tråkigt
sammanträde.
Kommunfullmäktiges ordförande Gunilla Ekelöf (FP) och ledamot Sofia
Bothorp (MP) svarar.
_________

9 mars 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 9 mars 2010.
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53

Information och föredragningar
Granskning av Karlskrona kommuns flyktingmottagande och integrationsarbete.
Modernisering av kommunens intranät.
Begäran om utökad tidsram till april 2010 med anledning av redovisning från
styrgruppen nytt stadsbibliotek.
§ 54 Rapportering och uppföljning av kommunledningsförvaltningens interna kontrollplan
för 2009.
§ 55 Kommunledningsförvaltningens plan för den interna kontrollen 2010.
§ 56 Serviceförvaltningens plan för den interna kontrollen 2010.
§ 57 Utnämning av Karlskronaambassadör.
§ 58 Remissvar på förfrågan kring ägardirektiv för Energikontor Sydost.
§ 59 Bokslut för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 2009.
§ 60 Bokslut för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen 2009.
§ 61 Förslag till yttrande i ärende CP 4/2009 eventuellt olagligt stöd beviljat i Karlskrona
kommun i Sverige. Försäljning av kvarteret Axel 1 (Gasverkstomten).
§ 62 Investeringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö.
§ 63 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till kommunstyrelsen.
§ 64 Förslag om upphävande av beslut om underhållstimeout 2010.
§ 65 Balansförteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner den 1 februari
2010.
§ 66 Taxor kulturlokaler.
§ 67 Revidering av bilaga 1-3 miljö-balktaxan.
§ 68 Bokslut år 2009 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
§ 69 Investeringstillstånd för korttidsboende i kv Blåvingen, Bergåsa.
§ 70 Inventarier till det särskilda boendet Lövgrund.
§ 71 Antagande av detaljplan för Sjövik 1:1 och Hälleviksäng 1:14.
§ 72 Exploateringsavtal för Sjövik 1:1 och Hälleviksäng 1:14 i Kristianopel.
§ 73 Svar på medborgarförslag om bonus till kommunanställda.
§ 74 Svar på medborgarförslag om seniorbostäder.
§ 75 Anmälningsärende
§ 76 Övrigt
______

1

9 mars 2010

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 9 mars 2010, kl.08.30-10.40, kl 13.30-14.10
Sammanträdet ajourneras kl 10.40-13.30

Beslutande:

Ordförande

Karl-Gösta Svenson (M)

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

Kent Lewén (FP)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.30- 14.20 §§ 51-76
Richard Jomshof (SD) kl 08.30-10.40 §§ 50
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)

Tjänstgörande

ersättare

Carl-Göran Svensson (M) kl 08.30-10.40 §§ 50
Gerthie Olsson (S)

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (M) kl 13.30-14.10 §§ 51-76
Ann-Louise Trulsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Lars Karlsson (C) kl 08.30-10.40 §§ 50
Rikard Jönsson (S)
Magnus Johansson (S)
Håkan Eriksson (S)
Björn Gustavsson (MP) KL 08.30-10.40 §§ 50

Närvarande tjänstemän

2

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Informationschef Ulla Nelsson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Controller Olle Karlsson kl 08.30-08.45 §§ 50, 54-55
Chef för ekonomistyrningsenheten Helen Wolf kl 08.5010.00 §§ 50, 59-60
Controller Helena Olsson kl 08.45-10.00 §§ 50, 56, 59-60
Ekonom Maria Stivén kl 08.50-09.15 §§ 50, 59
Personalspecialist Ander Reiz kl 08.50- 09.15 §§ 50, 59
Redovisningschef Bengt Nilsson kl 09.40-10.20 §§ 50, 60,
68
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Förvaltningschef Maria Persson kl 09.50-10.40 §§ 60, 69
Fastighetschef Anders Kumlin kl 10.05-10.40 §§ 60, 69
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Utses att justera

Christina Mattisson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 50-76
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Christina Mattisson

3
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Tillkännagivande av protokollsjustering den
anslagstavla, intygar

mars 2010 anslagits på kommunens

Elisabeth Arebark……………………………..

4
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§ 50
Informationer, föredragningar och beslut
1. Rapportering och uppföljning av Kommunledningsförvaltningens interna
kontrollplan 2009, föredras av controller Olle Karlsson.
2. Kommunledningsförvaltningens plan för interna kontrollen 2010,
föredras av controller Olle Karlsson.
3. Serviceförvaltningens plan för interna kontrollen 2010, föredras av
controller Helena Olsson.
4. Bokslut för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 2009,
föredras av ekonom Maria Stivén och personalspecialist Anders Reiz.
5. Bokslut för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen 2009, föredras av
chef för ekonomistyrningsenheten Helen Wolf.
6. Bokslut 2009 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet,
föredras av redovisningschef Bengt Nilsson och personalchef Anneli
Ekström.
7. Ordförande informerar om att det kommer att äga rum ett möte den 10
mars 2010 kl 10.00 i Palanderska gården om Östersjöhallen och det hade
varit bra om gruppledarna eller deras ersättare kunde ta del av
informationen vid det tillfället.
8. Ordförande informerar om att Stena Line kommer att hålla en
presskonferens i dag om deras satsning på nya fartyg.
9. Förvaltningschef Anette Lirsjö informerar om att förvaltningen tagit fram
ett internpris för kosten mellan serviceförvaltningen och barn- och
ungdomsförvaltningen.
Christina Mattisson (S) yrkar att kommunstyrelsen får en redovisning.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 6 april
2010.

9 mars 2010

Revisionen
Handläggare
Akten

6

2009.902.007

§ 51
Granskning av Karlskrona kommuns flyktingmottagande och
integrationsarbete
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens
flyktingarbete och det samlade integrationsarbetet. Syftet har varit att
granska styreffekten i de direktiv som ges, om arbetet bedrivs på ett effektivt
sätt och om resultaten är tillfredställande.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 26 januari
2010 lämnat yttrande och beslutsförslag.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att översända yttrandet över revisionsrapporten till revisorerna.
________

9 mars 2010

Informationsenheten
Ekonomienheten
Handläggare
Akten

7

2010.136.005

§ 52
Modernisering av kommunens intranät.
Version 1.0 av intranätet släpptes 2006 och fokus i den första versionen var
rollbaserad information. Det innebär att den enskilde medarbetarens
arbetsuppgifter och behov avgör hur information visas på intranätet. Idag
finns cirka 7000 dokument i systemet och sedan starten har i snitt 40-50
nyheter publicerats varje vecka.
Det finns två tungt vägande skäl till att modernisera intranätet. Dels bör
intranätet följa de rekommendationer och riktlinjer som finns för tillgängliga
webbplatser (W3C – World Wide Web Consortium), dels har supporten för
den tekniska plattformen upphört.
Dagens behov
Syftet med intranätet är att underlätta det dagliga arbetet för anställda i
Karlskrona kommun. För att intranätet även i fortsättningen ska vara ett
fungerande arbetsredskap som hjälper medarbetaren att snabbt och effektivt
lösa sina arbetsuppgifter måste en modernisering ske. Att möta kraven på
ökad tillgänglighet gynnar också alla användare.
Intranätet ska vara navet för:
• Information - styrande dokument, riktlinjer, nyheter
• Kommunikation - kommentarer, diskussioner, bloggar
• Samarbete - delade dokument, webbplatser för grupper, projekt och
verksamhet
• Aktiviteter - rapportering, intern nerladdning av bilder och
presentationer
I kommunledningsförvaltningens investeringsbudget för 2010 finns 500 000
kr reserverade för modernisering av intranätet och som grund för kommande
kravspecifikation har en förstudie genomförts.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att bevilja investeringstillstånd om 500 000 kronor för modernisering av
kommunens intranät, samt
2. att finansieringen sker inom ramen för basbudgeten.
___

9 mars 2010

Kulturnämnden
Akten

8

2009.215.880

§ 53
Begäran om utökad tidsram till april 2010 med anledning av
redovisning från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009 § 40 för egen
del beslutat att styrgruppen till kommunstyrelsens redovisar sitt förnyade
uppdrag i mars 2010.
Vid styrgruppens sammanträde 25 januari 2010 begärde styrgruppen
kompletteringar och ändringar i utsänt arbetsmaterial med förslag till
slutrapport.
Med anledning av detta beslutade styrgruppen att flytta fram sitt beslutsmöte
från 15 februari 2010 till 22 februari 2010.
Detta innebär att styrgruppen inte kan redovisa sitt förnyade uppdrag i
enlighet med kommunstyrelsens beslut.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att styrgruppen för nytt stadsbibliotek får en utökad tidsram till april 2010.
________

9 mars 2010

Berörda
Revisionen
Handläggare
Akten

9

2009.322.040

§ 54
Rapportering och uppföljning av kommunledningsförvaltningens
interna kontrollplan för 2009
Controller Olle Karlsson föredrar ärendet.
Rapportering av uppföljningen av förvaltningens genomförda kontroller av
verksamheten enligt den av kommunstyrelsen antagna interna kontrollplanen
ska ske i samband med årsbokslutet. Rapportering av denna ska även lämnas
till kommunens revisorer.
Kommunledningsförvaltningens antagna interna kontrollplan 2009 innehåller
följande:
• Styr- och ledningssystem,
• Flyktingintroduktion,
• Rekvisition av stadsbidrag till arbetsmarknadsåtgärder, samt
• Politiska beslut.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 8 februari
2010 lämnat redovisning av interna kontrollplanen och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna redovisningen av interna kontrollplanen för 2009 samt
2. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att under 2010 utforma
förslag på rutinbeskrivningar för framtagande och publicering av
styrdokument i kommunen.
_______

9 mars 2010
Berörda
Handläggare
Akten

10

2009.322.040

§ 55
Kommunledningsförvaltningens plan för den interna kontrollen 2010
Controller Olle Karlsson föredrar ärendet.
Vid kommunstyrelsens maj-sammanträde 2009 antogs den första planen för
kommunledningsförvaltningens interna kontroll. Avrapporteringen av denna
plan redovisas i ett särskilt ärende.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på punkter som skall
ingå i planen för 2010. I denna plan återkommer en punkt som fanns med
även 2009, kontroll av att flyktingintroduktionen säkerställer att alla
inskrivna har en individuell introduktionsplan. Detta arbeta har påbörjats
under den senaste tiden och kommer att redovisas under 2010.
Rapporteringen ska ske till kommunstyrelsen under december 2010 av
resultaten av nedanstående kontroller.
Kommunledningsförvaltningens plan för den interna kontrollen 2010
innehåller följande:
• Flyktingintroduktion,
• Attestkontroll, samt
• Medarbetarsamtal.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 4 februari
2010 lämnat förslag på den interna kontrollen 2010 och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta internkontrollplanen för kommunledningsförvaltningen för 2010.
______

9 mars 2010

Berörda
Handläggare
Akten

2009.322.040

§ 56
Serviceförvaltningens plan för den interna kontrollen 2010
Controller Helena Olsson föredrar ärendet.
I enlighet med Karlskrona kommuns riktlinjer för intern kontroll, fastställt
av kommunfullmäktige 25 maj 2009, § 103 ska kommunstyrelsen,
nämnder och styrelser upprätthålla en tillfredställande intern kontroll.
Nedanstående kontrollpunkter föreslås för serviceförvaltningen
verksamheter 2010:
• Attestregler
• Ramavtal, samt
• Egenkontroll enligt livsmedelslagen.
Rapportering av resultat till kommunstyrelsen ska ske under december
månad 2010.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta serviceförvaltningens plan för intern kontroll 2010.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten

12

2010.139.029

§ 57
Utnämning av Karlskronaambassadör
För att öka sin attraktionskraft väljer både kommuner och organisationer att
kombinera en aktiv marknadsföring med ett ambassadörskap. Kända
personer med anknytning till det geografiska området/verksamheten hjälper
på olika sätt till att synliggöra och lyfta fram ortens/organisationens fördelar.
I samband med invigningen av Arena Rosenholm inledde Karlskrona
kommun ett arbete med ambassadörskap framför allt inom idrottsområdet.
Idag finns följande sju ambassadörer: Patrik Klüft, Carolina Klüft, Håkan
Loob, Klara Pettersson, Ulf Lönnqvist, Mi Ridell och Dea Norberg.
För att få större genomslag bör urvalet breddas för att bättre spegla hela
samhället. Ansvaret för ambassadörerna bör tydliggöras i organisationen och
beslut om att utse nya ambassadörer ska tas av kommunstyrelsens allmänna
utskott.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna förslaget till regler för utnämning av ambassadörer, samt
2. att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ansvara för
ambassadörerna.
_______

9 mars 2010

Energikontor Sydost
Handläggare
Akten
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2010.40.107

§ 58
Remissvar på förfrågan kring ägardirektiv för Energikontor Sydost
Styrelsen för Energikontor Sydost efterfrågar medlemmarnas synpunkter på
ägardirektiv för företagets verksamhet.
Energikontoret är verksamt i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län med 25
kommuner samt landstinget i Blekinge, Landstinget i Kronoberg samt
Regionförbundet Södra Småland som medlemmar.
Företagets ändamål är att ”Bedriva rådgivande verksamhet främst inom
områdena energieffektivisering och förnyelsebara bränslen samt idka
därmed förenlig verksamhet. Energikontor Sydost AB skall inte bedriva
konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet.” Vision för
2010 års verksamhet är att: ”Energikontor Sydost skall aktivt medverka till
att skapa ett hållbart energisystem i vår region som ett föredöme i Europa”.
Man vill i första hand ha svar på följande frågor:
• Vilka synpunkter har ni på bolagets nuvarande ändamål?
• Finns det särskilda frågeställningar ni vill lägga in i kommande
ägardirektiv?
• Är det lämpligt att det geografiska verksamhetsområdet för bolaget
utvidgas?
Dessutom vill man ha en kontaktperson som kan agera som beställarombud
gentemot bolaget, ha en kontaktperson som kan vara kontaktyta i
projektfrågor, att kommunen bifogar sin energi- och klimatstrategi samt
anger förslag på tider när ESS skulle kunna presentera mer om pågående
projekt och samarbetsmöjligheter.
Kommunens synpunkter
Karlskrona kommun har bra erfarenheter av samarbetet med Energikontor
Sydost, och för närvarande finns inga synpunkter på bolagets ändamål och
geografiska verksamhetsområde.
När det gäller de detaljerade frågorna har vi följande svar:
Kontaktperson som kan agera beställningsombud: Näringslivs- och
utvecklingschef Bengt Lingman.
Forts

9 mars 2010
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§ 58 forts
Remissvar på förfrågan kring ägardirektiv för Energikontor Sydost
Kontaktperson som kontaktyta i projektfrågor: Energisamordnare Lisa
Wälitalo.
Kommunens senaste energiplan bifogas. En energi- och klimatstrategi är
under utarbetande.
När det gäller tider för diskussionsmöte ber vi att få återkomma genom Lisa
Wälitalo.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta ovanstående yttrande som sitt eget och sända det till Energikontor
Sydost.
______

9 mars 2010

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

15

2010.141.042

§ 59
Bokslut per den 31 december 2009 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen.
Ekonom Maria Stivén och personalspecialist Anders Reiz föredrar ärendet.
Bokslutet består av fyra delar; kommentarer till bokslutet, en ekonomisk
analys, personalbokslut och avdelningarnas verksamhetsberättelser.
Resultatet för 2009 slutade på ett överskott på 7,2 mkr inkl intäkterna från
Nordstream för rörupplaget på Verkö med 2,0 mkr.
Av 2009 års investeringsram på 2,4 mkr återstår nästan 0,6 mkr. Hälften av
återstående medel föreslås nedan tillföras investeringsramen för 2010 för att
kunna fullfölja de projekt som planerats under hösten men som skjutits upp
med anledning av inköpsstoppet, belysning och trådlöst nätverk.
I december beviljades miljö- och byggnadsnämnden 0,5 mkr för upprättande
av ny detaljplan för del av Stumholmen 1:2 och 2:22, Marinmuseum. Planens
syfte är att möjliggöra en utökad byggrätt för Marinmuseets framtida behov
med ca 1400 kvm utställningsyta. Kommunstyrelsens allmänna utskott
beslutade samtidigt att i samband med beredningen av bokslutet föreslå
kommunfullmäktige att överföra medel från 2009 för detta projekt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna bokslutet för 2009,
2. att föreslå kommunfullmäktige att i samband med resultatreglering av
bokslut 2009 överföra 300 000 kr av ej nyttjade investeringsmedel till 2010,
samt
3. att föreslå kommunfullmäktige att i samband med resultatreglering av
bokslut 2009 överföra 500 000 kr av överskottet från kommunstyrelsens
projektbudget 2009 till kommunstyrelsens projektbudget för 2010.
_________

9 mars 2010

Serviceförvaltningen
Ekonomienheten
Akten
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2010.16.042

§ 60
Bokslut per den 31 december 2009 för
kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen.
Chef för ekonomistyrningsenheten Helen Wolf föredrar ärendet.
Bokslutet för serviceförvaltningens verksamheter redovisas i tre delar, de
olika delarna är:
•
•
•

Kommentarer till bokslutet samt ekonomisk analys
Personalbokslut
Verksamhetsberättelser

Bokslutet för 2009 visar en negativ budgetavvikelse om -122 tkr, vilket är
900 tkr bättre än prognostiserat utfall.
Inköpsstoppet som infördes i hela kommunen beräknas ha förbättrat resultat
med 450 tkr i form av ej utnyttjad kompetensutvecklingsbudget, senarelagda
inköp samt en ökad efterfrågan på de av förvaltningen producerade
tryckeritjänsterna. En förbättring av kostenhetens resultat med 200 tkr samt
lägre personalkostnader än prognostiserat inom ekonomi- och
personaladministrationen om ca 250 tkr är förklaringarna till skillnaden
mellan redovisat resultat och prognostiserat utfall.
Av 2009 års investeringsram på 5,4 mkr återstår 3,4 mkr. 2,4 mkr av
återstående medel föreslås föras över till år 2010. 2,0 mkr avser pågående
projekt: elektronisk handel, metakatalog och säker inloggning. Övriga 0,4
mkr avser investeringar inom köken som ej kunnat utföras på grund av
inköpsstoppet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna bokslutet för 2009
2. att föreslå kommunfullmäktige att i samband med resultatreglering av
bokslut 2009 överföra 2 602 000 kr av överskottet från kommunstyrelsens
investeringsbudget 2009 till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2010.
______

9 mars 2010

Näringsdepartementet
Handläggare
Akten
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2009.936.108

§ 61
Förslag till yttrande i ärende CP 4/2009 eventuellt olagligt stöd beviljat i
Karlskrona kommun i Sverige
Försäljning av kvarteret Axel 1 (”Gasverkstomten”)
Näringsdepartementet begär på uppdrag av Europeiska Kommissionen
yttrande från Karlskrona kommun över klagomål avseende försäljning av
kvarteret Axel 1 i Karlskrona.
Kommunen har uppmanats att klarlägga de faktiska omständigheterna
avseende det förhållande som klagomålet avser samt lämna en egen
sammanfattning av sakförhållandena tillsammans med en redogörelse för
varför kommunen anser att det påstådda stödet inte är olagligt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 10 februari
2010 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Sofia Bothorp (MP) deltar ej i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Europeiska Kommissionen via Näringsdepartementet lämna det
bifogade förslaget till yttrande som sitt.
_______

9 mars 2010

Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

18

2009.782.290

§ 62
Investeringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö
Tekniska förvaltningen har genomfört den beslutade projekteringen av en
utbyggnad av den befintliga förskolan/skolan på Verkö. Tekniska nämnden
begär därför nu investeringstillstånd för byggnationen av två nya
förskoleavdelningar inkl. köksdel och ny utemiljö i direkt anslutning till
Verkö skola.
Utbyggnaden beräknas kunna vara klar under hösten 2010 och de
tillkommande drift- och hyreskostnaderna förutsätts kunna inrymmas inom
barn- och ungdomsnämndens redan tilldelade budgetramar för åren 2010 –
2012.
Själva investeringsutgiften ska samtidigt inrymmas inom tekniska nämndens
redan tilldelade investeringsramar för åren 2009 och 2010. Investeringen i
kompletterande inventarier täcks för övrigt också av för år 2010 beviljade
inventarieanslag till barn- och ungdomsnämnden respektive
kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att bevilja ett omedelbart investeringstillstånd för tillbyggnad av befintlig
förskola på Verkö,
2. att finansiera investeringen med dels 3 000 000 kronor från 2009 års
särskilda anslag för skol- och förskolelokaler, dels 4 500 000 kronor från
tekniska nämndens investeringsram för Fastighetsverksamhet i budget 2010,
samt
3. att tillkommande drift- och hyreskostnader ska täckas inom barn- och
ungdomsnämndens redan tilldelade budgetramar för åren 2010 – 2012.
_________

9 mars 2010

Kommunledningsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Handläggare
Akten

19

2009.7.108

§ 63
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunstyrelsen
Detta ärende har tidigare varit uppe i nämnden men då var det fel
tidsperiod angivet i att- satsen.
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till
kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen under perioden
juni till december 2009 har diarieförts och sammanställts.
Det har kommit in 4 stycken synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunledningsförvaltningen under perioden. Utav dessa synpunkter som
är inskickade är det 1 person som har skickat in anonymt. Det övriga tre
personerna har fått svar.
När det gäller serviceförvaltningen så har det inte kommit in några
synpunkter, klagomål eller förslag under denna period.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna kommunledningsförvaltningens och serviceförvaltningens
redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag för perioden
juni till december 2009.
_______

9 mars 2010

Kommunfullmäktige
Akten

20

2010.140.301

§ 64
Förslag om upphävande av beslut om underhållstimeout 2010 samt
tidigareläggning av återställandet av det planerade underhållet
I samband med arbetet med budget år 2010 och plan för åren 2011 och 2012,
beslutades att tekniska nämnden skulle göra en underhållstimeout
motsvarande totalt 14 mnkr för år 2010. Detta som en direkt följd av att det
för år 2009 då prognostiserades ett totalt underskott i kommunens ekonomi på
ca -44 mnkr. För 2012 har det sedan budgeterats med att återställa
motsvarande underhållstimeout för år 2009.
Då kommunens bokslut för år 2009 nu uppvisar ett underskott om endast -10
mnkr, innebär det att det efter återställandet av detta underskott finns en
resultatbuffert om ca 34 mnkr för år 2010. De skatteunderlagsprognoser som
presenterats efter fastställandet av budget för 2010 samt planerna för åren
2011 och 2012 gör också att de ekonomiska förutsättningar för år 2010 ser
bättre ut än vad som prognostiserats.
Då en minskning av planerat underhåll leder till högre underhållskostnader på
sikt, är det helt i linje med kommunstyrelsens ansvar för förvaltning av
kommunens tillgångar och ett säkerställande av en god ekonomisk
hushållning, att snarast föreslå dels ett upphävande av beslutet om
underhållstimeout dels en tidigareläggning av återställandet av det planerade
underhållet.
Åtgärden är också lämplig med hänsyn till att den uppkomna resultatbufferten
inte kan användas till långsiktiga åtaganden.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 mars 2010 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar avslag till allmänna utskottets
förslag, samt yrkar att man upphäver beslutet om tekniska
nämndens underhållstimeout för år 2010 med 14 mnkr och
avvaktar med resterande till efter bokslutsberedningen.
Tommy Olsson (KD), Kent Lewén (FP) och Mats Lindbom(C)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Forts

9 mars 2010
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§ 64 forts
Förslag om upphävande av beslut om underhållstimeout 2010 samt
tidigareläggning av återställandet av det planerade underhållet
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva beslutet om tekniska nämndens underhållstimeout för år 2010
med 14 mnkr.
2. att tidigarelägga återställandet av planerat underhåll och därmed utöka
tekniska nämndens budgetram för år 2010 med totalt 28 mnkr.
3. att finansiera detta beslut genom att det för år 2010
budgeterade resultatet sänks från 49,3 mnkr till 21,3 mnkr.
_________

9 mars 2010

Kommunfullmäktige
Akten

22

2010.101.004

§ 65
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 februari 2010.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner och medborgarförslag: en motion eller medborgarförslag bör
beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen
_______

9 mars 2010

Kulturnämnden
Akten

23

2010.66.406

§ 66
Taxor kulturlokaler
Kulturnämnden har vid sammanträde den 26 januari 2010, § 4 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att justera hyrorna för kulturlokaler i enlighet
med kulturnämndens förslag.
Nämnden skriver att den senaste taxejusteringen var 2007.
De föreslagna nya taxorna ligger, liksom tidigare, i det undre kostnadsskiktet
i jämförelse med övriga liknande lokaler i kommunen. Det är viktigt att
kunna erbjuda så många som möjligt tillfälle att hyra prisvärda lokaler.
Taxan för kommunens skolprojekt som sker i skolans regi i
undervisningssyfte, ex musikal och teaterprojekt ska, enligt förslag i
kulturnämnden april 2009, läggas på samma nivå som för ideella föreningar.
Ärendet har den 3 mars 2010 kompletterats med varför man inte ta ut någon
avgift i salongen när man hyr ut salongen i kommersiellt syfte.
Kommunstyrelsens allmänna utskott hemställer att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att justera hyrorna för kulturlokaler i enlighet med kulturnämndens
förslag,
2. att den nya taxan ska gälla från och med den 1 maj 2010, samt
3. att ärendet kompletteras med varför man inte ta ut någon avgift i salongen
när man hyr ut salongen i kommersiellt syfte.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att klarlägga taxorna.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patrik
Hanssons återremissyrkande. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet

9 mars 2010

Kommunfullmäktige
Akten

24

2010.66.406

§ 67
Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxan
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 januari 2010, §
15, hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa höjningen av
vissa taxor i taxebilaga 1 enligt bilaga 1, att fastställa det nya antalet
tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2, samt att fastställa det nya antalet
tillsynstimmar i taxebilaga 3 enligt bilaga 3.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan i
syfte att öka kostnadstäckningen via avgifter. Den senaste revideringen av
miljöbalkstaxan fastställdes av Kommunfullmäktige 23 april 2009 och
utgjorde första steget av tre i förändring av taxan. Det föreliggande andra
steget i förslag till höjning innebär att SKL´s lägsta rekommenderade taxa
uppnås. Förra årets omklassning av företagen innebar tyvärr en reducering av
antalet timmar varför intäkterna inte blev så stora som förväntat. I bilaga 1
regleras även taxan för nya tillstånd och ändringar av givna tillstånd samt
kostnaderna för viss typ av tillsyn. Under året har tillsyn av avlopp i två
områden utförts av konsult vilket gav oss insyn angående marknadspriset och
tidsåtgången. För att bättre anpassa kostnaden till marknaden
föreslås en höjning av avloppstillsynen och vissa andra taxor.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa höjningen av vissa taxor i taxebilaga 1 enligt bilaga 1,
2. att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2,
samt
3. att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 3 enligt bilaga 3
______

9 mars 2010

Kommunens revisorer
Ekonomienheten
Personalenheten
Akten

25

2010.141.042

§ 68
Årsbokslut för Karlskrona kommun samt moderbolagskoncernen.
Redovisningschef Bengt Nilsson och personalchef Anneli Ekström föredrar
ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 mars 2010
lämnat yttrande och förslag till bokslut för år 2009.
Christina Mattisson (S) yrkar att friskvårdstimmen redovisas per förvaltning,
samt en redovisning på hur stor andel som tagits ut i ekonomisk
kompensation.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna bokslutet för år 2009 och överlämna detta till kommunens
revisorer,
2. att friskvårdstimmen redovisas per förvaltning, samt att en redovisning på
hur stor andel som tagits ut i ekonomisk kompensation.
________

9 mars 2010

Kommunfullmäktige
Akten

26

2009.151.252

§ 69
Investeringstillstånd för nytt korttidsboende inom handikappomsorgen
Fastighetschef Anders Kumlin och förvaltningschef Maria Persson föredrar
ärendet.
Tekniska nämnden begär nu investeringstillstånd för att genomföra en omoch tillbyggnad av från landstinget förvärvad fastighet på Bergåsa/V Mark
(”Blåvingen 1”). Projektet avser således tillskapandet av en ny samlad
enhet för handikappförvaltningens korttidsverksamhet. Handikappnämnden
gör samtidigt en särskild framställan om att från år 2011 tilldelas en utökad
budgetram för att kunna täcka de ökade hyreskostnaderna till följd av denna
investering.
Korttidsverksamheten bedrivs i nuläget i ett antal olika fastigheter med
tillfällig dispens från Räddningstjänsten. För en fortsatt drift krävs
omfattande brandskyddsåtgärder. Den utspridda verksamheten gör också att
vissa samverkansfördelar i nuläget inte kan tillvaratas i motsats till en
framtida samlokalisering till Bergåsa. Den nya enheten kommer också att
kunna inrymma lokaler för handikappomsorgens särskilda fritidstillsyn, som
annars framgent måste bedrivas i ”nya” lokaler, som verksamheten idag inte
förfogar över.
En ny enhet på Bergåsa innebär också att åtminstone tre befintliga villor i
Lyckeby och Rödeby (där verksamheten bedrivs idag) kan lämnas för
försäljning. Detta kommer då att generera försäljningsintäkter och sannolikt
även reavinster till kommunen. Driftkostnadsmässigt blir enligt
handikappförvaltningens beskrivning ett bibehållande (med beaktande av
nödvändiga förbättringsåtgärder) av den nuvarande geografiskt utspridda
verksamheten än dyrare än centraliseringen till den planerade nya enheten.
Investeringsutgiften täcks till största delen av redan i Budget 2009 för
ändamålet beviljat investeringsanslag, medan återstoden kan täckas genom
en viss omdisposition inom befintliga investeringsramar. Finansieringen av
de ofrånkomliga ökade driftkostnaderna måste däremot särskilt prövas i
anslutning till budgetberedningens förestående arbete med att fastställa nya
nämndsvisa budgetramar för åren 2011 – 2013.

9 mars 2010
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§ 69 forts
Investeringstillstånd för nytt korttidsboende inom handikappomsorgen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att utöka investeringsramen enligt Budget 2009 för nytt korttidsboende
Blåvingen från 16 000 000 kronor till 19 000 000 kronor,
2. att finansiera denna utökning genom en omdisposition av 3 000 000
kronor från investeringsanslaget för Förskolor/Skolor i Budget 2009,
3. att dessutom godkänna att dessa investeringsmedel i sin helhet förs över
till Budget 2010,
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart
igångsättningstillstånd för projektet, samt
5. att handikappnämndens framställan om en utökad budgetram för de
tillkommande hyreskostnaderna ska prövas först i anslutning till processen
med framtagande av nya budgetramar för perioden 2011 – 2013.
______

9 mars 2010
Kommunfullmäktige
Akten

2010.99.041

§ 70
Inventarier till det särskilda boendet Lövgrund
Äldrenämndens särskilda boende Lövgrund (på Gullberna Park) är
tillfälligt stängt på grund av pågående ombyggnad. Boendet kommer att
öppnas på nytt senare under detta år. Efter ombyggnationen kommer
verksamheten vid boendet att utökas jämfört med tidigare.
För den förändrade verksamheten och utökningen har nu äldrenämnden
ett behov av extra investeringsmedel för att kunna anskaffa nödvändiga
inventarier till boendet. Behovet motsvarande 0,9 mnkr kan inte
inrymmas inom nämndens årliga anslag om 3,2 mnkr för inventarier
och utrustning (avser främst reinvesteringar).
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att för år 2010 utöka äldrenämndens investeringsram för inventarier
och utrustning med 900 000 kronor för anskaffning av inventarier till
det särskilda boendet Lövgrund, samt
2. att finansiera detta belopp genom en motsvarande disposition från
kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv i Budget 2010.
______
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9 mars 2010
Kommunfullmäktige
Akten

29

2005.480.214

§ 71
Detaljplan för Sjövik 1:1 och Hälleviksäng 1:14
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 12 december 2009, § 355
beslutat att godkänna och överlämna rubricerad detaljplan till
kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14, Kristianopel har varit
utställd för granskning från den 2 januari till den 30 januari 2009.
Förslaget innebär 13 friliggande enbostadshus uppförs på enskilda tomter.
Detaljplanen syftar till att skapa en enhetlig boendemiljö.
Området ligger inom riksintresse för naturvården och kulturmiljövården och
kulturmiljövården enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Hälleviksäng har ett
speciellt kulturhistoriskt värde då området ingår i Avaskärs medeltida
stadsområde och är registrerat fornlämning. Festområdeplatsen och marken
söder därom är registrerad fast fornlämning enligt 2 kapitlet lagen om
fornminnen m m. området omfattas av generella strandskyddsbestämmelser.
Enligt förordning SKSFS 1983:1 från Skogsstyrelsen är området norr
Kristianopel avsatt som skyddsskog enligt skogsvårdslagen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14,
Kristianopel, Karlskrona kommun, upprättad den 24 november 2008 och
reviderad den 24 november 2009, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra
________

9 mars 2010
Kommunfullmäktige
Akten

30

2005.480.214

§ 72
Exploateringsavtal för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14 i
Kristianopel.
Över rubricerande område finns ett förslag till detaljplan. Området utgörs
delvis av Mastens nerlagda festplatsområde norr om Kristianopel, och är inte
tidigare detaljplanelagt. Detaljplaneförslaget syftar till att inom området
medge uppförande av 13 friliggande bostadshus längs en nyanlagda
lokalgata. Området är privatägt och avses genomföras som en privat
exploatering, varför ett exploateringsavtal som reglerar utbyggnaden av VA
och lokalgata måste tecknas mellan kommunen och fastighetsägarna.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till
exploateringsavtal för detaljplaneområdet. Avtalet är upprättat mellan
kommunen och fastighetsägarna, vilka också avser att genomföra
exploateringen.
Exploateringsavtalet har upprättats i samråd med berörda förvaltningar och
avdelningar inom kommunen.
Generellt ska fastighetsägarna som exploatörer projektera, utföra och bekosta
allmänna anläggningar såsom VA och lokalgata samt anskaffa och bekosta
allt för exploateringen. Kommunen har inga kostnader för genomförandet.
Fastighetsägarna svarar för utbyggnaden av VA-anläggningarna inom
detaljplaneområdet. Sedan dessa byggts ut skall de efter godkänd
övertagandebesiktning överlåtas till kommunen utan ersättning. Därutöver
erlägger fastighetsägarna en engångssumma om 50 tkr per tomt till
kommunen för en tidigare gjord uppdimesionering av VA-systemet inom
Kristianopel
I gengäld erlägger fastighetsägarna ingen anläggningsavgift för anslutningen
till kommunens nät, och ges rätt att vid försäljningen av tomterna inom
planområdet i sin tur ta ut ersättning för anläggnings-kostnaderna.
Framtida kostnader bedöms täckas av brukningsavgifter som erläggs till
kommunen direkt när en fastighet ansluts. Kommunens övertagande av VAanläggningarna innebär att verksamhetsområdet för VA utvidgas till att
omfatta detaljplaneområdet.
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§ 72 forts
Exploateringsavtal för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14 i
Kristianopel.
Fastighetsägarna svarar också för utbyggnaden av lokalgatan enligt
detaljplaneförslaget. Gatubyggnaden ska anläggas och bekostas av
fastighetsägarna, samt godkännas av kommunen.
Den framtida förvaltningen och driften av lokalgatan ska övertas av en
samfällighetsförening, där samtliga nybildade småhusfastigheter ska ingå och
erhålla andelstal genom en lantmäteriförrättning.
Fastighetsägarna ska för rätta fullgörandet av exploateringsavtalet ställa
säkerhet i form av bankgaranti uppgående till tvåhundratusen kronor, som
kommunen äger rätt att helt eller delvis ta i anspråk för att rätta till om de
brister i sina skyldigheter.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal för Sjövik 1:1 och
del av Hälleviksäng 1:14 mellan Karlskrona kommun och fastighetsägarna.
__________

9 mars 2010

Kommunfullmäktige
Akten
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2008.94.028

§ 73
Svar på medborgarförslag om bonus till kommunanställda.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Filip Issal. Förslaget är att bonus till kommunens anställda
införs för att öka motivationen att nå upp till målen, samt att alla anstäldda i
Karlskrona kommun får egna målsättningar som de personligen kan påverka
för att uppnå bonusmål.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 februari 2010 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att frågan huruvida bonus
påverkar motivationen och prestation har diskuterats fram och tillbaka från
tid till annan. Något belägg för att bonus ökar motivation och prestation finne
inte i vetenskapliga sammanhang. Tvärtom- de vetenskapliga studierna som
vi har tagit del av menar att det är andra faktorer än bonus som ökar
motivation och prestation hos medarbetare oavsett om de arbetar inom
näringsliv eller offentlig verksamhet.
Karlskrona kommun har som arbetsgivare den grundläggande värderingen att
bonus inte påverkar motivation och prestation. Det är andra faktorer som
påverkar motivation och prestation som t ex personliga
utvecklingsmöjligheter och möjligheter att påverka det dagliga arbetet.
”Immateriella är ekonomiska belöningar” konstateras i kandidatuppsatsen
från Karlstads universitet; Belöningars påverkan i arbetslivet: en jämförande
studie mellan chefers och medarbetares upplevelser av belöningar.
Av Sveriges 290 kommuner är det två kommuner som har infört bonus till
sina medarbetare- Nynäshamn under 2008 och Svalöv under 2009. Införande
av bonus i Nynäshamn kommer att utvärderas under 2010.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
________

9 mars 2010

Kommunfullmäktige
Akten
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2007.455.739

§ 74
Svar på medborgarförslag om seniorbostäder.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Sone Persson, Eva Nilsson och Göran Sjösvärd. Förslaget är
att kommunen mer organiserat tar initiativ till åtgärder som underlättar
uppförandet av seniorbostäder; att bedöma behovet av sådana bostäder för att
senare avlasta trycket på äldreomsorgen, samt att anvisa lämplig mark för
byggnation i de olika kommundelarna.
Äldrenämnden har i beslut den 27 januari 2010, § 9 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver i sina sammanfattande synpunkter att med
det framtidsprogram som nu gäller för äldreomsorgen, tillsammans med de
förutsättningar som gäller inom andra kommunala organ för bostadsplanering
och anvisning av mark för bostäder anser äldrenämnden att det i nuläget inte
behöver tas nya initiativ till åtgärder för att underlätta uppförandet av
seniorbostäder. Enligt vår uppfattning har kommunledningen löpande
kontakter med en rad seniorföreningar som på olika sätt arbetar med dessa
frågor. Vår bedömning är att detta arbete kommer att leda till ökat antal
seniorboende runt om i kommunen.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar att äldrenämndens sammanfattning
ändras till följande; att med det framtidsprogram som nu gäller för
äldreomsorgen, tillsammans med de förutsättningar som gäller inom andra
kommunala organ för bostadsplanering och anvisning av mark för bostäder
anser äldreförvaltningen att det inte finns skäl för kommunfullmäktige att
fatta något särskilt beslut som tar sin utgångspunkt i att bedöma behovet av
s k seniorbostäder. Äldreförvaltningen anser inte heller att det finns skäl att i
särskild ordning anvisa mark för sådana bostäder. I det fall intressenter finns
för uppförandet av sådana bostäder förutsätter Äldre- förvaltningen att sådan
ansökan/intresseanmälan handläggs och prövas på sedvanligt sätt.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patrik
Hanssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
forts

9 mars 2010
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§ 74 forts
Svar på medborgarförslag om seniorbostäder.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att som sammanfattning i ärendet göra följande skrivning ”Med det
framtidsprogram som nu gäller för äldreomsorgen, tillsammans med de
förutsättningar som gäller inom andra kommunala organ för bostadsplanering
och anvisning av mark för bostäder anser äldrenämnden att det i nuläget inte
behöver tas nya initiativ till åtgärder för att underlätta uppförandet av
seniorbostäder. Enligt vår uppfattning har kommunledningen löpande
kontakter med en rad seniorföreningar som på olika sätt arbetar med dessa
frågor. Vår bedömning är att detta arbete kommer att leda till ökat antal
seniorboende runt om i kommunen”, samt
2. att medborgarförslaget anses besvarat.
__________

9 mars 2010
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§ 75
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2010-01-08, dnr 211-4733-09, ansökan om tillstånd till allmän
kameraövervakning.
b) Anmälan 2010-01-11, dnr 432-47-10, Väckt fråga om
byggnadsminnesförklaring av Afvelsgärde gård på fastigheten Avelsgärde
1:1 i Lösens socken, Karlskrona kommun
c) Beslut 2010-01-24, dnr 431-71-10, tidsbegränsat tillstånd för att använda
metallsökare i hobbysyfte inom begränsade områden i Karlskrona kommun.
d) Beslut 2010-01-25, dnr 606-7021-09, tillstånd enligt jordförvärvslagen.
e) Yttrande 2010-02-02, dnr 340-6433-09, kollektivtrafikutredningen.
f) Beslut 2010-02-02, dnr 302-6568-09, ansökan om stöd till kommersiell
service.
g) Beslut 2010-02-05, dnr 302-218-10, Ansökan om företagsstöd.
3. Sveriges kommuner och Landsting;
a)10:06 Överenskommelser om ändringar i allmänna bestämmelser (AB)
b) 10:07 Traktamentsbelopp 2010.
c) 10:08 Överenskommelse om indexering av försäkringsförmåner år 2010.
d) 10:09 Nya allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och
ingenjörsverksamhet (ABK 09).
e) 10:10 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2010.
f) 10:11 Överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och
Landsting på äldreområdet 2010.
g) 10:12 Budgetförutsättningar för åren 2010-2013.
h) Styrelsens beslut nr 16, 2009-12-11, Överenskommelse mellan staten och
i) Sveriges kommuner och landsting om ett program för god äldreomsorg.
j) Styrelsens beslut nr 1, 2010-01-22, Överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och landsting om stöd till implementering av nationella
riktlinjer för missbruks- och berondevården.
4. Energimyndigheten, statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och
landsting.
5. Handikappförbunden, har ni mänskliga rättigheter som grund i
handikappolitiken.
6. Rädda barnen, hjärtligt tack för er generösa gåva.
7. Antidiskrimineringsbyrån i Blekinge, skrivelse angående tilldelade medel
och juridisk person i Blekinge.
Forts

9 mars 2010
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§ 75 forts
Anmälningsärenden
8. Energimyndigheten, ekonomisk redovisning för energi- och
klimatrådgivning Karlskrona kommun.
9. Verksamhetsplan för 2010 för energi- och klimatrådgivning.
10. Beslut om vidaredelegering för kommunledningsförvaltningen.
11. Beslut, äldrenämnden 27 januari 2010, § 8, revisorernas granskning av
äldrenämndens åtgärder för att anpassa verksamheten till den ekonomiska
ramen.
12. Skrivelse till statssekreterare Åsa-Britt Karlsson om ny
havsmiljömyndighet till Karlskrona.
13. Sekretariatet för EU-möten i Sverige 2009, tackbrev till Karlskrona
kommun.
14. Inbjudan till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
15. Cefyra advokatbyrå, förlikningsavtal.
16. Skrivelse från Winn Hotel angående fastigheten Axel 1, Karlskrona
17. Skrivelse angående fastigheten Axel 1, Karlskrona
18. Ärende CP 04 2009 möjligt stadsstöd Karlskrona.
19. Attestlista för serviceförvaltningen gällande från och med 1 januari 2010.
20. Teknisk beskrivning av omständigheterna runt sändningen av
kommunfullmäktige via tv.
21. Attestlista för kommunledningsförvaltningen från och med 1 januari
2010 (tjänstemän).
22. Anmälan om att rätten till vidaredelegation utnyttjas såvitt avser
upphandling upp till 10 basbelopp.
_______

9 mars 2010

§ 76
Övrigt
Klimatmanifestation
Ann-Charlotte Svenssons (S) undrar om Karlskrona kommun även i år ska
vara med klimatmanifestationen Earth Hour genom att man släcker lampor
och belysning under en viss tid.
Ordförande svarar att Karlskrona kommun ska vara med.
___
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 6 april 2010.
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82

Information och föredragningar.
Information om prissättning kostverksamhet.
Information angående ekologiskt projekt inom kostverksamheten, Karlskrona
kommun.
Granskning av internkontroll.
Förslag till yttrande till regeringsrätten angående laglighetsprövning avseende
försäljning av fastigheten Axel 1.
Skrivelse/råd om bevarande och gallring av handlingar rörande kommunernas,
landstingens och regionernas utbildningsverksamhet.

§ 77
Informationer, föredragningar och beslut
Löneenheten
System och utvecklingsenheten
Karlskrona KompetensCenter
Kommunhälsan
Internservice
Upphandlingsenheten
IT-enheten
Kostenheten Medarbetarenkäten genomfördes kort efter att kostorganisationen tagit över
ansvaret för samtlig köksverksamhet (ej serveringskök) inom kommunen. Vad som trots
detta framkommit i enkäten och som bör lyftas fram som fokusområde ett är delaktighet,
samverkan och samarbete. Handlingsplanen är att fortsätta arbeta gemensamt med
prioteringsordning inom chefsgruppen samt att på APT inom respektive kostområde
aktualisera frågor som delaktighet, samverkan och samarbete. Med hjälp av FASverktyget arbetar respektive kostområde med ovan nämnda frågeställningar utifrån de
problemområden som framkommit i medarbetarsamtal och på APT träffar.
Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
___

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 6 april 2010, kl.08.30-10.50, kl 13.30-15.10
Sammanträdet ajourneras kl 10.50-13.30

Beslutande:

Ordförande

Karl-Gösta Svenson (M)

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

Kent Lewén (FP)
Christina Mattisson (S)

6 april 2010
Ledamöter

Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD) kl 09.45-10.15
Camilla Brunsberg (M) kl 08.30-14.40
Jan Lennartsson (M)
Richard Jomshof (SD) kl 08.30-10.50 §§ 77
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)

Tjänstgörande

ersättare

Magnus Johansson (S)
Thore Arnström (S)
Carl-Göran Svensson (M) kl 14.40- 15.10 §§ 85-110
Mikael Andersson (FP) kl 14.45- 15.10 §§ 85-110
Per Björklund (SD) kl 13.30-15.10 §§ 78-110

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (M) kl 08.30-14.45 §§ 77-84, 111
Ann-Louise Trulsson (M) kl 08.30-10.50 §§ 77
Mikael Andersson (FP) kl 08.30-14.45 §§ 77-84, 111
Håkan Eriksson (S)
Björn Gustavsson (MP) kl 08.30-10.50 §§ 77
Per Björklund (SD) kl 08.30-10.50 §§ 77

Närvarande tjänstemän

2

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren kl 08.3014.50 §§ 77-85, 111
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
kl 13.30- 14.30 §§ 77 punkt 7, 111
Informationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Kostchef Ewa Wrobel kl 08.30- 08.50 §§ 77-78
Controller Helena Olsson kl 08.30-08.50 §§ 77-78
Bibliotekschef Inger Persson kl 08.45-09.35 §§ 77-78, 83
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting kl 09.55-10.10 §§ 77,
91
Kostchef Ann Eklund kl 10.15-10.50 §§ 77, 79

Redovisningschef Bengt Nilsson kl 09.55-10.10 §§ 77, 94
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Övriga

Ekonom Mats Carlström från Deloitte kl 13.30- 14.30 §§
77 punkt 7, 111

Utses att justera

Mats Lindbom

6 april 2010
Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

……………………………………… § 77-111
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Mats Lindbom

Tillkännagivande av protokollsjustering den 12 april 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..
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§ 77
Informationer, föredragningar och beslut
1. Information om prissättning kostverksamhet, föredras av förvaltningschef
Anette Lirsjö.
2. Redovisning av förslag från styrgruppen för nytt stadsbibliotek i
Karlskrona, föredras av ordförande för styrgruppen Jan Lennartsson och
bibliotekschef Inger Persson.
3. Svar på remiss om betänkandet av utredningen om en myndighet för
havs- och vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8), föredras av miljöstrateg
Kenneth Gyllensting.
4. Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela kommunens samlade
verksamhet, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson och
personalchef Anneli Ekström.
5. Medelsförvaltning för Karlskrona kommun, föredras av ekonomichef
Mats Svensson.
6. Information angående ekologiskt projekt inom kostverksamheten,
Karlskrona kommun, föredras av kostchef Ann Eklund.
7. Information om bildandet av gemensamt bolag Verkö färjeterminal,
föredras näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman samt Mats
Carlström från Deloitte.
________

6 april 2010

§ 78
Information om prissättning kostverksamhet.
Förvaltningschef Anette Lirsjö föredrar ärendet.
Information om följande;
• Förhållande mellan barn- och ungdomsnämnden och
serviceförvaltningen,
• Totala kostnader som barn- och ungdomsnämnden haft under 2008,
• Kostnadseffekter under 2010,
• Vad koster en måltid,
• Vilka kostnader ser rektorn,
• Vilka effekter kan detta få inom olika rektorsområden.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
________
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Handläggare
Akten

6

SEF 2010.27.460

§ 79
Information angående ekologiskt projekt inom kostverksamheten,
Karlskrona kommun.
Kostchef Ann Eklund föredrar ärendet.
Kostenheten, kostområde 4, planerar att inom kort starta ett projekt med
ekologisk inriktning i Spandelstorpsområdet. Nedan beskrivs i korta ordalag
vilken målsättning vi har med projektet, hur länge det kommer att pågå samt
vilka metoder vi kommer att använda oss av under projektets gång.
Projektnamn
Projektnamn – ej fastställt, namnförslag kommer att samlas in från
medarbetare i Spandelstorps skolområde
Projekttid
Från 1 april 2010 till 31 december 2010
Mål
Målet med projektet ”GRÖNT LJUS” är att i våra produktionskök på
förskolorna i Spandelstorp servera mat till förskolebarn på Sagolunden,
Spandelstorps gård, Hässlegården samt Backen, Gläntan och Mariagården
som är lagad av en större andel ekologiska råvaror än i andra produktionskök
i kommunen. Målet är också att kunna visa på ekonomiska avvikelser när det
gäller denna förändring i produktionen samt att hitta arbetssätt och metoder i
produktionen som minimerar eventuella avvikelser.
Metod
• Säsongsanpassa matsedeln
• Samordna matsedlarna
• Samordna målgrupperna (producera mat till en målgrupp –
förskolebarn)
• Öka andelen ekologiska råvaror
• Laga måltiderna från grunden – minimera hel o halvfabrikat
• De senaste veckorna har bla följande åtgärder vidtagits för att
projektet skall bli så välplanerat som möjligt:
• Gemensamma matsedlar har tagits fram av produktionskökens
kockar.
• Utbildning i ”Klimatsmart mat i storhushåll” är planerad till den 2930 mars för den personal som kommer att vara direkt eller indirekt
involverad i projektet.
• Kontakter har tagits med leverantörer för inventering av det
ekologiska utbudet av produkter.
Forts

6 april 2010
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§ 79 forts
Information angående ekologiskt projekt inom kostverksamheten,
Karlskrona kommun
•
•
•

Kommens miljö- och hälsoskydd är informerade om projektet och
den planerade ökningen av produktion på Sagolundens kök.
Tekniska förvaltningen är ombedd att se över energikapaciteten på
Sagolundens kök.
Bemanningen i köken i Spandelstorpsområdet är något förändrad och
anpassad efter den förändring i produktion som projektet medför.

Under mars kommer vi att fortsätta planera detaljerna i projektet och mer
information kommer fortlöpande.
När projektet startar hoppas vi på vältränade smaklökar, entusiasm och
nyfikenhet från barn, föräldrar och förskolepersonal. Det är för barnen vi
lägger ner vår själ i maten och vi vill visa att det även i storhushåll går att
laga klimatsmart, vällagad, välsmakande mat som ger barnen energi och
föräldrarna trygghet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna det ekologiska projektet inom kostenheten.
___

6 april 2010

Karlskrona kommuns revisorer
Handläggare
Akten

8

2010.118.007

§ 80
Granskning av intern kontroll
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av om den interna
kontrollen är ändamålsenlig vad gäller attestrutiner vid inköp, redovisning av
milersättning och hantering av utlägg.
Attestrutiner
Revisorerna konstaterar att det finns förbättringsmöjligheter vad gäller
attestrutiner samt uppföljning och kontroll av fakturahanteringen i
kommunen.
De förbättringsåtgärder som pekas ut är främst kravet på minst två attestanter
på samtliga fakturor, att förändringar kring beloppsgränser i systemet stäms
av samt att förvaltningarna med jämna mellanrum bör göra
stickprovskontroller av fakturor och attester.
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Som revisorerna konstaterar i sin rapport är det av yttersta vikt att den interna
kontrollkedjan säkerställs vad gäller fakturahanteringen i kommunen. Allt
ifrån vem som har rätt att göra en beställning eller avrop av avtal till att
kommunen fullföljer sitt uppdrag till leverantören via betalning. Det är
viktigt att det inte är en och samma person som utför och har kontroll över
denna händelsekedja. De tekniska systemen ska vara ett hjälpmedel för
uppföljning av den interna kontrollen. I nuläget görs kontroll av
ekonomihandläggare av samtliga inkommande fakturor, betalningstider
kontrolleras samt en daglig granskning av betalningsfiler med bland annat
kontroll av eventuellt onormala belopp. Dessutom sker kontroll av
handläggningstider i organisationen för att undvika sena betalningar mot
leverantör.
Kommunens attestreglemente från 1997 med tillämpningsanvisningar är
fortfarande i stort sett aktuellt. Under de 13 år som har gått sedan reglementet
antogs så har de tekniska systemen utvecklats och förfinats och av detta skäl
har en översyn av främst tillämpningsanvisningarna initierats. Ett förslag på
reviderat reglemente kommer att presenteras för kommunstyrelsen under
2010. I dessa anvisningar kommer det att finnas med ett förtydligande av
den interna kontrollkedjan och kring stickprovskontroller.
Forts

6 april 2010

9

§ 80 forts
Granskning av intern kontroll
Leasingbilar
Revisorerna föreslår att uppföljningen av mätarställningar på leasingbilarna
inom kommunen förbättras
Kommunledningsförvaltningens kommentarer:
Som noterats i revisionsrapporten görs en strukturerad uppföljning av
leasingbilarna i Ruthensparres bilpool. Vissa rutinändringar skulle kunna
medföra en marginell förbättring men innebär då också en ökad
personalintensitet i hanteringen. Genom systemstöd skulle kontrollen kunna
nå en ännu högre nivå. Detta är dock förenat med kostnader, både initialt och
löpande, vilket innebär att det inte är ekonomiskt försvarbart med mindre än
att man även kan uppnå kostnadssänkningar via exempelvis
samordningsvinster.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att översända detta förslag till yttrande över revisionsrapporten till
revisorerna.
________

6 april 2010

Regeringsrätten
Handläggare
Akten

10

2007.668.253

§ 81
Förslag till yttrande till Regeringsrätten angående laglighetsprövning
avseende försäljning av fastigheten Axel 1
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 7 januari 2010, § 11, att
överklaga Kammarrättens dom i laglighetsprövningsmål avseende försäljning
av fastigheten Axel 1 samt hos Regeringsrätten ansöka om
prövningstillstånd. I samband med överklagandet ansökte kommunen om
anstånd med att inkomma med grunderna för sin talan i målet, vilket
beviljades av Regeringsrätten t o m till den 30 april 2010.
Sofia Bothorp (MP) deltar ej i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till Regeringsrätten lämna det upprättade förslaget till yttrande som sitt.
_________

6 april 2010

Riksarkivet
Handläggare
Akten

11

2010.100.004

§ 82
Skrivelse/Råd om bevarande och gallring av handlingar rörande
kommunernas, landstingens och regionernas utbildningsverksamhet.
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, i vilken ingår representanter för
Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting, har till uppgift att
utarbeta förslag till råd om bevarande och gallring i kommunala arkiv.
Samrådsgruppen har tidigare utarbetat råd för bevarande och gallring av
handlingar rörande kommunernas och landstingens utbildningsväsende. Den
senaste versionen gavs ut 1999.
En översyn och uppdatering av de tidigare råden har på samrådsgruppens
uppdrag nu gjorts.
Karlskrona kommun bereds nu tillfälle att inkomma med synpunkter på
förslaget till nya råd om bevarande och gallring rörande kommunernas,
landstingens och regionernas utbildningsverksamhet.
Kommunens synpunkter
Kommunarkivarien har granskat förslaget och finner de nya råden både bra
och utförliga. Områden som tidigare saknats har nu lagts till och råden har
blivit teknikoberoende.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta ovanstående yttrande som sitt eget och sända det till Riksarkivet.
________

6 april 2010

Styrgruppen för stadsbiblioteket
Akten

2009.215.880

§ 83
Redovisning av förslag från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Ordförande för styrgruppen Jan Lennartsson och bibliotekschef Inger
Persson föredrar ärendet.
På kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari 2009 får styrgruppen
för nytt stadsbibliotek i uppdrag
• Att fördjupa det redovisade lokalprogrammet,
• Att studera samverkan med andra intressenter,
• Att redovisa sitt förnyade uppdrag i mars 2010.
Styrgruppen har lämnat begäran om utökad tidsram till april 2010.
Styrgruppen har vid sammanträde den 22 februari 2010 §§ 27 fattat och
överlämnar härmed sitt förslag till kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 mars 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition och beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Christina Mattissons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna upprättat förslag till fördjupat lokalprogram, samt
2. att godkänna upprättad redovisning av förutsättningarna för samverkan
med andra intressenter.
__________
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2010.186.291

§ 84
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 mars 2010, § 29, föreslaget
kommunstyrelsen att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av
Tullskolan, samt att barn- och ungdomsnämnden ansvarar för
projekteringskostnaden i det fall investeringen inte följas.
Då Tullskolan under en längre tid haft anmärkningar i byggnaden gällande
ventilation med mera har Barn- och ungdomsförvaltningen slutfört ett
utredningsuppdrag rörande skolans verksamheter. En grupp med
representanter från tekniska förvaltningen och från Barn- och
ungdomsförvaltningen har tagit fram två alternativ. De båda alternativen har
kostnadsberäknats och utvärderats.
Det gällande förslaget är därmed att genomföra en projektering för
ombyggnad av Tullskolans huvudbyggnad med inriktning mot F-5 skola med
ca 150 elever samt 3 st förskoleavdelningar. Kajutans 3 st
förskoleavdelningar som idag hyrs in externt flyttar in på Tullskolan,
nuvarande hyresavtal för Kajutan löper t.o.m 2011-07-30 (uppsägning måste
ske senast 2010-07-30). Befintlig matsalsbyggnad är i dåligt skick och
kommer därmed att rivas och nytt kök och ny matsal byggs i
huvudbyggnaden.
Bedömd investeringskostnad ca 29 000 000:- inkl. projekteringskostnad.
Ökad hyreskostnad pga investeringen beräknas till ca 2 040 000 kr/år
Hyra för Kajutan avgår och nettoeffekten för kommunen begränsas till ca
840 000 kr
Projekteringskostnaden uppskattas till ca 1 000 000 – 1 500 000 kr.
Finansiering av tillbyggnaden ryms inom tekniska nämndens investeringsram
för Fastighetsverksamhet för 2010 och 2011. Enligt Barn- och
ungdomsnämnden kan investeringen prioriteras inom det avsatta
investeringsutrymmet för förskole- och skollokaler.
Lokalerna kan i bästa fall stå klart tidigast under hösten 2011
underförutsättningen att byggstart kan ske senast efter sommaren 2010.
Forts

6 april 2010

14

§ 84 forts
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan
Investeringstillstånd kommer att begäras hos kommunstyrelsen när
projekteringen genomförts och total kostnadssammanställning kan göras.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 mars 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Per Björklund (SD) deltar inte i beslutet.
Magnus Johansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras
med förvaltningsledningens professionella bedömningar och förslag samt
kompletteras med ekonomiska bedömningar/analyser om såväl Tullskolan
som Holmsjö skola kan renoveras inom Karlskrona kommuns beslutade
investeringsramar för 2010- 2012.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs
Den som vill biträda allmänna utskottets förslag röstar Ja, den som vill
biträda Magnus Johansson återremissyrkande röstar Nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (FP), Mats Lindbom (C), Tommy Olsson
(KD), Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson (M), Sofia Bothorp (MP),
och ordförande.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (S), Magnus Johansson (S), Thore
Arnström (S), Ann-Charlotte Svensson (S), Bo Andersson (S), Yvonne
Sandberg Fries (S) och Günter Dessin (V).
Följande avstår: Per Björklund (SD).
Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja-röster mot 7 nej- röster och 1 avstår.
Ordförande avger sin utslagsröst till förmån för allmänna utskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt allmänna utskottets
förslag.

Reservationer
Christina Mattisson (S), Magnus Johansson (S), Thore Arnström (S), AnnCharlotte Svensson (S), Bo Andersson (S), Yvonne Sandberg Fries (S)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Forts

6 april 2010

15

§ 84 forts
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan
Således beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av Tullskolan.
2. att Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för projekteringskostnaden i det
fall investeringen inte fullföljs.
________

6 april 2010

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.154.295

§ 85
Investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
Tekniska nämnden har i samråd med Domstolsverket utarbetat ett
förslag till ombyggnad av Rådhuset, för att dels bygga om de
befintliga lokalerna men även skapa ny uthyrningsbar yta på
befintlig vind samt några utrymmen som kommunen tidigare nyttjat.
Detta samråd har hållits som en följd av den förestående
förändringen av såväl Länsrättens som Tingsrättens lokalisering.
I tekniska nämndens investeringsbudget för fastighetsinvesteringar
finns det avsatt 10 miljoner kronor 20010 samt 10 miljoner 2011.
Enligt erhållna handlingar är ombyggnationen planerad att ske under
perioden maj 2010 till augusti 2011. Enligt tekniska nämndens
skrivning är Domstolsverket beredd att teckna ett sexårigt avtal med
sexårig avskrivningstid.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 mars 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till att-sats 1, samt yrkar följande
ändringsyrkande avseende attsats 2, att investeringsutgiften
20 000 000 kr finansieras genom ökad upplåning med hänvisning till
att investeringen betalas av extern hyresgäst under 6 år.
Mats Lindbom (C) och Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på
allmänna utskottets förslag.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på Christina Mattissons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag på
attsats 2 mot Christina Mattissons ändringsyrkande på attsats 2 och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Christina Mattissons
ändringsyrkande.
Forts
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§ 85 forts
Investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
Kommunstyrelsen beslutar
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnad av
Rådhuset när av samtliga parter undertecknat avtal med
domstolsverket kan uppvisas
2. att investeringsutgiften 20 000 000 kr finansieras genom ökad
upplåning med hänvisning till att investeringen betalas av extern
hyresgäst under 6 år.
________
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

18

2010.169.331

§ 86
Begäran om projekteringstillstånd till lekplats och vattenspel/lek i
Hoglands park.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 februari 2010, § 13,
föreslaget kommunstyrelsen att meddela projekteringstillstånd för
projektering av lekplats och vattenspel/lek i Hoglands park, samt
att projekteringsutgiften på 300 000 tkr finansieras ur 2010 års
investeringsanslag Stadsmiljöprogrammet på 4 000 000 kr .
Nämnden skriver i sitt beslut att det finns två stycken lekplatser i Hoglands
park som båda är i mycket dåligt skick och inte uppfyller Svensk standard för
lekplatser, vilket är en rekommendation. Med anledning av detta har
lekredskap tagits bort vart efter de har blivit dåliga eller farliga och inte
ersatts, eftersom lekplatserna behöver planeras om i sin helhet.
Driftskostnaderna är av denna anledning hög då förvaltningen ofta behöver
bygga om lekredskap eller göra andra stora åtgärder. De få lekredskap som är
kvar kommer snart behöva bytas ut.
I investering etapp 2 Hoglands park planeras att bygga lekplats och
vattenspel/lek på den södra sidan och ta bort de gamla lekplatserna.
Tekniska förvaltningens investeringsutgift för etapp 2 budgeteras till
3,3 mkr, varav projekteringskostnaden utgör 300 tkr.
I 2010 års investeringsbudget som beslutades av tekniska nämnden
den 16 december 2009, § 150, finns investeringsanslag på 4 mkr för
fortsatt genomförande av Stadsmiljöprogrammet.
Ann-Charlotte Svensson (S) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela projekteringstillstånd avseende för projektering av lekplats
och vattenspel/lek i Hoglands park, samt
2.att projekteringsutgiften på 300 000 tkr finansieras ur 2010 års
investeringsanslag Stadsmiljöprogrammet på 4 000 000 kr .
________

6 april 2010

Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2010.187.291

§ 87
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Sturkö skola
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 mars 2010, § 28, föreslaget
kommunstyrelsen att meddela projekteringstillstånd för Sturkö skola, samt
att barn- och ungdomsnämnden ansvarar för projekteringskostnaden i
det fall investeringen inte fullföljs.
Nämnden skriver i sitt beslut att projekteringstillståndet gäller under
förutsättning att barn- och ungdomsnämnden den 31 mars 2010 ger tekniska
förvaltningen i uppdrag att projektera för en ombyggnad av Sturkö skola.
Den planerade ombyggnaden innebär att man flyttar in förskoleverksamhet
som idag hyrs in i Karlskronahems lokaler på Stenhuggerivägen på Sturkö.
För att kunna göra detta krävs en ombyggnad och omdisponering av
lokalerna i skolan samt komplettering av befintlig utemiljö. Vid flytten från
Karlskronahems lokaler på Stenhuggerivägen finns en återställandekostnad
på ca 110 000 kronor. Dessa pengar finns avsatta i barn- och ungdomsnämndens budget för 2010.
Bedömd investeringskostnad ca 3 000 000 kronor inklusive projekteringskostnad.
Hyreskostnad beräknas därmed till 320 000 kronor/år.
Projekteringskostnaden uppskattas till 100 000 – 150 000 kronor.
Finansiering av ombyggnaden ryms inom ramen för skol- och
förskoleutbyggnad i investeringsbudgeten för 2010.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 mars 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet utgår vid dagens sammanträde
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet utgår vid dagens sammanträde
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Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten
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2010.188.026

§ 88
Redovisning av Kommunledningsförvaltningens medarbetarenkät för
2009
Kommunledningsförvaltningens medarbetarenkät 2009 visar på en positiv
utveckling jämfört med det senaste enkätresultatet för 2007:
Antal svar i % på kommunledningsförvaltningen 2007; 80 %, 2009; 80 %
Enkätens totala medelvärde (beräknat på jämförbara frågor 2007 och 2009)
2007; 3,10, 2009; 3,22.
En sammanställning av frågorna har upprättats som innehåller en jämförelse
mellan svaren från 2007 års enkät och 2009 års enkät. (Även
jämförelsevärdena för kommunen som helhet och
Kommunledningsförvaltningen ingår i sammanställningen).
Ett antal av Kommunledningsförvaltningens arbetsledare har i samråd med
sina arbetsgrupper lämnat in handlingsplaner med anledning av
enkätresultaten. Arbetsplatsträffarnas kvalitet är bl a en av de punkter som
uppmärksammas i handlingsplanerna. Här framkommer att det finns
anledning att göra en kvalitetsförbättring framöver.
Medarbetarenkäten har redovisats i Kommunledningsförvaltningens
samverkansgrupp den 17 februari 2010.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna redovisningen av Kommunledningsförvaltningens
medarbetarenkät för 2009.
______
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Serviceförvaltningen
Handläggare
Akten
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SEF 2010.30.026

§ 89
Sammanställning av handlingsplaner för serviceförvaltningens
medarbetarundersökning 2009.
Samtliga enhetschefer har gått igenom resultatet av medarbetarenkäterna
tillsammans med respektive arbetsgrupp. Övergripande arbete gällande
målformulering och nedbrytning av övergripande mål för samtliga
verksamheter kommer att tas fram under 2010.
Varje enhet har också valt ut ett eller flera fokusområden som de planerar att
arbeta med under 2010.
Serviceförvaltningens ledningsgrupp
Under 2010 kommer SEF Ledningsgrupp att fokusera på arbetet i
ledningsgruppen. Detta genom att arbeta med mötesstruktur, beslutsprocess
gällande gemensamma beslut samt arbeta fram serviceförvaltningen
övergripande mål utifrån de av fullmäktige givna övergripande uppdragen.
Ledningsgruppen kommer också i större utsträckning att planera in sina
möten ute i verksamheten.
Då flertalet av ledningsgruppens medlemmar upplever att de inte hinner med
sitt arbete inom ordinarie arbetstid samt delvis saknar tid för reflektion och
återhämtning kommer vi också att arbeta med vårt egna förhållningssätt till
arbetet. Vad händer om var och en bestämmer sig för att gå hem i tid fler
dagar än man jobbar över under en vecka, utan att känna dåligt samvete för
det? Vad händer om man bestämmer sig för att stänga av mail och telefon
under några timmar?
Ekonomistyrningsenheten
Medarbetarna på enheten avsatte 1,5 timme av sin arbetsplatsträff för att i
smågrupper diskutera igenom utfallet av enkäten för att sedan i helgrupp
presentera resultatet av arbetet. Hela gruppen enades sedan om följande: Vi
vill få ned flextidsuttaget och vi vill kunna bättre stötta varandra vid
arbetstoppar. (60 % av medarbetarna hinner ej med arbetsuppgifterna inom
ordinarie arbetstid, 67 % har ej tid för reflektion i sitt arbete, 46 % uppger sig
ha psykosomatiska besvär och 47 % uppger att gruppen ej har möjlighet att
stötta varandra vid arbetstoppar). Det beslutades att arbetsplatsträffarna ska
organiseras annorlunda och att vi där kommer att fokusera på att utveckla
enhetens arbetssätt. Mesta möjliga information skall av chefen för
ekonomistyrningsenheten avhandlas via veckobrev.
Forts
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§ 89 forts
Sammanställning av handlingsplaner för serviceförvaltningens
medarbetarundersökning 2009.
Kommande arbetsplatsträffar kommer att användas till att i grupper arbeta
med att dokumentera våra arbetsuppgifter för att vi lättare ska kunna gå in
och stötta varandra. Vidare startas processgrupper (sammankallande är
chefen för ekonomistyrningsenheten) som kommer att arbeta med att
utveckla systemstödet där syftet är att utveckla budgetverktyget samt se över
möjligheten att införa analysstöd.
Redovisningsenheten
Samtliga medarbetare inom redovisningsenheten har vid ett första APT varit
med och diskuterat resultatet av enhetens enkät. Tyngdpunken i diskussionen
lades vid de svar som hamnat inom ramen för poängtalen ett och två.
Därefter, vid skilda tillfällen, har medarbetarna utifrån de bägge
frågeställningarna ”vad behöver förändras/utvecklas?” och ”vilka insatser
ska göras?” inom fyra olika grupper diskuterat enkätresultaten. Vid nytt APT
splittrades sedan grupperna och ny sammansättning gjordes. Vid detta
tillfälle var frågorna indelade i sex olika delområden; hälsa och välmående,
jämställdhet, ansvar och samarbete, arbetsuppgifter och arbetstakt, utbildning
och utveckling och slutligen delaktighet och trivsel.
De frågor och svar som avser arbetsledning har också diskuterats men de
slutliga punkterna har utifrån enkätsvaren arbetats fram av arbetsledaren
enskilt.
Handlingsplan
Då enheten ånyo, kort efter tidigare förändring, genomför förändringsarbete
är det mycket angeläget att fånga upp eventuella negativa strömningar så fort
som möjligt. Därför, och i förbättringssyfte, har hela enheten tillsammans
bestämt att det ska tas fram en förenklad enkät med två till tre
frågeställningar inom varje delområde (angivna ovan). Enkätens frågor skall
ha sin utgångspunkt i de uppfattningar som grupperna bedömt som viktiga.
Detta frågeformulär skall skickas ut och besvaras varannan månad.
Enkätsvaret skall läggas i arbetsledarens postfack senast en vecka innan
nästkommande APT. Genom att använda en ”manuell” rutin kan man om
man vill fylla i enkäten anonymt. Arbetsledaren kommer därefter att
sammanställa resultaten och ny diskussion kring dessa kommer att göras vid
påföljande APT.
Personalenheten
Enhetens resultat på medarbetarenkäten var bra, men vi bestämde ändå att ta
med några punkter på handlingsplanen. Bland annat kommer vi att se över
fördelningen av förvaltningar mellan personalspecialisterna. Vi kommer
också att aktivt arbeta med att bibehålla det goda sociala klimatet i gruppen
både när det gäller det dagliga arbetet, möten som sociala aktiviteter. Forts
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§ 89 forts
Sammanställning av handlingsplaner för serviceförvaltningens
medarbetarundersökning 2009.
Löneenheten
Fördelning arbetsuppgifter inom teamen och utveckla arbetsplatsträffarna.
System och utvecklingsenheten
Enhetens fokusområden blir att försöka skapa mer tid för
eftertanke/reflektion i det dagliga arbetet samt att tydliggöra
ansvarsfördelningen inom arbetsgruppen.
Karlskrona KompetensCenter
Resultatet av enkäten visar på ett positivt medelvärde. Sedan enkäten
genomfördes har det både börjat och slutat medarbetare på enheten och vi har
därför bestämt att vi ska arbeta vidare med den interna kommunikationen,
samt att arbeta vidare med det påbörjade målarbetet.
Kommunhälsan
Samtliga medarbetare genomförde enkäten. Den visade inte på något område
där det fungerade dåligt. Vi har dock gemensamt valt ut några områden att
förbättra. Det var områden där någon eller några medarbetare upplevde
brister.
Fokusområde ett är på tydlighet i ansvarsfördelning mellan ledning och
medarbetare. Vi räknar med att tydligheten ska kunna förbättras i samband
med att vi jobbar med FAS och vid den handledning vi har. Vid årets slut ska
vi ha en tydligare ansvarsfördelning.
Fokusområde två är på kompetensområdet där det både handlar om att någon
medarbetare upplever att det saknas kunskaper och en annan/andra upplever
att kunskaperna inte tas fullt tillvara. Men också att erfarenheterna från
genomförda arbetsuppgifter inte tas tillvara. I samband med
medarbetarsamtalen ska dessa frågor penetreras. Utifrån vad som
framkommer i medarbetarsamtalen görs en plan för åtgärder med start efter
sommaren.
Internservice
Arbete pågår med att ta fram fokusområden.
Upphandlingsenheten
Fortsätter med samma ambition, inga extra åtgärder nödvändiga
IT-enheten
IT-enhetens fokusområden blir att utbilda och kompetensutveckla, ansvaret
för detta ligger på närmsta chef och på individen själv. Det kommer också att
fokuseras på att ge beröm och positiv feedback inom IT-enheten, ansvaret för
detta ligger på närmsta chef och på individen själv.
Forts
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§ 89 forts
Sammanställning av handlingsplaner för serviceförvaltningens
medarbetarundersökning 2009.
Kostenheten
Medarbetarenkäten genomfördes kort efter att kostorganisationen tagit över
ansvaret för samtlig köksverksamhet (ej serveringskök) inom kommunen.
Vad som trots detta framkommit i enkäten och som bör lyftas fram som
fokusområde ett är delaktighet, samverkan och samarbete. Handlingsplanen
är att fortsätta arbeta gemensamt med prioteringsordning inom chefsgruppen
samt att på APT inom respektive kostområde aktualisera frågor som
delaktighet, samverkan och samarbete. Med hjälp av FAS-verktyget arbetar
respektive kostområde med ovan nämnda frågeställningar utifrån de
problemområden som framkommit i medarbetarsamtal och på APT träffar.
Kostenhetens fokusområde två blir att utforma tydliga mål för verksamheten
utifrån det uppdrag som var utgångspunkten för införandet av kostenheten.
Målen och visionen kommer att arbetas fram dels övergripande samt ute
inom respektive kostområde. Ansvaret för genomförandet av målarbetet har
chefsgruppen inom kostenheten.
Ovan nämnda fokusområden, för kostenheten, har tagits fram i samråd med
kostcheferna.
Efter samråd med kostcheferna har de två fokusområden tagits fram för
kostenheten övergripande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
Att godkänna redovisningen av serviceförvaltningens medarbetarenkät samt
ovanstående handlingsplaner.
________
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Kulturnämnden
Region Blekinge
Länsstyrelsen Blekinge Län
Ekonomienheten
Controller KLF
Akten
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2010.207.106

§ 90
Angående stöd till långfilmsproduktionen”Försvunnen”
Sedan våren 2005 har de Karlskronabaserade filmarbetarna Mattias Olsson
och Henrik JP Åkesson arbetat med långfilmsprojektet ”Försvunnen”. De har
skrivit manus, upparbetat en projektorganisation med namnkunniga
producenter, finansiärer och skådespelare såsom Björn Kjellman, Suzanne
Reuter och Peter Harryson.
För att förverkliga projektet och få ihop en totalbudget på ca 8 000 000 kr,
har de enligt en modell med ägarandelar intresserat ett stort antal finansiärer
att satsa pengar i projektet både privat personer och företag.
Filmen är nu i stort sett helt finansierad. Planerad inspelnings start är under
2010 och kommer helt att spelas in i Karlskrona och övriga Blekinge.
Enligt exempel från liknande upplägg på andra ställen i landet ges nu
Karlskrona och länet en möjlighet att stödja projektet och får genom det
möjlighet till att marknadsföra kommunen och regionen på ett nytt sätt. Detta
regleras genom ett avtal som till exempel kan innehålla att premiären ska
vara i Karlskrona, att skådespelare ställer upp i olika sammanhang med mera,
med mera.
Region Blekinge och Länsstyrelsen ställer sig positiva till att samordna en
stödinsats i projektform som då villkoras mot att kommunen går in med en
lika stor del samt administrerar projektet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att ur kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter avsätta 100.000 kr
som delfinansiering av projektet i samarbete med Länsstyrelsen och Region
Blekinge.
________
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Miljödepartementet
Handläggare
Akten
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2010.175.430

§ 91
Yttrande över betänkandet av Utredningen om en myndighet för havsoch vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8)
Karlskrona kommun har fått ovanstående dokument på remiss för svar senast
26 april. Det är en mycket kort remisstid, och ärendet hinner därför inte
beredas internt i sedvanlig ordning, utan måste skyndas fram. Detta är
beklagligt för ett så principiellt viktigt ärende.
Övergripande synpunkter
Inriktningen med en myndighet med samlat ansvar för vattenfrågor, inklusive
fisk, är bra. Det är viktigt att förvaltningen av fiskbestånden tar till sig
ekosystemansatsen och börjar se fisken som en del av ekosystemet och inte
bara som en ekonomisk resurs.
Man måste dock vara medveten om att två miljömyndigheter som delar upp
arbetet i land och vatten ställer mycket höga krav på samordning för att
undvika konflikter och att ärenden faller mellan stolarna.
Havsfiskelaboratoriet i Karlskrona
Rapporten föreslår att ett oberoende organ ges i uppdrag att utvärdera
Fiskeriverkets forskning och forskningsliknande verksamhet inför
upprättandet av den nya myndigheten. Bland annat anses att det finns
utrymme för besparingar och att en koncentration till färre orter bör
redovisas.
Havsfiskelaboratoriet har sitt huvudkontor i Lysekil och ett lokalkontor i
Karlskrona. Tidigare låg huvudkontoret i Karlskrona. Karlskronakontoret
består av två delar i dag: fiskekontrollen (landningskontrollen) samt
forskning och utredning.
Karlskrona kommun har i ett tidigare yttrande till utredningen hävdat att
eftersom Östersjön utgör den klart dominerande arean av Sveriges fiskezon
och upp emot 80% av fångsterna kommer härifrån så är den mest logiska
placeringen av en havsmiljömyndighet på ostkusten. Detta gäller även i
högsta grad för havsfiskelaboratoriet och Karlskrona kommun förutsätter att
detta beaktas ifall en koncentration av laboratoriets verksamhet övervägs.
Forts
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§ 91 forts
Yttrande över betänkandet av Utredningen om en myndighet för havsoch vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8)
Utredningen föreslår också att ge Kustbevakningen ett större ansvar för
genomförande av fiskekontrollen. Eftersom Kustbevakningens huvudkontor
redan är lokaliserat till Karlskrona bör även detta beaktas i sammanhanget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Miljödepartementet som
svar på remissen.
________
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Ekonomienheten
Controller KLF
Akten
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2010.189.042

§ 92
Uppföljning februari 2010 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens beräknar uppvisa ett
överskott om 0,1 miljoner kronor för verksamheterna 2010.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen har för 2010 totalt en
budgetram om 143,5 mkr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 12 mars 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljningen för februari månad 2010.
______
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Ekonomienheten
Controller SEF
Akten
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SEF 2010.22.042

§ 93
Uppföljning februari 2010 för kommunstyrelsen /
Serviceförvaltningen.
Serviceförvaltningen lämnar härmed följande uppföljningsrapport per
februari 2010. Utifrån redovisat resultat per februari månad redovisar ingen
enhetschef någon förväntad avvikelse från budget, varför prognosen för
förvaltningen som helhet är 0,0 Mkr per den siste december.
Kommunstyrelsens/serviceförvaltningens nettoanslag för 2010 uppgår till
74,6 Mkr.
Serviceförvaltningen har med skrivelse daterad den 14 mars 2010 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna budgetuppföljningen för februari månad 2010.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

30

2010.189.042

§ 94
Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Redovisningschef Bengt Nilsson och personalchef Anneli Ekström föredrar
ärendet.
Härmed överlämnas uppföljning per den 28 februari för kommunen i enlighet
med gällande beslut om ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Prognosen för helårsresultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till 81,8 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas att den totala budgetavvikelsen blir - 31,3
miljoner kronor, där Socialnämnden -17 miljoner kronor och
Handikappnämnden -5,5 miljoner kronor samt tekniska nämnden - 7,2
miljoner kronor svarar för den största negativa budgetavvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 43,0 miljoner kronor lägre än budget.
Finansnettot beräknas bli 1,0 miljoner kronor bättre än budget.
Pensionskostnaderna beräknas bli 1,7 miljoner kronor högre än budget.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring beräknas ge ett överskott om
18 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås, resultatet beräknas bli
32,5 miljoner kronor bättre än budget.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det
är respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen
utförs med de medel som finns till förfogande.
Av gällande regelverk framgår också att det endast i undantagsfall skall
genomföras ombudgeteringar, kompletterande budgeteringar, eller
anvisandet av tilläggsanslag. Eventuella konsekvenser mm som
framkommer av löpande uppföljningar bör istället beaktas vid fastställandet
av kommande budgetramar för åren 2011 till 2013.
Forts
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§ 94 forts
Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 mars 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt
yrkar att tilldela kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten 3 600 000 kr för
att användas till att skapa ytterligare 300 sommarjobb till
gymnasieungdomar 2010, vilket finansieras genom att resultatet skrivs ner
med motsvarande belopp.
Mats Lindbom (C)och Kent Lewén (FP) yrkar avslag på Christina
Mattissons tilläggsyrkande.
Ordförande och Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsyrkande mot
Mats Lindboms och Kent Lewéns avslagsyrkande på Christina Mattissons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslå Christina Mattissons
tilläggsyrkande.
Votering begärs
Den som vill biträda Christina Mattissons tilläggsyrkande röstar Ja, den som
vill biträda Mats Lindboms och Kent Lewéns avslagsyrkande röstar Nej.
Följande röstar ja: Christina Mattisson (S), Magnus Johansson (S), Thore
Arnström (S), Ann-Charlotte Svensson (S), Bo Andersson (S), Yvonne
Sandberg Fries (S) och Günter Dessin (V).
Följande röstar nej: Kent Lewén (FP), Mats Lindbom (C), Tommy Olsson
(KD), Carl-Göran Svensson (M), Jan Lennartsson (M), Mikael Andersson
(FP), Per Björklund (SD) och ordförande.
Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja-röster mot 8 nej- röster att avslå
Christina Mattissons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1 att 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, alternativ förslå
förändringar för verksamhetens mål.
Forts
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§ 94 forts
Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt
utfall för helår 2010, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans
3. att godkänna uppföljningen per den 28 februari 2010
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.157.311

§ 95
Investeringstillstånd avseende broförnyelse 2010
Tekniska nämnden påbörjade 2006 en investeringsplan för
broförnyelse. Som ett led i detta planeras för att under år 2010 byta
broisolering i två broar på Österleden.
I tekniska nämndens investeringsbudget för år 2009, anslag
broförnyelse, finns det avsatt 1,5 miljoner kronor som inte
ianspråktagits under 2009.
Tekniska nämnden begär i sin skrivelse att bokslutsberedningens
förslag till beslut ska föregås genom att anslag för 2009 ianspråktas
samt att del av anslag inom tekniska nämndens investeringsbudget
för 2010, för gata/trafikverksamhet ianspråktas, med 700 000 kr.
Den totala investeringsutgiften beräknas därmed uppgå till maximalt
2 200 000 kr.
Kapitalkostnaderna, som uppgår till ca 155 000 kr, finansieras inom
befintlig ram.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja tekniska nämnden överförande av 2009 års
investeringsmedel med 1 500 000 kr ur tekniska nämndens anslag
för broförnyelse
2. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende förnyelse
gatubelysning med totalt 2 200 000 kr och att investeringsutgiften
finansieras med dels de från 2009 års investeringsbudgets överförda
mede, dels 700 000 kr från 2010 års anslag gata/trafikverksamhet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.155.311

§ 96
Investeringstillstånd förnyelse gatubelysning
Tekniska nämnden har, i enlighet med de av kommunfullmäktige
beslutade målen enligt god ekonomisk hushållning, fortsatt arbeta
med förnyelse av gatubelysning för att sänka energiförbrukningen.
Utöver detta arbetar man med dimring av belysningen för att
därigenom sänka förbrukningen ytterligare. För detta arbete har
tekniska förvaltningen även beviljats 15 % i bidrag (KLIMP).
Detta är ett investeringsprojekt som egentligen skulle ha påbörjats
2009 men som blivit försenat. Tekniska nämnden föreslår därför
kommunstyrelsen föregå bokslutsberedningens förslag till beslut om
ett eventuellt överförande av investeringsanslag från 2009 till 2010.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att
investeringsprojektet är i linje med kommunfullmäktiges beslutade
mål. För att arbetet ska kunna utföras under 2010 bör investeringen
kunna påbörjas snarast. Därför kan det anses vara motiverat att
föregå bokslutsberedningens förslag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att bevilja tekniska nämnden överförande av 2009 års
investeringsmedel med 2 000 000 kr ur tekniska nämndens anslag
för förnyelse gatubelysning till 2010 års anslag för
gata/trafikverksamhet.
2. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende förnyelse
gatubelysning med totalt
7 300 000 kr varav 2 300 000 kr finansieras av bidrag (KLIMP) och
resterande 5 000 000 kr finansieras från anslag för
gata/trafikverksamhet.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten
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2010.156.210

§ 97
Investeringstillstånd för förnyelse av torget i Jämjö centrum
Med anledning av att boende i Jämjö samt butiksägare under lång tid
framfört önskemål om ombyggnation, har det hållits ett flertal möten med
butiksägare, boenden och representanter från Karlskrona kommun om vad
som bör göras för att centrum ska bli trevligare och en attraktivare miljö.
Samtidigt planerar Vägverket en miljöprioriterad genomfart i Jämjö och det
är därför lämpligt att dessa åtgärder samordnas.
I tekniska nämndens investeringsbudget för år 2009, anslag stadsförnyelse,
finns avsatt 6 000 000 kronor. Då dessa inte ianspråktagits fullt ut har
tekniska nämnden föreslagit att 1 700 000 kr ska överföras till 2010 för att
finansiera investeringen i Jämjö. Eventuella driftskostnader med anledning
av denna investering förutsätts inrymmas inom tekniska nämndens
befintliga ramar.
Tekniska nämnden begär i sin skrivelse att bokslutsberedningens förslag till
beslut ska föregås genom att anslag för 2009 ianspråktas.
Kommunledningsförvaltningens delar tekniska förvaltningens bedömning
att det är nödvändigt att investeringsprojektet samordnas med Vägverkets
kommande investeringar. Det kan därför anses vara motiverat att föregå
bokslutsberedningens förslag.
Jan Lennartsson (M) och Christina Mattisson (S) yrkar bifall på allmänna
utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja tekniska nämnden överförande av 2009 års investeringsmedel
med 1 700 000 kr ur tekniska nämndens anslag för stadsförnyelse
2. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende förnyelse av
torget i Jämjö centrum med totalt 1 700 000 kr.
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2009.595.293

§ 98
Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade.
Tekniska nämnden föreslår att det planerade nya gruppboendet i Backabo
för funktionshindrade ska byggas i kommunal regi och därmed inrymmas
inom den beslutade (alternativt utökade) investeringsbudgeten. Förslaget
från tekniska förvaltningen innebar däremot att projektet i stället skulle
upphandlas och genomföras i extern regi, för att inte behöva belasta det
tillgängliga investeringsutrymmet. Lokalerna skulle sedan förhyras av
kommunen via ett 20-årigt avtal med hyresvärden.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ett byggande i egen regi
långsiktigt alltid är det billigaste alternativet för kommunen. Nuvarande
fastställda finansiella målsättning om en begränsning av det årliga
investeringsutrymmet till motsvarande avskrivningarnas storlek bidrar
samtidigt till att reducera kommunens handlingsfrihet i förhållande till de
omfattande olika investeringsbehov som redovisas i nuläget. Ett alternativ
till att kunna tillmötesgå dessa investeringsbehov är då att i enstaka fall låta
vissa projekt uppföras i extern regi. Det planerade gruppboendet i Backabo
är då ett exempel på ett mycket angeläget projekt, som skulle kunna bli
föremål för just en sådan hantering. Det finns dessutom aktörer som redan
visat intresse för att vilja åta sig detta uppdrag. Som jämförelse kan nämnas
att tidigare behandlat ”nytt boende i Inglatorp för (psykiskt)
funktionshindrade” däremot bedömdes ej kunna väcka något intresse hos
externa entreprenörer, varför en byggnation i kommunal regi ansågs som
mest realistisk.
Kommunledningsförvaltningen avråder samtidigt från alternativet att utöka
den tillgängliga investeringsramen för år 2010 (och eventuellt också 2011),
så att ett utrymme skapas för ytterligare investeringar. En sådan lösning
skulle nämligen innebära att målsättningen om att ett eventuellt positivt
resultat för kommunen (för åren 2010/2011) ska användas för att amortera
på kommunens befintliga låneskuld inte tillämpas fullt ut.
Kommunledningsförvaltningen gör också bedömningen att det inte är
möjligt att omprioritera inom den tillgängliga investeringsramen, så att
nödvändigt utrymme skapas för investeringen på Backabo.
En sådan omprioritering skulle nämligen bara få som konsekvens att andra
angelägna investeringsprojekt (inom t.ex. Förskole- och skollokaler)
tvingades senareläggas eller rent av att utgå helt ur planeringen. Forts
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§ 98 forts
Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade.
Görs trots allt ändå bedömningen att projektet ska byggas i kommunal regi,
bör ärendets behandling i stället överlämnas till kommande budgetberedning
för åren 2011 – 2013 (2015 för Investeringsplanen). Budgetberedningen får
då en möjlighet att göra en helhetsbedömning och en avvägning över tiden,
där detta projekt kan ställas i relation till alla andra angelägna projekt som
konkurrerar om det tillgängliga och begränsade investeringsutrymmet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 mars 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet utgår vid dagens sammanträde
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet utgår vid dagens sammanträde
_______
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Kommunfullmäktige
Akten
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2009.948.003

§ 99
Ändring i reglemente för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 februari 2010, § 4, föreslagit
kommunfullmäktige att fastställa förändring i reglementet för tekniska
nämnden i Karlskrona kommun.
Nämnden skriver att enligt § 1:1 punkten 6 i reglementet för tekniska
nämnden svararnämnden för kommunens lokalförsörjning bland annat
genom förhyrning av lokaler. Enligt nuvarande delegationsordning fastställd
av tekniska nämnden har nämnden delegerat rätten att teckna hyresavtal
inom nämndens verksamhetsområde som binder kommunen under högst 5 år
till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera. Förvaltningschefen har
vidaredelegerat till fastighetschefen. Reglementet för tekniska nämnden
innehåller emellertid ingen begränsning för hur lång tid eller till hur stort
hyresbelopp som nämnden äger binda kommunen. Förutom den allmänna
begränsning som gäller enligt 3 kap 9 § kommunallagen att
kommunfullmäktige alltid skall besluta i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen finns således ingen formell gräns
uppsatt för hur långa hyresavtal tekniska nämnden äger fatta beslut om. I
praktiken har emellertid hyresavtal med en lång avtalstid förts upp för beslut
till kommunfullmäktige.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, via
kommunledningsförvaltningen, har tekniska förvaltningen tagit
fram ett förslag, daterat den 4 februari 2010, till ändring i tekniska nämndens
reglemente där begränsningen i tekniska nämndens rätt att teckna hyresavtal
tydligt framgår.
Nämnden föreslår att en uttrycklig begränsning införs i § 1:1 punkten 6 i
reglementet avseende nämndens rätt att teckna mer omfattande hyresavtal,
både med avseende på avtalstid och kontraktsvärde. Som en lämplig gräns
för nämndens beslutanderätt föreslås en avtalstid på högst 15 år och/eller ett
högsta hyresbelopp på 2 mkr/år. Vidare föreslås att det i reglementet tydligt
anges att, för det fall hyresavtalet inbegriper ett avtalat restvärde/lösenpris,
avtalet inte kan tecknas av nämnden utan följaktligen även här måste föras
upp för beslut till kommunfullmäktige.
Forts

6 april 2010

39

§ 99 forts
Ändring i reglemente för tekniska nämnden.
Tillägg av följande text i reglementet:
Avseende förhyrning av lokaler gäller följande begränsning: Tekniska
nämnden äger rätt att träffa avtal om förhyrning av lokaler för kommunal
verksamhet med en längsta hyrestid om 15 år och/eller med en högsta hyra
uppgående till 2 mkr/år. För hyresavtal med en längre hyrestid eller högre
hyresbelopp än som anges ovan krävs kommunfullmäktiges beslut, liksom
vid hyresavtal med avtalat restvärde/lösenpris.
Kommunstyrelsen fastställde den 2 december 2008, § 236,
”Riktlinjer för Karlskrona kommuns kommunkoncerns ärendehantering” och
ändringar i tekniska nämndens reglemente behöver därför göras under avsnitt
B § 13 enligt följande: Om en ledamot inte kan närvara under sammanträdet
ska ledamoten själv ta kontakt med sin ersättare eller med partiet för
att se till att partiet blir representerat på sammanträdet.
Ledamoten behöver i normalfallet inte anmäla i förväg till förvaltningen att
han/hon inte kommer.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa förändring i reglementet för tekniska nämnden i
Karlskrona kommun enligt upprättat förslag.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten
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2010.126.002

§ 100
Kontrollansvaret enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 februari 2010, §
52, föreslagit kommunfullmäktige besluta att komplettera reglementet för
miljö- och byggnadsnämnden under rubriken verksamhetsområde § 1:1
stycke 3, med punkt 11, med lydelsen, miljö- och byggnadsnämnden
ansvarar för kontrollen av att lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel efterlevs, samt att miljö- och byggnadsnämnden i samband med
kontrollarbetet får rätt att ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med
läkemedel och nivån på denna avgift skall vara timdebitering enligt den
fastställda timtaxan på 750 kronor.
Nämnden skriver att den 1 november 2009 trädde en ny lag (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen
(2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel som numera
inkluderas i den nya lagen. Den nya lagen gäller detaljhandel till
konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. De
läkemedel som ska få säljas är receptfria humanläkemedel som inte har
förskrivits och som uppfyller vissa kriterier, nämligen att läkemedlet är
lämpligt för egenvård, att allvarliga biverkningar är sällsynta samt att
det är lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för
folkhälsan att läkemedlet får säljas på andra platser än
öppenvårdsapotek. Försäljning av läkemedel enligt lagen får inte ske
till den som är under 18 år.
Detaljhandel med läkemedel enligt den nya lagen ska anmälas till
Läkemedelverket, som har tillsyn över efterlevnaden av lagen.
Läkemedelsverket underrättar kommunerna om inkomna anmälningar enligt
lagen och kommunerna har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad.
Kommunerna har därvid inga egna sanktionsmöjligheter utan ska rapportera
till Läkemedelsverket konstaterade brister i efterlevnaden av lagen.
Kommunfullmäktige måste fatta ett formellt beslut om vilken nämnd som
ska ha kontrollansvaret enligt den nya lagen. Miljö- och byggnadsnämnden
är den nämnd som har haft kontrollansvaret av detaljhandeln med
nikotinläkemedel som sålunda numera inryms i begreppet receptfria
läkemedel.
Forts
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§ 100 forts
Kontrollansvaret enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
Det förefaller även mot bakgrund av nämndens verksamhetsområde i övrigt
naturligt och lämpligt att kontrollansvaret enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel läggs på miljö och byggnadsnämnden. Med anledning
av ovanstående bör reglementet för miljö- och byggnadsnämnden
kompletteras genom att under rubriken verksamhetsområde § 1:1 stycke 3
kompletteras med en punkt 11. Punkt 11 bör ha följande lydelse: 11- miljöoch byggnadsnämnden ansvarar för kontrollen av att lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel efterlevs.
Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel har kommunen rätt
att ta ut avgift. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det därför lämpligt att
miljö och byggnadsnämnden vid sitt kontrollarbete får ta ut avgift av den
som bedriver detaljhandel med läkemedel. Läkemedelsverket kommer
att ge ut riktlinjer hur denna avgift skall räknas ut, men fram till dess
anser samhällsbyggnadsförvaltningen att den avgift som skall tas ut i
samband med kontrollarbetet skall vara timdebitering enligt den
fastställda timtaxan på 750 kronor.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att komplettera reglementet för miljö- och byggnadsnämnden under
rubriken verksamhetsområde § 1:1 stycke 3, med punkt 11, med
lydelsen, -miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kontrollen av att
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel efterlevs, samt
2. att miljö- och byggnadsnämnden i samband med kontrollarbetet får
rätt att ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med läkemedel
och nivån på denna avgift skall vara timdebitering enligt den
fastställda timtaxan på 750 kronor.
_____
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Handläggare
Akten
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2010.229.107

§ 101
Medelsförvaltning för Karlskrona kommun.
Ekonomichef Mats Svensson föredrar ärendet.
Enligt kommunallagen, kapitel 8 § 3, skall kommunfullmäktige meddela
närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Gällande föreskrift, finansiell
policy för Karlskrona kommun, är mer än 17 år gammal varför en ordentlig
genomlysning av finanshanteringen i Karlskrona kommuns samlade
verksamhet genomförts. Även revisionen har, vid en granskning våren 2009,
påtalat behovet av att en ny finanspolicy tas fram. Arbetet har bedrivits i en
projektgrupp innehållande representanter från såväl Karlskrona kommun
som dess helägda aktiebolag. I samråd med företaget AGL har en total
kartläggning av finanshanteringen gjorts. Strategier för att bäst hantera
finansiella risker har belysts. Internbankens roll och organisation har
diskuterats och förslag på ny dokumentation avseende medelsförvaltningen
har framtagits.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 mars 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) och Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Christina Mattisson (S) yrkar att ärendet återemitteras för att få in bolagens
yttrande innan beslut fattas i ärendet.
Ordförande yrkar bifall på Christina Mattissons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras.
_______
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Kommunstyrelsen
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2008.199.611

§ 102
Svar på motion att göra Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari 2008, § 4
av Christina Mattisson (S). Förslaget är att Tullskolan görs till nytt centrum
för föreningsliv jämte äldrecentrum samtidigt som skolverksamheten flyttas
över till en om- och tillbyggd F-9 skola vid dagens Wämöskola.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 mars 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen skriver att i beslut den 27 januari 2010 § 5 har Barn- och
ungdomsnämnden fattat beslut gällande Tullskolans framtid och uppdragit åt
tekniska förvaltningen att utföra projektering gällande ombyggnad av
Tullskolan med inriktning mot F-5-skola med ca 150 elever samt tre
förskoleavdelningar. I skrivandets stund föreligger ett tjänstemannaförslag
för behandling i tekniska nämnden enligt vilket tekniska förvaltningen förslår
tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att meddela
projekteringstillstånd avseende ombyggnaden av Tullskolan.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 mars 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Magnus Johansson (S) yrkar att ärendet bordläggs.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs.
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet.
____

6 april 2010

Handläggare
Akten
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2009.500.106

§ 103
Svar på medborgarförslag om dagsverkeakuten kopplad till
arbetsförmedlingen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 augusti
2009, § 144 av Irene Pettersson. Förslaget är en dagsverkeakut kopplad till
arbetsförmedlingen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 mars 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen skriver att man har undersökt förslaget med en
dagsverkeakuten och finner den intressant och innehåller goda argument. Det
har tidigare funnits en liknande verksamhet med dagsverken för ungdomar
inom kommunen som var positivt men avvecklades av flera skäl. Dels
placerade inte arbetsförmedlingen ungdomar i den grad som var förväntat,
dels var det ett mycket resurskrävande projekt.
1/7 2007 antogs en ny lag om hushållsnära tjänster som ger till följd att
kommunen inte kan bedriva verksamhet som konkurrensutsätter det privata
näringslivet. Enligt denna lag kan inte kommunen bedriva denna form av
aktivitet eftersom det skulle kunna konkurrera ut privata företag.
Arbetsförmedlingen har idag en rad olika program för ungdomar som
befinner sig utan arbete. Merparten av dessa program har till syfte att de skall
ha någon form av sysselsättning. Här sker idag samverkan mellan kommunen
och arbetsförmedlingen. Kommunen samverkar också internt med gruppen
ungdomar, det sker bland annat mellan socialförvaltningens jobbintro och
arbetsmarknadsenheten. Där vi har heltidsprogram för deltagarna.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 mars 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att en gång till
undersöka möjligheten med en dagsverkeakuten kopplad till
arbetsförmedlingen.
Forts

6 april 2010

§ 103 forts
Svar på medborgarförslag om dagsverkeakuten kopplad till
arbetsförmedlingen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras.
_______
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2009.758.456

§ 104
Svar på medborgarförslag om hantering av avfall.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009, § 194 av Sven-Olof Lindblom. Förslaget är att Karlskronas system för
återvinning av ej brännbart avfall inte fungerar särskilt bra och att
kommunen borde studera det system som tillämpas i Klippans kommun.
Klippans kommun använder sig av det så kallade BEDA-systemet, vilket
innebär att man har två kärl indelade i 4 fack vardera. Kärl 1 töms
1 gång/månad och i detta kärl läggs tidningar, pappersförpackningar, ofärgat
glas och metallförpackningar. Kärl 2 töms 2 ggr/mån och i detta läggs
komposterbart avfall, restavfall, förgat glas och hårdplastförpackningar.
Grovavfall kan lämnas till återvinningscentral alternativt hämtas detta utan
avgift 2 ggr/år efter beställning.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 februari 2010, § 16
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen
gjorde 2008 en upphandling av avfallshämtningen med hämtning av
komposterbart och brännbart avfall samt deponirest. Den nya entreprenaden
startade i november 2009 och entreprenaden sträcker sig över 7 år. Att ändra
förutsättningar för avfallshämtningen under innevarande kontraktstid skulle
vara kostsamt och inte förenligt med Lagen om Offentlig Upphandling.
Nämnden skriver även att enligt tekniska förvaltningen synpunkt är att
nuvarande hämtningssystem ger en kostnadseffektiv service åt kunder, där
kunden inte behöver betala hämtning av förpackningar både via
förpackningsavgiften och via renhållningstaxan.
Ett hämtningssystem enligt föreslagen modell skulle höja renhållningstaxan
med minst 30 %.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_________
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2009.892.875

§ 105
Svar på medborgarförslag om inrättande av ett fabriksmuseum- och
industrimuseum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2009, § 222 av Roland Hansson. Förslaget är därför att inrätta ett industrioch arbetarmuseum som skulle visa de verksamheter som en gång fanns:
Hattfabriken, Kakelfabriken, Porslinsfabriken, Galvaniseringsfabriken med
flera.
Kulturnämnden har vid sammanträdet den 24 februari § 17 beslutat att avslå
medborgarförslaget då en satsning av denna karaktär kräver en rejäl förstudie
och upparbetande av ett stort nätverk med olika intressenter. Att väcka
engagemang och skapa möjlighet till finansiering av en långsiktig och
högkvalitativ satsning inom detta ämnesområde kräver stora insatser, inte
minst ekonomiskt, vilket det inte finns utrymme för i dag.
I sitt beslut uppmanar kulturnämnden förlagsställaren att verka för att
förslaget förverkligas genom befintlig museiverksamhet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_________

6 april 2010

Kommunfullmäktige
Akten

2009.838.810

§ 106
Svar på medborgarförslag om att bevara och utveckla
motionsarrangemanget Karlskronatrampen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
november 2009, § 222 av Roland Hansson. Förslaget är att idrotts- och
fritidsnämnden ska ta ett aktivt tag för att bevara Karlskronatrampen och
helst även utveckla arrangemanget.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 4 mars 2010, § 6 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att hålla sig i form på.
Både ung och gammal kan för det mesta delta i denna aktivitetsform och
bidrar till en god folkhälsa.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har inga möjligheter att i egen regi
bedriva den typen av verksamhet. Idag finns Karlskronaklassikern som ett
av flera arrangemang i kommunen vilket även omfattar cykling. Detta
bedrivs genom ideella föreningar och bygger helt och hållet på deras
engagemang och möjligheter att bedriva motions- aktiviteter.
Kontakt har tagits med cykelklubb i kommunen angående övertagande av
arrangemanget. Styrelsen har en höst- och en våraktivitet och kan inte ta
på sig ytterligare aktivitet.
Möjligheter finns ej heller att i kommunal regi ta över Karlskronatrampen
varken ur ekonomisk eller personell synvinkel.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_________
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§ 107
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) 2010-02-25, dnr 420-4018-08, rapport om arbetet med energi- och
klimatstrategi för Blekinge län 2009.
3. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 10:13 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 10 om uppsägning på grund av
personliga skäl av en behandlingsassistent vid gruppboende.
b) 10:14 Minskning av traktamente p.g.a fri kost m.m.
c) 10:15 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser.
d) 10:16 Tröskelvärden vid offentlig upphandling.
e) 10:17 Förvärvslagen upphävd och bostadsförvaltningslagen skärpt, förslag
att upphäva förköpslagen.
4. Äldrenämden10-02-24 § 19, återkallande av ärende, avgift för
trygghetslarm.
5. Tågstoppen i Holmsjö- igen.
6. MSB, visst kan vi förhindra olycksfall bland äldre.
7. Internkontrollplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2010.
8. Migrationsverket, organiserad vidareflyttning.
9. Migrationsverket, Informations- och prognosbrev om asyl- och
10. Intern kontrollplan för utbildningsförvaltningen 2010.
11. Intern kontrollplan för idrotts- och fritidsnämnden 2009.
12. Intern kontrollplan för idrotts- och fritidsnämnden 2010.
13. Förverkligande av minoritetspolitiska rättigheter för Sverigefinnar.
_______
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Kommunfullmäktige
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50

2009.383.841

§ 108
Investeringstillstånd Blekinge Health Arena
Det treåriga projektet Blekinge Health Arena startade 1 januari 2010 och
sträcker sig fram till 31 december 2012. Karlskrona kommun är huvudman
för projektet. Kommunens bidrag i projektet är arbetstid samt lokalhyran för
testlabbet. SISU, BTH och Landstinget bidrar också med tid, Region
Blekinge med medel. Enligt tidigare beslut har kommunstyrelsen avsatt
850 000 kronor ur projektbudgeten för år 2010.
Projektet har också beviljats medel ur den Europeiska regionala
utvecklingsfonden, totalt 7,5 miljoner kronor. Inom ramen för projektet
kommer bland annat ett testlabb att byggas upp. Testlabbet ska utrustas med
olika former av inventarier som till exempel testutrustning,
träningsutrustning och informationsteknologi. Investeringsutgiften planeras
till största delen att infalla under projektets första år och är beräknad till tre
miljoner kronor.
Christina Mattisson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall på allmänna
utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att kommunstyrelsens investeringsram utökas med 3 000 000 kr, och att
kommunstyrelsen ges ett omedelbart investeringstillstånd om totalt
3 000 000 kr för inköp av inventarier till projektet Blekinge Health Arena,
samt
2. att den utökade investeringsutgiften finansieras genom det beslutade EUstödet för Blekinge Health Arena.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.208.042

109
Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
I enlighet med gällande reglerverk för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I samband med detta
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell
överföring av investeringsmedel från föregående år.
Budgetberedningen har vid bokslutsberedningen fått en presentation
från samtliga nämnder och bolagsstyrelser innehållande bl.a.
redovisning av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse. Nämnderna
har, i förekommande fall, redovisat sin syn på en eventuell
resultatreglering och på en eventuell överföring av kvarvarande
investeringsmedel från föregående år.
Vid denna genomgång konstateras att ingen nämnd uppfyller
samtliga de av kommunfullmäktige fastställda målen.
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår:
• Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet över
till nästkommande år nämnd för nämnd.
• Överföring av överskott förutsätter att de
verksamhetsmässiga målen för prestation och kvalitet m.m.
är uppfyllda fullt ut.
• Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild prövning,
medges om det politiskt bedöms föreligga synnerliga skäl.
• Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen
och beslutas av kommunfullmäktige.
Bokslutsberedningen anser att synnerliga skäl får anses föreligga hos
följande nämnder och styrelse, vilka därmed undantas från
huvudregeln:
Handikappnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden avseende bostadsanpassningsbidrag
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
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109 forts
Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
I den gällande budgeten för 2010 finns inte någon reserv budgeterad
för en eventuell resultatreglering vilket innebär att regleringen får
direkt påverkan på kommunens budgeterade resultat för 2010. För
2010 uppgår det budgeterade resultatet till + 21,3 mnkr.
Resultateffekten av dessa resultatregleringar blir således i enlighet
med upprättad tabell.
Efter beaktande av den förslagna resultatregleringen avseende 2009
års bokslut förbättras det budgeterade resultatet därmed med 1,3
mnkr och uppgår därefter till +22,6 mnkr.
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de förs över
enligt de av nämnderna redovisade förslagen, vilket totalt uppgår till
157,2 mnkr.
Christina Mattisson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall på
budgetberedningens förslag.
Efter tillstyrkan av bokslutsberedningen föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna upprättat förslag till resultatreglering för år 2009,
samt
2. att godkänna upprättat förslag avseende överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
___________

52

6 april 2010

Telenor Sverige AB
Handläggare
Ekonomienheten
Akten

53

2005.559.106

§ 110
Ändring av samarbetsavtal med Telenor Sverige AB.
Telenor Sverige AB och Karlskrona kommun ingick den 15 december 2005
ett samarbetsavtal avseende sponsring av Telenor Arena (tidigare Vodafone
Arena) i Karlskrona.
Ursprungsavtalet gällde i en tid av 5 år, och med en option på ytterligare 5 år.
Ekonomiskt innebar avtalet att Telenor betalade en summa av 2 millioner
kronor årligen. Denna summa var fördelad som följer.
•
•

1 million kronor om året avsattes för arenautveckling och
marknadsföring
1 million kronor om året avsattes för Telenor Sports Support. Telenor
Sports Support är Telenors stöd till Karlskronas idrottsliv och
idrottsutövare. Ur denna Sports Support kunde Karlskronas
idrottsföreningar söka medel för projekt och talangutveckling. Detta
har under åren varit mycket uppskattat av föreningslivet i Karlskrona.

Under hösten 2009 önskade Telenor att inte utnyttja sin option på ytterligare
5 avtalsår, gällande åren 2011-2015. Telenor önskade dock att inleda
diskussioner med Karlskrona kommun om att göra vissa förändringar i
sponsoravtalet för att på så sätt ändå vara engagerade i arenautvecklingen
och stå kvar som namnsponsor på Telenor Arena Karlskrona. Mot denna
bakgrund har parterna kommit överens om att förlänga avtalstiden för
samarbetsavtalet att gälla åren 2011 - 2013, samt att från 2010-01-01 göra
vissa ändringar av samarbetsavtalet. Ändringar i samarbetsavtalet enligt
nedan.
•

•
•

Telenor Sports Support upphör att gälla från och med 2010-01-01,
innebärande att Telenor inte kommer att ingå nya sponsoravtal med
föreningar och idrottsmän/kvinnor. Telenor åtar sig dock att fullfölja sina
åtaganden som Telenor har gentemot Hästö IF och Karlskrona
Hockeyklubb. Dessa åtaganden sträcker sig fram till 2011-06-30.
Samarbetsavtalet sträcker sig fram till 2013-12-31. Med en option på att
kunna förlänga avtalet med ytterligare två år
För åren 2011 – 2013 erlägger Telenor en summa av 1 million kronor,
exklusive moms, om året till Karlskrona kommun.

Christina Mattisson (S) meddelar att socialdemokraterna ej deltar i beslutet.
Forts

6 april 2010
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§ 110 forts
Ändring av samarbetsavtal med Telenor Sverige AB.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna avtal om ändring av samarbetsavtal med Telenor Sverige AB.
______

6 april 2010

§ 111
Information om bildandet av gemensamt bolag, Verkö färjeterminal.
Utvecklings- och näringslivschef Bengt Lingman och ekonom Mats
Carlström från Deloitte föredrar ärendet.
Information om följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkö hamn & industriområde,
I dag/mål,
Samägt bolag,
Kunskaper hos kommunen och Stena Line,
Ekonomiska konsekvenser, Resultatutfall & budget Verkö,
Beräknad resultateffekt,
Koncept till riskanalys, samt
Möjligheter/Hot.

Christina Mattisson (S) påpekar att det fortfarande saknas ett strategiskt
dokument som innehåller vad man vi vill göra med hamnen och
hamnutvecklingen, samt att det bör göras en ordentlig riskanalys.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 11 maj 2010.
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
___

Information och föredragningar.
Begäran om investeringstillstånd el-anslutning färjetrafiken Verkö.
Förlängning som förordnande som förvaltningschefer.
Godkännande av vindkraftsstrategin.
Ansökan om anslutning till kommunens internbank.
Inventarier till ny förskola i Nättraby (Stora Vörta).
Rivning av kommunala byggnader.
Teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening.
Förslag till rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun.
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge direktion för år 2009.
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv för år 2009.
FOU- avtal 2011-2014 mellan landstinget och Blekinges kommuner.
Näringslivspolitiskt program 2010.
Nya taxor kulturlokaler.
Bildandet av samägt bolag Verkö Färjeterminal.
Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade.
Finansiering av investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset.
Svar på motion om att göra Tullskolan till ett nytt centrum för föreningsliv.
Svar på motion om studentbostäder.
Svar på medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken på Norra Smedjegatan.
Svar på medborgarförslag om en levande stadsmiljö och knyta Wämöparksområdet till
staden.
Svar på medborgarförslag om att upphäva detaljplan för kv Axel Gasverkstomten.
Svar på medborgarförslag om att anlägga nöjespark i dagens oljehamn.
Svar på medborgarförslag om flygfoto på Karlskrona som vykort och affisch.
Rättelse av att-sats kommunfullmäktige § 54, investeringstillstånd broförnyelse.
Anmälningsärende.

11 maj 2010

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 11 maj 2010, kl.08.30-10.40, kl 11.30-12.25
Sammanträdet ajourneras kl 10.40-11.30, kl 12.05-12.15

Beslutande:

Ordförande
Ordförande

Karl-Gösta Svenson (M) Jäv §§ 137
Kent Lewén (FP) tjg §§ 137

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

Kent Lewén (FP) §§ 112-136
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Richard Jomshof (SD)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)

Tjänstgörande

ersättare

Rikard Jönsson (S)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 12.23-12.25 §§ 137

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Lars Karlsson (C)
Björn Gustavsson (MP)
Magnus Johansson (S)
Thore Arnström (S)
Håkan Eriksson (S)
Per Björklund (SD)

Närvarande tjänstemän

2

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström kl 08.30-12.05 §§ 112- del
av §§ 127
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Informationschef Ulla Nelson kl 08.30-12.05 §§ 112- del
av §§ 127
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Planarkitekt Sandra Högberg kl 08.30- §§ 112, 115, 118
Förvaltningschef Hans Juhlin kl 08.30-08.50 §§ 112, 115
Förvaltningschef Anders Jaryd kl 08.50-09.20 §§ 112, 118
Fastighetschef Anders Kumlin kl 08.50-09.20 §§ 112, 118
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Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson
kl 09.35-10.40 §§ 112, 126
Controller Olle Karlsson kl 09.35-10.40 §§ 112, 126
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Utses att justera

Patrik Hansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 112-137
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson, §§ 112-136

Ordförande

……………………………………….
Kent Lewén, § 137

Justeringsledamot

………………………………………
Patrik Hansson
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Tillkännagivande av protokollsjustering den
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

maj 2010 anslagits på kommunens
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11 maj 2010

§ 112
Informationer, föredragningar och beslut
1. Godkännande av vindkraftstrategin, föredras av planarkitekt Sandra
Högberg.
2. Rivning av kommunala lokaler, föredras av fastighetschef Anders
Kumlin.
3. Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal, föredras av näringslivsoch utvecklingschef Bengt Lingman.
________
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Tekniska nämnden
Chef för strategisk utveckling
Ekonomienheten
Akten

6

2010.224.533

§ 113
Investeringstillstånd el-anslutning färjetrafiken Verkö
December 2009 kom beslutet att kommunens MOS-ansökan (Motorways Of
the Sea) blev godkänd. En del av de investeringar som ska göras inom ramen
för MOS-projektet är att färjorna som lägger till kaj ska kunna drivas med el.
Dessutom är det en viktig del i hamnens miljövillkor att färjor senast 31
december ska ha tillgång till landström.
Den totala investeringsutgiften är beräknad till 3 000 000 kr. Av detta
kommer 200 000 kr att finansieras av MOS-bidrag, och resterande från de
investeringsmedel som är överförda från tidigare år till 2010 totalt 2 500 000
kr samt 300 000 kr från årets planerade anslag.
Samtliga kapital- o driftskostnader kommer att finansieras av Stena Line
enligt Tekniska förvaltningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för el-anslutning
landström
2. att den totala investeringsutgiften om totalt 3 000 000 kr finansieras av
investeringsmedel med 2 800 000 kr samt 200 000 kr som utgör MOSbidrag, samt
3. att de tillkommande drifts- och kapitalkostnaderna finansieras av Stena
Line.
________

11 maj 2010

Personalenheten
Handläggare
Akten

2010.294.023

§ 114
Förlängning av förordnanden som förvaltningschefer.
Ulla Nelsons förordnande som förvaltningschef, Informationsavdelningen
löper ut 2010-11-30.
Göran Palmérs förordnande som förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen
löper ut 2010-11-30.
Anders Jaryds förordnande som förvaltningschef, Tekniska förvaltningen
löper ut 2010-12-31.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att förlänga Ulla Nelsons förordnande som förvaltningschef,
Informationsavdelningen längst t o m 2012-11-30,
2. att förlänga Göran Palmérs förordnande som förvaltningschef,
Utbildningsförvaltningen längst t o m 2011-12-31, samt
3. att förlänga Anders Jaryds förordnande som förvaltningschef, Tekniska
förvaltningen längst t o m 2012-12-31.
______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Torsås kommun
Handläggare
Miljöstrateg
Akten

8

2009.748.370

§ 115
Godkännande av vindkraftstrategi för Karlskrona kommun.
Planarkitekt Sandra Högberg föredrar ärendet.
Karlskrona kommun och Torsås kommun har med hjälp av
konsultföretaget WSP tagit fram ett gemensamt förslag till
vindkraftsstrategi. Dokumentet redovisas i två delar för respektive
kommun. Syftet med ”Vindkraftstrategi för Karlskrona kommun” är att
utgöra policy och underlag för beslut vid framtida vindkraftsetableringar i
kommunen. Strategin, som ska användas som underlag för kommunens
översiktsplanering, har studerat och analyserat kommunens förutsättningar
för vindkraft.
Strategin har utifrån vindförhållanden, landskapsanalys, riksintressen etc
pekat ut ett antal områden i kommunen där vindkraft bör prioriteras, efter
analys av försvaret.
Vindkraftstrategin för Karlskrona kommun har varit föremål för remiss
mellan den 2 oktober 2009 till den 2 december 2009. Under remisstiden har
22 synpunkter inkommit. Handlingen har justerats efter inkomna yttranden.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 maj 2010 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Mats Lindbom (C) yrkar att i samband med kommande uppdrag till
fördjupad översiktsplan för skärgården utreda möjligheten till havsbaserad
vindkraft och samtidigt utreda möjligheten för vindkraftsetablering på den
östra kusten samt i den östra skärgården.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till Mats Lindboms tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna förslaget till vindkraftstrategi.
2. att i samband med kommande uppdrag till fördjupad översiktsplan för
skärgården utreda möjligheten till havsbaserad vindkraft och samtidigt utreda
möjligheten för vindkraftsetablering på den östra kusten samt i den östra
skärgården.

11 maj 2010

Region Blekinge
Ekonomienheten
Handläggare
Akten

2010.204.040

§ 116
Ansökan om anslutning till kommunens internbank
Vid regionstyrelsens sammanträde 16 december 2009 § 112, beslutades att
Region Blekinge får ta upp en checkräkningskredit på 20 mkr. Från Region
Blekinge föreligger nu en skriftlig ansökan om att få ingå i Karlskrona
kommuns internbank med en checkräkningskredit om 20 mkr.
Region Blekinge, som är ett kommunalförbund, har tillkommit efter
överenskommelse mellan Landstinget Blekinge, Karlshamns, Karlskronas,
Olofströms, Ronnebys och Sölvesborgs kommuner. Region Blekinge
bildades den 1 januari 2001. Fr. o m den 1 januari 2003 är Region Blekinge
ett kommunalt samverkansorgan som är bildat enligt Lag (2002:34) om
samverkansorgan i länen.
Region Blekinge är en gemensam organisation för kommunerna och
landstinget i Blekinge med ändamål att främja Blekinges utveckling. Inom
sitt verksamhetsområde skall Region Blekinge ha tre fokusområden: vara
Blekinges regionala politiska företrädare, verka för hållbar tillväxt och
utveckling i Blekinge samt samverka inom och utanför Blekinge.
Region Blekinge bedriver i dagsläget en mycket omfattande
projektverksamhet bl. a. som Lead Partner för 2 stora EU-projekt. Detta
innebär att Region Blekinge förskotterar stora summor pengar som sedan
rekvireras från olika finansiärer såsom EU, Tillväxtverket etc. Med
anledning av detta föreligger ett behov av att ta upp en checkräkningskredit,
att utnyttjas vid behov. Region Blekinges finansiella mål enligt budget och
verksamhetsplan är bl.a.
• Det ska finnas en likviditet motsvarande två månaders
medlemsavgifter
• Ingen skuldsättning ska ske utöver utnyttjande av checkkredit vid
tillfällig likviditetsbrist.
Kommunens finansiella policy, vilken beslutades om den 28 januari 1993,
medger anslutning till internbanken för kommunen själv, helägda
kommunala bolag, och stiftelser samt därutöver för övriga företag efter
beslut i kommunstyrelsen. Anslutna företag till internbanken kan erhålla
kredit på sitt transaktionskonto och kreditlimit beviljas av ekonomichefen.
Kreditvillkoren skall vara marknadsmässiga, men motsvara internbankens
refinansieringskostnad inklusive omkostnadsersättning.
Forts
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§ 116 forts
Ansökan om anslutning till kommunens internbank
De villkor som Karlskrona Kommun erbjuder Region Blekinge för
utnyttjande av internbankens checkräkningskredit är Swedbanks räntebas
VECU + Swedbanks marginal (1,12 %) + 0,4 % som är Karlskrona
kommuns egen marginal. Ränta på VECU är veckoränta och motsvarade
0,37 % per 2010-04-13.
Om Region Blekinge beviljas inträde i internbanken skall samtliga
banktransaktioner läggas in i internbanken samtidigt som Region Blekinge
avvecklar nuvarande bankkonto och krediter.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att tillstyrka ansökan om anslutning till ovan nämnd internbank, samt
2. att tillstyrka en kreditlimit om 20 mkr kopplad till Region Blekinges
transaktionskonto att gälla tom 31 december 2010.
__________
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Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomenheten
Akten

11

2010.237.290

§ 117
Inventarier till ny förskola i Nättraby (Stora Vörta)
Barn- och ungdomsnämnden har för avsikt att under år 2011 öppna fyra
nya förskoleavdelningar i nybyggda förhyrda lokaler i Stora Vörta i
Nättraby. Inriktningen är att de tillkommande drift- och
lokalkostnaderna för denna nya enhet ska kunna inrymmas inom
nämndens från år 2011 tilldelade budgetramar.
Nämnden behöver däremot nya medel för anskaffning av
inventarier/utrustning till förskolan. Detta behov är då beräknat till 450
tkr. Härtill kommer sedan ytterligare 150 tkr till serviceförvaltningen
(enligt särskild skrivelse) för kompletterande storköksutrustning till det
planerade tillagningsköket.
Eftersom förskolan inte kommer att tas i bruk förrän under år 2011, bör
inventarieanslagen lämpligast tas upp först i investeringsbudgeten för
detta år.
Vid allmänna utskottet sammanträde den 4 maj 2010 beslutar man att föreslå
kommunstyrelsen att ärendet utgår.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet utgår.
_______

11 maj 2010

Kommunfullmäktige
Akten

12

2010.223.332

§ 118
Rivning av kommunala byggnader.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen har i sitt arbete med att se över kommunens
fastighetsbestånd identifierat ett antal fastigheter som har byggnader som är
av så pass dålig standard att det inte går att underhålla dem och att de även
kan utgöra fara för allmänheten med tanke på deras skick.
I enlighet med god ekonomisk hushållning och en prioritering av resurser, så
är lämpligaste åtgärd enligt tekniska förvaltningen att byggnaderna rivs.
Den beräknade kostnaden för rivningarna enligt tekniska förvaltningen
uppgår till 6 000 000 kr. I samband med att rivningen utförs kommer
kommunens driftskostnader att minska något, men långt ifrån vad de
bedömda rivningskostnaderna uppgår till.
Kommunstyrelsen förutsätter att för samtliga objekt som tekniska nämnden
har för avsikt att riva, har det för varje enskilt objekt prövats om det finns
anledning att behålla fastigheterna i kommunal ägo, eller om de kan säljas
eller till och med överlåtas för en symbolisk summa mot att mottagaren åtar
sig fulla ansvaret för fastigheten och dess byggnader.
Detta eftersom alternativkostnaden för kommunen att ha dem kvar är att vi
måste riva befintlig byggnad.
Ingen av fastigheterna kan komma ifråga för att rivningsutgiften kan
betraktas som en anskaffningsutgift för fastigheten. Bland de berörda
fastigheterna som avses rivas finns exempelvis Wämöhallen samt gamla
butiken i Ramdala där tanken är att skapa en bättre trafikmiljö.
För att kunna genomföra rivningen har tekniska nämnden äskat en utökad
ram med 6 000 000 kr för 2010.
I enlighet med gällande regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska det
endast i undantagsfall förekomma ombudgetering eller tilläggsanslag. Ett
beslut om rivning av kommunala byggnader bör därför belasta tekniska
nämndens resultat, men utan någon ramutökning. Däremot ska det kunna
anses utgöra synnerliga skäl, varpå tekniska nämnden inte ska behöva
återställa denna del av ett eventuellt resultatöverskridande.
Forts

11 maj 2010
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§ 118 forts
Rivning av kommunala byggnader.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 maj 2010 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag, samt yrkar att
godkänna rivning av kommunala byggnader, i första hand Wämöhallen,
därefter i enlighet med tekniska nämndens prioriteringar, samt att tekniska
nämnden tillåts ta på sig kostnader som uppgår till maximalt 3 000 000 kr
hänförliga till rivning av Wämöhallen samt de tekniska nämnden prioriterade
byggnaderna.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Richard Jomshof (SD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patriks
Hanssons ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna rivning av samtliga kommunala byggnader i enlighet med
tekniska nämndens sammanställning, samt
2. att tekniska nämnden tillåts ta på sig kostnader som uppgår till maximalt
6 000 000 kr hänförliga till rivning av ovan beslutade byggnader
_______

11 maj 2010

Kommunfullmäktige
Akten

2010.211.045

§ 119
Teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk
förening
Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie
årsstämman 2010-03-25 beslutat att medlemmarna skall erbjudas
att teckna ett 30-årigt förlagslån.
Karlskrona kommun har erbjudits att teckna 8,1 mkr av hela
förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens kapital.
Efter det att emissionen genomförts kommer föreningen att
använda hela lånebeloppet för att teckna ett evigt förlagslån i det
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Syftet är att
på så sätt stärka kapitalbasen i kreditmarknadsbolaget så att
bolagets egna kapital, tillsammans med förlagslånet skall uppgå
till mer än 1 procent av balansomslutningen. Målsättningen är att
nå denna nivå senast år 2012.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening
låna ut högst 8,1 mkr på de villkor som framgår av föreningens
erbjudande daterat mars 2010,
2. att finansiering av utlåningen skall ske genom upptagande av
lån om 8,1 mkr,
3. att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen
lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt
genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt
tilldelats kommunen, samt
4. att kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichefen och
finanschefen att i förening underteckna en bindande
teckningsanmälan och övriga lånehandlingar.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

2008.809.026

§ 120
Policy för arbetsinriktad rehabilitering
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har justeringar i rubricerad
policy genomförts i enlighet med återremiss vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 mars 2010.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 20 april 2010 lämnat ett
nytt förslag till policy för arbetsinriktad rehabilitering.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta upprättat förslag till policy arbetsinriktad rehabilitering, samt
2. att förslaget till policy för arbetsinriktad rehabilitering ska gälla
Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, nämnder och bolag.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.171.701

§ 121
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2009
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter sedvanlig granskning
av förbundets årsredovisning för år 2009 översänt denna tillsammans
med revisionsberättelsen till respektive medlemskommuns fullmäktige
för beslut om förnyad ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna å sin
sida tillstyrker att den upprättade årsredovisningen godkänns och att
direktionen samtidigt på nytt beviljas ansvarsfrihet för det senaste
verksamhetsåret.
Av årsredovisningen framkommer bl.a. att verksamheten uppvisar ett
positivt resultat om drygt 6 miljoner kronor ( enl. budget = 1,8 mnkr) att
jämföra med i stort sett det dubbla för året dessförinnan. I
sammanhanget måste då beaktas att vårdavgifterna redan under löpande
år sänktes med motsvarande drygt 5 miljoner kronor för att begränsa det
förväntade överskottet. Förbundets egna kapital uppgick därmed till
29,7 miljoner kronor vid senaste årsskiftet. Under innevarande år
kommer sedan den särskilt beslutade återbetalningen av kapital (12
mnkr) till de fem medlemskommunerna att verkställas. Tas även denna
retroaktiva regleringspost i beaktande skulle således förbundets egna
kapital i stället ha uppgått till ca 18 miljoner kronor, vilket är väl i
överensstämmelse med den långsiktiga nivå som ansetts som lämplig
(15 – 18 mnkr).
Förbundet har samtidigt uppfyllt balanskravet för år 2009 och likaså
flertalet av de finansiella och verksamhetsmässiga mål som har
fastställts. Revisorerna rekommenderar dock förbundet att söka
utveckla fler långsiktiga nyckeltal för verksamheten.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktion för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet för år
2009 och samtidigt även godkänna den av förbundet upprättade
årsredovisningen.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

17

2009.253.042

§ 122
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2009
Kommunfullmäktige har vid sina sammanträden beslutat att ge specifika
uppdrag och direktiv till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktiges
uppdrag /särskilda direktiv ska – som en del i kommunens samlade
uppföljning och utvärdering – alltid återrapporteras till fullmäktige.
Avrapporteringen i sig innebär inte att alla uppdrag kommer att vara
färdigbehandlade vid avrapporteringstillfället. En del uppdrag är så
omfattande att de kommer att sträcka sig över en längre tidsperiod. Det
viktiga är att kommunfullmäktige får besked om hur styrelser och nämnder
behandlat frågan och hur långt man har kommit. Detta ger
kommunfullmäktige en möjlighet till att ta ställning till uppdragets aktualitet
och vidare handläggning.
De uppdrag som nu följs upp under 2010 är de uppdrag som lämnades i
samband med budgetbeslutet för 2009 och uppdrag lämnade under 2009.
Uppdrag 2008 och 2009 fastställda av kommunfullmäktige;
Barn- och ungdomsnämnden
1.Utreda möjligheterna till ett kommunalt vårdnadsbidrag inom
barnomsorgen
Utredning avseende möjligheterna av införande av kommunalt
vårdnadsbidrag pågår. Det finns några kommuner som nu har fått viss
erfarenhet som barn- och ungdomsförvaltningen tittar på. Ambitionen är att
kunna ta upp detta som ett ärende under våren 2010. Om ett införande skall
vara möjligt under 2011 måste detta finnas med i budgetarbete för 2011 –
2013.
Socialnämnden
2. Uppmana socialnämnden att inom tilldelade budgetramar prioritera dels ett
nytt lågtröskelboende, dels ett nytt boende för personer med en
dubbeldiagnos
Lågtröskelboende: Beslut om inrättande av Rosenbom – akutboende med
stöd- fattades av socialnämnden i november 2009. Boendet ska ta emot
personer som tillfälligt saknar bostad och ska också fungera som ett boende
med stöd för personer som behöver bostad för längre period. Forts
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§ 122 forts
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2009
Personal har anställts i februari 2010. Boendet har fungerat från slutet av
februari – början av mars.
Boendet för personer med dubbeldiagnos planeras gemensamt med
handikappförvaltningen. Boendet på Ringöhemmets mark kommer att börja
fungera med inflyttning omkring 1 september 2010.
Tekniska nämnden
3. Uppdrag att snarast undersöka möjligheten att flytta Karlskrona
kompetenscentrum till kommunägda lokaler
Ovanstående uppdrag inkluderades i det övergripande
lokaleffektiviseringsuppdraget som gavs av kommunfullmäktige i samband
med budgetbeslutet för 2009 – 2011. Ärendet har behandlats av
fastighetsavdelningen och fortlöpande redovisat till den av kommunstyrelsen
utsedda Genomförandegruppen. Ett förslag gavs där KKC skulle flytta med
och bli en del i det sk Kungsmarkenprojektet, som drivs av AB
Karlskronahem. Dock beslutades det i maj 2009 i Genomförandegruppen
efter förda diskussioner med fastighetsägaren Dagon att utelämna KKC från
lokaleffektiviseringsuppdraget och låta verksamheten vara kvar på
Gullberna.
Utbildningsnämnden
4.Uppdrag att förbereda och starta lärlingsprogram inom vård- och
omsorgsyrken
Läsåret 2008/2009: Lärlingsprogram inom vård - omsorg anordnades inte.
Äldreförvaltningen hann inte planera för detta.
Läsåret 2009/2010: Lärlingsplatser inom vård – omsorg erbjöds på såväl
Ficherströmska gymnasiet (lärlingsprogrammet) och Ehrensvärdska
gymnasiet (ordinarie omvårdnadsprogram med möjlighet till lärlingsmodell
inom programmet).
På Ficherströmska gymnasiet började tre elever lärlingsutbildning inom vård
– omsorg av vilka en elev idag är kvar i utbildningen. Ingen av de 20 elever
som togs in på Ehrensvärdska gymnasiets omvårdnadsprogram valde
lärlingsmodellen.
Handikappnämnden
5. Uppdrag att omgående utreda behovet av framtida omvandling eller
avveckling av verksamheten vid nuvarande Ringöhemmet. I uppdraget ingår
då också att studera möjligheterna att bibehålla eller nyetablera
verksamheter/boenden inom det geografiska området runt nuvarande
Ringöhemmet.
Forts
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§ 122 forts
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2009
Ringöhemmet fyller idag ett behov om 26 platser, särskilt boende
socialpsykiatri. Insatsen grundar sig på beslut enligt SoL. Av dessa platser är
14 st s.k. fullvärdiga lägenheter rent lokalmässigt, men det går för den skull
inte ens att diskutera LSS-beslut i den komplexa verksamhet som
Ringöhemmet utgör totalt. Där sätter lagstiftningen en gräns.
Handikappnämnden har fört diskussion med främst Karlskronahem (som
äger fastigheten) om möjligheten att riva/avveckla en del av Ringöhemmet
för att leda verksamheten i rätt riktning (LSS). Tekniskt sett är inte detta
görbart. Den politiska viljeinriktningen är idag en avveckling av
Ringöhemmet på lång sikt, som skulle innebära exploateringsmöjligheter för
bostadsbebyggelse på området parat med LSS-lokaler/verksamhet för
socialpsykiatrin. Det sistnämnda är viktigt – att handikappnämnden för
målgruppens räkning får en fortsatt tillgång till området i en framtid för
särskilt boende enligt gällande lagstiftning.
Under tiden kommer ett s.k. dubbeldiagnosboende att etableras på tomten i
anslutning till Ringöhemmet, Karlskronahem har uppdraget och det beräknas
stå klart i september 2010. Det är värt att notera att byggnaden är en
modullösning som är flyttbar den dag framtidsplanerna för Ringöhemmet blir
verklighet.
Verksamheten kommer att bedrivas i samverkan mellan
handikappförvaltningen och socialförvaltningen eftersom målgruppen
befinner sig inom respektive ansvarsområde, psykisk sjukdom och beroende.
I en snar framtid är det önskvärt att man inom handikappnämnden kan finna
annan lösning för återstoden av de platser på Ringöhemmet som inte ens är
lokalmässigt fullvärdiga, det rör sig 12 platser. Prognosen att lyckas är dock
mycket osäker, dels har nämnden under 2009 genomfört ett omfattande
effektiviseringsuppdrag för att klara budgetmålet, dels finns signalen från
landstinget om stora neddragningar i slutenvården som ger ytterligare behov
av boendeplatser i kommunens socialpsykiatri.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna avlämnad rapport.
_______
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§ 123
FoU-avtal 2011-2014 mellan Landstinget och Blekinges kommuner.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker äldrenämndens och
handikappnämndens framställan om att godkänna förslaget till nytt avtal med
landstinget Blekinge om FoU-verksamheten i länet.
Gällande FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner löper
ut den 31 december 2010 och förslaget från äldrenämnden och
handikappnämnden är att ett avtal tecknas mellan perioden 2011-2014.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att beslut om tecknande om av FoU-avtal för perioden 2011-2014 för
Karlskrona kommuns räkning.
______
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§ 124
Näringslivspolitiskt program 2010
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2005 om ett näringslivspolitiskt
program.
Programmet har nu uppdaterats och förnyats av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med bl a
samhällsbyggnadsförvaltningen. Programmet har även redovisats för
Karlskronas näringslivsorganisationer vid en s k Styrelsedialog varefter
kompletteringar har skett.
Det näringslivspolitiska programmet anger dels mål för 2010, dels
långsiktiga mål.
Indelningen i dokumentet är följande:
• Karlskronas näringsliv
• Plats för fler
• Idrott och hälsa
• Turism och besöksnäring
• Centrum för Telekom
• Det ska vara lätt att nå oss.
• Östersjöns mötesplats
• Fler i arbete
• En kommun i ekologisk balans
• Bilden av Karlskrona
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 maj 2010 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att följande text tas bort; busstrafiken på
Trossö körs med minibussar för en attraktivare stadskärna, under rubriken
plats för fler i stycket avseende mål för 2010.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på att texten tas bort avseende minibussar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta det näringslivspolitiska programmet för 2010,
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2. att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra programmet, samt
3. att text tas bort; busstrafiken på Trossö körs med minibussar för en
attraktivare stadskärna, under rubriken plats för fler i stycket avseende mål
för 2010
_____
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§ 125
Nya taxor kulturlokaler
Kulturnämnden har vid sammanträde den 26 januari 2010, § 4 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att justera hyrorna för kulturlokaler i enlighet
med kulturnämndens förslag.
Nämnden skriver att den senaste taxejusteringen var 2007.
De föreslagna nya taxorna ligger, liksom tidigare, i det undre kostnadsskiktet
i jämförelse med övriga liknande lokaler i kommunen. Det är viktigt att
kunna erbjuda så många som möjligt tillfälle att hyra prisvärda lokaler.
Taxan för kommunens skolprojekt som sker i skolans regi i
undervisningssyfte, ex musikal och teaterprojekt ska, enligt förslag i
kulturnämnden april 2009, läggas på samma nivå som för ideella föreningar.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 9 mars 2010 §§ 66 för att
klarlägga taxorna.
Kulturnämnden har vid sammanträdet den 16 mars 2010 §§ 20 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att justera hyrorna för kulturlokaler i enlighet
med kulturnämndens nya förslag till taxor i kulturlokaler.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 maj 2010 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Ordförande yrkar att den nya taxan ska gälla från och med den 1 juli 2010.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att besluta enligt kulturnämndens nya förslag till taxor i kulturlokaler,
samt
2. att den nya taxan ska gälla från och med den 1 juli 2010.
_____
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§ 126
Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman föredrar ärendet.
Verkö är den största färjehamnen i sydöstra Skandinavien för fraktgods i
kombination med passagerare. Karlskrona hamn är ett riksintresse,
klassificerad som en TEN-T kategori A-hamn och en viktig transportnod
med sitt geografiska läge som länkar Skandinavien med centrala och södra
Europa, men även med östra Europa med länder som Vitryssland och
Ukraina.
Ett av Europas ledande färjerederier, Stena Line, trafikerar sedan 1997, linjen
Karlskrona – Gdynia med två avgångar per dygn. I genomsnitt nyttjas för
närvarande kajen på Verkö 5 timmar per dygn. Volymen passagerare är cirka
350 000 passagerare per år och godstransporterna är cirka 1 miljon ton gods
per år. Rederiet har beslutat att introducera två likvärdiga Ro-Pax färjor
under 2010 – 2011 med förhöjd kapacitet i förhållande till nuvarande färjor
på linjen.
Samtidigt uttalas också ambitionen att utveckla intermodalitet mellan färja
och järnväg. Färjehamnens koppling till kust till kustbanan kan då få en
framtida strategisk betydelse.
Hamnen har goda förbindelser med Europavägnätet och direkt anslutning till
det nationella järnvägsnätet.
Färjeleden Karlskrona – Gdynia med anslutningar ingår i ”Motorways of the
Sea”, vilket innebär att färjeleden är prioriterad av EU. Kust till kustbanan,
sträckan Emmaboda – Karlskrona, upprustas inom projektet för att utveckla
transportkorridoren genom Europa.
För att förbättra infrastrukturen till hamnen har EU beviljat Karlskrona
kommun cirka 12 milj. kr i stöd för perioden 2009 – 2013. Åtgärder som
kommer att genomföras är bland annat upprustning och elektrifiering av
hamnspåret, bulleråtgärder och elanslutning av färjorna till en samlad
kostnad av cirka 60 mkr. Vidare kommer ett triangelspår att anläggas på
Verkö för att kunna hantera heltåg.
Karlskrona Åkericentral planerar för ett utbyggt logistikcenter i anslutning
till hamnens industrispår och den allmänna, öppna lastzonen. Forts
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Sammanfattningsvis utgör Verkö färjehamn och industriområde en stor
tillgång för Karlskronas utveckling och för Sveriges möjlighet att utveckla
rationella transportstråk mot centrala och södra Europa.
Utvecklingsmöjligheter
Karlskrona har stora möjligheter att ytterligare utveckla Verkö hamn och
industriområde. Utvecklingen bör ta utgångspunkt i områdets
styrkepositioner. Den fortsatta utvecklingen ska ha tydligt fokus på Ro-Pax
färjor och Ro-Ro-fartyg med intermodala godsmöjligheter, färja/fartyg-vägjärnväg, och med snabba godsflöden. Färjehamnen ska vara den naturliga
och självklara trafiknoden för passagerare och gods över sydöstra Östersjön.
Verkö industriområde ska också marknadsföras för sin unika tillgång av
industritomter med direkt access till industrikajer med goda
inseglingsförhållanden och extremt god bärighet. Markuthyrning och
framförallt markförsäljning kan ge betydande intäkter, industriell utveckling
och nya arbetstillfällen i området.
Karlskrona som turiststad och besöksmål har en stor utvecklingspotential i
relation till den stora resandeström som kommer med färjorna. Av de cirka
300 000 passagerarna som årligen reser med linjen är det idag bara 14
procent som stannar och besöker Karlskrona, övriga reser direkt vidare.
Stena Lines verksamhet på Verkö har bedrivits inom ramen för hamnavtal
med tekniska nämnden, lokalhyresavtal med Kruthusen Företagsfastigheter
AB och stuveriavtal med Karlskrona Stuveri AB.
Tekniska nämnden har under många år visat ekonomiskt underskott för
färjehamnsverksamheten medan Kruthusen och Karlskrona Stuveri AB visat
ett överskott. Enligt en utredning från Blekinge Tekniska Högskola, daterat
april 2008 är den ackumulerade förlusten för kommunen cirka 100 mkr,
ränteuppräknat cirka 130 mkr.
Diskussioner och förhandlingar har skett mellan Stena Line och Karlskrona
kommun om att i ett samägt aktiebolag utveckla hamnen med fokus på
passagerare och frakt.
Område
Det område som omfattas av förslaget till den nya bolagsbildningen framgår
av bifogad karta (bilaga 1) och omfattar det terminalområde som Stena Line
idag nyttjar för sin verksamhet med tillhörande vattenområden, markområdet
som delvis nyttjas som uppställningsplats samt angöringsytan vid ett
eventuellt kajläge 2. ”Nya” Karlskrona Stuveri AB ska upplåta en kostnadsfri
nyttjanderätt för Karlskrona kommun till angöringsytan till kajläge 2. Ytan
används för närvarande av tekniska förvaltningen för tillfälliga upplag. Forts
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Verkö industriområde, som inte omfattas av bolagsbildningen, har stor
potential att växa med en tillgång på cirka 70 000 kvadratmeter
markplanerad industrimark med extremt god bärighet. Området används för
närvarande som gasrörsupplag till och med år 2012. För framtiden finns
möjlighet att skapa ytterligare industrimark genom utfyllnad av angränsande
vattenområden som ligger inom detaljplanelagt industriområde.
Företrädesvis kan företag med miljöinriktning vara lämpliga på området, till
exempel tillverkare av vindkraftverk, vågkraftsföretag eller annan tung
industri med behov av kaj samt logistikföretag med koppling till
färjetrafiken.
Samägt bolag
Parternas målsättning med det samägda bolaget är att ta bort det årliga
underskottet för färjeverksamheten främst genom att åstadkomma ökade
hamnintäkter, bättre utnyttja de investeringar som gjorts, etablera fler linjer
och nya destinationer, ge mervärde till hela Karlskrona kommun samt stärka
kommunens varumärke.
Effekterna av ett samägt bolag är sammanfattningsvis:
• Karlskrona kommun bidrar med nätverk och kunskap inom
infrastrukturområdet, Östersjökontakter, EU-kunskap och erfarenhet som hamnmyndighet.
•

Stena Line har ett stort nätverk och professionell kunskap om
rederimarknaden i allmänhet och färje- och speditionsmarknaden i
synnerhet. Detta ger större möjligheter för hamnen att utvecklas mot
fler destinationer och det är önskvärt med fler aktörer engagerade i
hamnen.

•

Förstärkning av finansiell kapacitet för utveckling av bolaget och
utbyggnad av färjeterminalen. Aktieförsäljningen ger ett betydande
kapitaltillskott och framtida investeringar delas mellan delägarna.

•

Stena Line och kommunen får som delägare incitament för och del i
en positiv utveckling av verksamheten på terminalområdet (till
exempel nya färjelinjer och destinationer).

•

Stena Line blir genom samägande i bolaget en långsiktig aktör i
Karlskrona. Stena Lines långsiktighet (30-60 år) innebär ökad vilja att
göra investeringar i färjor och att utveckla destinationsorten
Karlskrona.

•

Årlig satsning på marknadsföring av Karlskrona kommun som
destinationsort.
Forts
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•

Kapital frigörs i kommunen genom försäljningen av 51 procent av
aktierna i bolaget. Försäljningsintäkten täcker delar av det underskott
som ackumulerats under åren för hamnverksamheten på Verkö.

•

Bolaget blir en tydligare och mer självständig ekonomisk enhet.

Stena Line har erfarenhet av ägande av färjehamnar bland annat i Holyhead,
Wales. Denna hamn är helägd av Stena Line och trafikeras på samma villkor
av ytterligare ett rederi. Detta är en förutsättning för att behålla en fri
konkurrens och rätt för fler rederier att etableras. Verkö färjehamn kommer
även efter bildandet av ett gemensamt bolag vara en allmän hamn.
Stena Line har för avsikt att köpa aktierna genom sitt helägda bolag SLP
Stena Line Treasury
AB under namnändring till Stena Line Ports AB. Nedan benämns köparen
SLP Stena Line Treasury AB som Stena Line.
Paketering av samägt bolag
Följande förslag till paketering av ett samägt bolag med Stena Line som
51procent delägare och Karlskrona kommun som 49 procent delägare
föreligger: (Det samägda bolaget benämns nedan ”nya” Karlskrona Stuveri
AB).
AB Karlskrona Moderbolag äger samtliga aktier i Karlskrona Stuveri AB.
Karlskrona kommun äger idag även hamnytorna med tillhörande kajer och
den tomträtt där Kruthusen Företagsfastigheters byggnader är uppförda.
Som ett första steg i paketeringen säljer AB Karlskrona Moderbolag samtliga
aktier till Karlskrona kommun till ett belopp av 1.450 tkr vilket motsvarar det
bokförda värdet. Karlskrona kommun äger därefter 100 procent av aktierna i
Karlskrona Stuveri AB.
Kruthusen säljer tomträtten med byggnaderna som ligger på ”ofri grund” till
Karlskrona kommun till ett belopp av 32,9 mkr och tomträtten upphör att
gälla. I detta läge äger Karlskrona kommun hamnytor och byggnader inom
det aktuella området.
Karlskrona kommun säljer därefter hamnytorna med kajer och byggnaderna
till Karlskrona Stuveri AB till ett belopp av 155,2 mkr vilket motsvarar det
bokförda värdet.
Karlskrona kommun ger i nästa skede Karlskrona Stuveri AB ett
aktieägartillskott på maximalt 152,3 mkr. Karlskrona Stuveri AB kommer
därmed att vara skuldfritt och kan generera årlig vinst då det ej belastats av
låneskulder.
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Aktieägartillskottet som ges till Karlskrona Stuveri AB är ovillkorat. Detta
aktieägartillskott finansieras genom att Karlskrona Kommun tillfälligt upptar
ett lån på samma belopp, och överför medlen till Karlskrona Stuveri AB, som
i sin tur använder dessa likvider för att lösa den revers som upprättades
mellan Kommunen och bolaget för finansiering av fastighetsöverlåtelsen.
När Karlskrona Stuveri AB löser in reversen, kan Karlskrona kommun
omgående lösa det nyupptagna lånet som krävs för att kunna göra
aktieägartillskottet. Den slutliga effekten av detta är att Karlskrona Stuveri
AB härmed har köpt fastigheterna och efter mottagande av
aktieägartillskottet kan lösa in de skulder som finns. Bolaget är därmed
skuldfritt, och uppfyller villkoren för att en försäljning till Stena Line ska
kunna effektueras.
Det totala bokförda värdet på Karlskrona Stuveri AB med hamnytor,kajer
och byggnader uppgår till 155,2 mkr vid överlåtelsedagen den 1 juli 2010.
Efter genomförda förhandlingen med Stena Line har Karlskrona Stuveri AB
åsatts ett värde om 250 mkr vilket klart överstiger en tidigare genomförd
värdering.
När ovanstående paketering är genomförd köper Stena Line av Karlskrona
kommun 51 procent av aktierna i Karlskrona Stuveri AB till ett belopp av
127,5 mkr (51 procent av 250 mkr).
Realisationsvinsten för Karlskrona kommun uppgår till 49,1 mkr
(Kommunens anskaffningsvärde för aktierna är 1,4 mkr. Därtill tillförs
maximalt 152,3 mkr som aktieägartillskottt vilket ger totalt 153,7 mkr i
anskaffningsvärde för aktierna. Kommunen säljer 51 procent av aktierna,
motsvarande eget anskaffningsvärde 78,4 mkr (51 procent av 153,7 mkr) till
ett belopp av 127,5 mkr. Reavinsten blir 127,5 – 78,4 = 49,1 mkr.)
Aktieförsäljningen regleras i det bifogade aktieöverlåtelseavtalet (bilaga 2).
Generellt bifogas avtalen utan underbilagor.
Fastighetsärenden
Följande försäljningar och överenskommelser föreslås ske gällande
fastigheterna som en del av paketeringen som beskrivs ovan:
1. Karlskrona Stuveri AB köper av Karlskrona kommun del av Verkö 3:25
till ett belopp av 1.800.000 kr enligt köpeavtal bilaga 3.
2. Karlskrona Stuveri AB köper av Karlskrona kommun del av Verkö 3:272
till ett belopp av 600.000 kr enligt köpeavtal bilaga 4.
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3. Kruthusen Företagsfastigheter AB äger byggnaderna som är uppförda på
fastigheten Verkö
3:273 och har tomträttsavtal med Karlskrona kommun. Tomträtten övergår
till Karlskrona kommun med tillhörande byggnader och kommunen erlägger
32.894.470 kr till Kruthusen enligt avtal om överlåtelse av tomträtt bilaga 5.
Tomträtten dödas därefter.
4. Karlskrona Stuveri AB köper av Karlskrona kommun dels fastigheten
Verkö 3:273 samt dels del av Verkö 3:25 och Verkö 3:272 till ett belopp av
152.798.079 kr enligt bilaga 6 att regleras in i del av Verkö 3:272 enligt
punkt 2 ovan.
Karlskrona Stuveri AB betalar således en total köpeskilling på 600.000 kr +
1.800.000 kr + 152.798.079 kr = 155.198.079 kr.
Styrning av ”nya” Karlskrona Stuveri AB
I aktieägaravtalet som har en initial giltighetstid till och med den 31 dec 2030
(bilaga 7) regleras förhållandet mellan aktieägarna Karlskrona kommun och
Stena Line och fastställer även ägardirektiven till det samägda ”nya”
Karlskrona Stuveri AB. Bolagsordningen framgår av
bilaga 8.
Ägarsamrådet:
I aktieägaravtalet beskrivs ägarsamrådets uppgifter. Ägarsamrådet består av
två representanter från Stena Line och två representanter från Karlskrona
kommun. Representationen är således lika stor från parterna.
Ägarsamrådets uppgift är att samordna de bägge ägarnas styrning av ”nya”
Karlskona Stuveri AB genom direktiv som fastställes på bolagsstämman. I
aktieägaravtalet fastställes att beslut inom ägarsamrådet i särskilt angivna
viktigare frågor skall ske i konsensus, det vill säga parterna måste vara
överens för att besluta ska kunna fattas. Kommunens representanter inhämtar
direktiv från kommunfullmäktige i principiella och övergripande frågor
angående styrningen av bolaget.
Ägarsamrådets uppgifter omfattar sammanfattningsvis beslut gällande:
• Ändring av bolagsordningen
• Ändring av bolagets verksamhet
• Ändring av aktiekapital
• Ändring av ägardirektiv
• Vinstutdelning
• Investeringar och lån större än 20 mkr per investering/lån eller
maximalt 50 mkr per år
• Avtal som väsentligt avviker från ägardirektiven
• Kapitaltillskott
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Styrelsen:
Styrelsen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB har sitt säte i Karlskrona och
består av fem ledamöter och två suppleanter. Stena Line utser tre av dessa
ledamöter och en suppleant. Kommunen utser två ledamöter och en
suppleant. Karlskrona kommun utser ordföranden i styrelsen och Stena Line
utser VD för bolaget. Styrelsen kommer att utses vid en extra bolagsstämma.
”Nya” Karlskrona Stuveri AB träffar ett 20-årigt hamnavtal, ett
lokalhyresavtal och ett stuveriavtal med Stena Lines rederi, Stena Line
Scandinavia AB, på samma nivåer som gäller idag. Ersättningarna enligt
avtalen indexregleras till del enligt konsumentprisindex.
”Nya” Karlskrona Stuveri AB träffar dessutom ett administrativt avtal med
Stena Line för att administrera, leda och utveckla bolaget samt svara för den
löpande förvaltningen och rapporteringar.
I det administrativa avtalet anges också att ”nya” Karlskrona Stuveri AB
årligen ska satsa 3 mkr på turistinformation om Karlskrona kommun i bland
annat Polen och Tyskland med syftet att öka turistflödet till Karlskrona.
Vidtagna åtgärder och utfall ska regelbundet redovisas för
ägarsamrådet. ”Nya” Karlskrona Stuveri AB kan säga upp avtalet i denna del
om de vidtagna marknadsåtgärderna visat sig inte ha gett annat än ringa
effekt. Avstämning av detta sker efter 5 år.
I aktieägaravtalet som även omfattar ägardirektiven anges att ”nya”
Karlskrona Stuveri AB över tiden ska generera ett ekonomiskt överskott
motsvarande minst 2 mkr per år.
Avtalet anger också de förutsättningar som gäller bland annat avseende pris
vid utköp av någon av parterna från bolaget i de fall någon av parterna vill
sälja sin aktiepost eller om Stena Line lägger ner sin färjeverksamhet i
Karlskrona.
I avtalet anges också att parterna ska möjliggöra utlåning av medel till ”nya”
Karlskrona Stuveri AB. Parterna går i borgen motsvarande sin andel av
ägandet i bolaget för de skulder som bolaget har hos endera part.
Framtida investeringar och underhåll av hamnytor, kajer och byggnader
hanteras inom ”nya” Karlskrona Stuveri AB.
Samarbete med andra hamnar
Samarbetet mellan Karlskrona kommun genom Stuveriaktiebolaget och
Karlshamn hamn bör utvecklas med gemensamma målsättningar, profilering
av hamnarna och utvecklingsstrategi.
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Vinsten är att hamnarna gemensamt utgör en större aktör med tillsammans
större resurser och ett bredare utbud med flexibla lösningar. Karlskronas
styrka som en geografiskt attraktivt belägen hamn för Ro-Pax och Ro-Ro
utveckling måste utgöra en av grunderna i samarbetet. Ett samägt bolag med
Stena Line är i detta sammanhang en stark tillgång för alla parter. Stena Line
är positivt inställda till ett samarbete med Karlshamn. Ett samarbete stärker
regionens transportutveckling markant på nationell nivå, i enlighet med
hamnstrategiutredningens intentioner.
Hamnarna kan tillsammans skapa en starkare profil i södra Östersjön och
bildar en större och starkare nod i såväl nord-sydliga som öst-västliga
prioriterade EU-stråk för transporter.
Gdynia hamn har ett stort antal reguljära linjer över hela världen. Med en
effektiv marknadsföring och information bör denna möjlighet komma
Karlskrona till godo. Det finns även utvecklingsmöjligheter med andra
hamnar i Baltikum och den Ryska Kaliningradregionen.
Övrigt
Det aktuella projektet Motorways of the Sea omfattar bland annat
landanslutning för elektrifiering av färjorna vid kajläge och kommer att
genomföras inom ”nya” Karlskrona Stuveri AB´s hamnområde. Bidragen
från EU påverkas ej av den nya bolagsbildningen.
I Karlskrona Stuveri AB är för närvarande 13 personer anställda.
Anställningarna påverkas inte till sitt innehåll av att kommunen säljer delar
av aktierna i bolaget. De anställda är organiserade inom Svenska
Transportarbetareförbundet, avdelning 2. MBL-förhandling avseende
föreslagen förändring kommer att genomförs 2010-05-07.
Stor vikt läggs vid hållbar utveckling och i aktieägaravtalet anges att parterna
är ense om att verksamheten inom det samägda bolaget ska bedrivas på ett
sätt som är förenligt med krav på hållbar utveckling.
Betonas bör vidare att färjehamnen även efter ”bildandet” av det samägda
bolaget kommer att vara en allmän hamn, det vill säga öppen för andra
rederier och linjer på en icke diskriminerande grund. Detta gäller såväl
hamn- och kajytor som passagerarytor i teminalbyggnaderna.
LOU (lagen om offentlig upphandling) gäller inte för delägt bolag, men
allmänna regler om affärsmässighet och konkurrensutsättning fastställs i
ägardirektiven. Offentlighetsprincipen kommer inte heller att gälla för det
delägda bolaget, eftersom kommunen inte kommer att ha ett bestämmande
inflytande över bolaget.
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§ 126 forts
Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.
Handlingsoffentlighet kommer i och med kommunens minoritetsägande inte
att gälla för ”nya” Karlskrona Stuveri AB.
Kommunens policies, riktlinjer och handlingsplaner för Karlskrona Stuveri
AB upphör att gälla i och med försäljningen av aktierna i bolaget. Detta
gäller t ex ekonomi- och verksamhetsstyrning, informationspolicy,
trafiksäkerhetspolicy.
En sammanfattande riskanalys bifogas i bilaga 9.
Aktieförsäljningen föreslås ske den 1 juli 2010.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 maj 2010 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) överlämnar en skrivelse daterad 11 maj 2010, samt
yrkar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett
förslag om en försäljning av Verköhamnen till ett helägt kommunalt bolag.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, samt yrkar
avslag på Christina Mattissons ändringsyrkande.
Günter Dessin (V) yrkar bifall på Christina Mattissons ändringsyrkande.
Richard Jomshof (SD), Mats Lindbom (C), Inga Lill Siggelsten Blum (KD),
Sofia Bothorp (MP) och Jan Lennartsson (M) yrkar bifall på allmänna
utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
allmänna utskottets förslag.
Votering begärs
Den som vill biträda allmänna utskottets förslag röstar Ja, den som vill
biträda Christina Mattissons ändringsyrkande 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), och ordförande.
Forts
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§ 126 forts
Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Rikard
Jönsson (S), Ann-Charlotte Svensson (S), Bo Andersson (S), Yvonne
Sandberg Fries (S) och Günter Dessin (V).
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 7 nej- röster och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Rikard Jönsson (S), AnnCharlotte Svensson (S), Bo Andersson (S) och Yvonne Sandberg Fries (S)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bildandet av ett med Stena Line samägt bolag för hamn- och
stuveriverksamheten inom terminalområdet på Verkö, vilket innefattar beslut
enligt punkt 1-17 nedan:
1.

Karlskrona Kommun köper samtliga aktier i Karlskrona Stuveri AB av
AB Karlskrona Moderbolag till ett belopp av 1.450.000 kr och
motsvarande direktiv ges till AB Karlskrona Moderbolag att sälja
aktierna,

2. Karlskrona kommun försäljer del av fastigheten Verkö 3:25 till ett
belopp av 1.800.000 kr enligt köpeavtal bilaga 3 till Karlskrona Stuveri
AB och motsvarande direktiv ges till Karlskrona Stuveri AB att köpa
fastigheten,
3. Karlskrona kommun försäljer del av fastigheten Verkö 3:272 till ett
belopp av 600.000 kr enligt köpeavtal bilaga 4 till Karlskrona Stuveri
AB och motsvarande direktiv ges till Karlskrona Stuveri AB att köpa
fastigheten,
4. Karlskrona kommun ger direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB
att sälja byggnaderna inom hamnområdet och överlåta tomrätterna till
Karlskrona kommun till ett belopp av 32.894.470 kr enligt bilaga 5,
5. Karlskrona kommun försäljer dels fastigheten Verkö 3:273 dels del av
Verkö 3:25 och Verkö 3:272 till ett belopp av 152.798.079 kr enligt
bilaga 6 till Karlskrona Stuveri AB att regleras in i annan av Stuveriet
tillhörig fastighet inom terminalområdet och motsvarande direktiv ges
till Karlskrona Stuveri AB att köpa fastigheterna,
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§ 126 forts
Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.
6. överlåtelsen av fastigheterna från Karlskrona kommun till Karlskrona
Stuveri AB finansieras genom upprättande av en revers mellan
Karlskrona kommun och Karlskrona Stuveri AB,
7. Karlskrona kommun lämnar aktieägartillskott till Karlskona Stuveri AB
på maximalt 152.291.279 kr,
8. Karlskrona kommun ger direktiv till Karlskrona Stuveri AB att lösa in
befintlig revers till Karlskrona kommun,
9. aktieägartillskottet finansieras genom upptagande av lån om maximalt
152.291.279 kr,
10. Karlskrona Kommun försäljer 51 procent av aktierna i Karlskrona
Stuveri AB till SLP Stena Line Treasury AB till ett belopp av
127.500.000 kr,
11. fastställande av aktieägaravtalet mellan Karlskrona kommun och SLP
Stena Line Treasury AB,
12. fastställande av aktieöverlåtelseavtal mellan Karlskrona kommun och
SLP Stena Line Treasury AB,
13. fastställande av bolagsordningen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB,
14. bevilja ett lån om maximalt 7 mkr för bolagets behov av rörelsekapital
för de första två verksamhetsåren,
15. återkomma med förslag på 2 representanter från Karlskrona kommun till
ägarsamrådet och vid bolagsstämman i det ”nya” Karlskrona Stuveri AB
varvid uppdraget för, av kommunfullmäktige, tidigare utsett ägarombud
med ersättare i Karlskrona Stuveri AB upphör per tillträdesdagen för
aktierna,
16. återkomma med förslag på ordförande, en ledamot och en suppleant i
styrelsen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB, varvid uppdraget för, av
kommunfullmäktige, tidigare valda styrelseledamöter och
styrelseordförande i Karlskrona Stuveri AB upphör per tillträdesdagen
för aktierna, samt
17. kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att i övrigt underteckna
handlingar för att fullfölja ärendet i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut.
________
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2009.595.293

§ 127
Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade.
Tekniska nämnden föreslår att det planerade nya gruppboendet i Backabo
för funktionshindrade ska byggas i kommunal regi och därmed inrymmas
inom den beslutade (alternativt utökade) investeringsbudgeten. Förslaget
från tekniska förvaltningen innebar däremot att projektet i stället skulle
upphandlas och genomföras i extern regi, för att inte behöva belasta det
tillgängliga investeringsutrymmet. Lokalerna skulle sedan förhyras av
kommunen via ett 20-årigt avtal med hyresvärden.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ett byggande i egen regi
långsiktigt alltid är det billigaste alternativet för kommunen. Nuvarande
fastställda finansiella målsättning om en begränsning av det årliga
investeringsutrymmet till motsvarande avskrivningarnas storlek bidrar
samtidigt till att reducera kommunens handlingsfrihet i förhållande till de
omfattande olika investeringsbehov som redovisas i nuläget. Ett alternativ
till att kunna tillmötesgå dessa investeringsbehov är då att i enstaka fall låta
vissa projekt uppföras i extern regi. Det planerade gruppboendet i Backabo
är då ett exempel på ett mycket angeläget projekt, som skulle kunna bli
föremål för just en sådan hantering. Det finns dessutom aktörer som redan
visat intresse för att vilja åta sig detta uppdrag. Som jämförelse kan nämnas
att tidigare behandlat ”nytt boende i Inglatorp för (psykiskt)
funktionshindrade” däremot bedömdes ej kunna väcka något intresse hos
externa entreprenörer, varför en byggnation i kommunal regi ansågs som
mest realistisk.
Kommunledningsförvaltningen avråder samtidigt från alternativet att utöka
den tillgängliga investeringsramen för år 2010 (och eventuellt också 2011),
så att ett utrymme skapas för ytterligare investeringar. En sådan lösning
skulle nämligen innebära att målsättningen om att ett eventuellt positivt
resultat för kommunen (för åren 2010/2011) ska användas för att amortera
på kommunens befintliga låneskuld inte tillämpas fullt ut.
Kommunledningsförvaltningen gör också bedömningen att det inte är
möjligt att omprioritera inom den tillgängliga investeringsramen, så att
nödvändigt utrymme skapas för investeringen på Backabo.
En sådan omprioritering skulle nämligen bara få som konsekvens att andra
angelägna investeringsprojekt (inom t.ex. Förskole- och skollokaler)
tvingades senareläggas eller rent av att utgå helt ur planeringen. Forts
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§ 127 forts
Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade.
Görs trots allt ändå bedömningen att projektet ska byggas i kommunal regi,
bör ärendets behandling i stället överlämnas till kommande budgetberedning
för åren 2011 – 2013 (2015 för Investeringsplanen). Budgetberedningen får
då en möjlighet att göra en helhetsbedömning och en avvägning över tiden,
där detta projekt kan ställas i relation till alla andra angelägna projekt som
konkurrerar om det tillgängliga och begränsade investeringsutrymmet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 maj 2010 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar avslag på att att-sats 1 och 2, samt yrkar att
meddela tekniska förvaltningen investeringstillstånd för nytt gruppboende i
Backabo för funktionshindrade, att finansiera ovan beslutade bygge genom
att omfördela investeringsutrymmet för ombyggnad av rådhuset, samt att
bifalla allmänna utskottets förslag på att-sats 3.
Sammanträdet ajourneras kl 12.05-12.15.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Christina Mattissons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
Christina Mattissons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att meddela tekniska förvaltningen investeringstillstånd för nytt
gruppboende i Backabo för funktionshindrade,
2. att finansiera ovan beslutade bygge genom att omfördela
investeringsutrymmet för ombyggnad av rådhuset, samt
3. att de för boendet tillkommande drift- och lokalkostnaderna ska inrymmas
inom de för handikappnämnden tilldelade budgetrammarna för år 2011 och
framåt.
_______
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2010.154.295

§ 128
Finansiering och Investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 april beslutades att bevilja
tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset.
I samband med beslut om investeringstillståndet så togs, med hänvisning till
att Domstolsverket tecknar ett avtal om att finansiera investeringen på 6 år,
även beslut om att investeringen ska finansieras genom nyupplåning. I och
med att beslut om nyupplåning tas ska detta godkännas av
kommunfullmäktige.
Efter kommunstyrelsens beslut så har även inkomna anbud kunnat värderas
och investeringen kommer att överskrida de 20 miljoner som ursprungligen
söktes. Den totala investeringsutgiften beräknas nu, inkl byggherrekostnader
och poster för oförutsett att uppgå till strax under 30 miljoner kronor.
Diskussion förs med nu med Domstolsverket om myndigheten fortfarande
står kvar vid att teckna nytt hyresavtal baserat på den faktiska
investeringsutgiften.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
när av bägge parter undertecknat avtal med domstolsverket kan uppvisas,
samt
2. att investeringsutgiften, maximalt 28 000 000 kr finansieras genom
nyupplåning.
______
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2008.199.611

§ 129
Svar på motion att göra Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari 2008, § 4
av Christina Mattisson (S). Förslaget är att Tullskolan görs till nytt centrum
för föreningsliv jämte äldrecentrum samtidigt som skolverksamheten flyttas
över till en om- och tillbyggd F-9 skola vid dagens Wämöskola.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 mars 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen skriver att i beslut den 27 januari 2010 § 5 har Barn- och
ungdomsnämnden fattat beslut gällande Tullskolans framtid och uppdragit åt
tekniska förvaltningen att utföra projektering gällande ombyggnad av
Tullskolan med inriktning mot F-5-skola med ca 150 elever samt tre
förskoleavdelningar. I skrivandets stund föreligger ett tjänstemannaförslag
för behandling i tekniska nämnden enligt vilket tekniska förvaltningen förslår
tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att meddela
projekteringstillstånd avseende ombyggnaden av Tullskolan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april §§ 102 bordlagt ärendet.
Vid allmänna utskottet sammanträde den 4 maj 2010 beslutar man att föreslå
kommunstyrelsen att ånyo bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
____
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2008.744.294

§ 130
Svar på motion om student bostäder.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008, § 93
av Christina Mattisson (S). Förslaget är ge styrelsen för Karlskronahem AB i
uppdrag att planera för nyproduktion av studentbostäder för att täcka behovet
som uppstår då BTH flyttar sin huvudcampus till Karlskrona, samt att ge
miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram detaljplaner med
inriktning enligt ovan.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 mars 2010, § 65
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sedan motionen
skrevs har ett antal detaljplaneprojekt påbörjats samt i vissa fall
färdigställts i samarbete mellan de kommunala förvaltningarna och
Karlskronahem eller Kruthusen i syfte att möjliggöra studentboende. Just
den efterfrågade tomten vid Tullskolan har inte drivits, då
markförhållandena gör att ett bostadsprojekt på den tomten bedöms bli så
kostsamt att det inte är aktuellt för studentboende. Projekt som drivits till
sitt färdigställande, där det idag är möjligt att bygga studentbostäder är: Kv
Grenadjären (ca 119 lgh) A-huset Rosenfeldtsskolan (ca 70 lgh).
Pågående planarbete för studentbostäder i samarbete med Karlskronahem
är:
Kv Skantze (ca 30 lgh), P- huset Pantarholmen (ca 30 lgh)
Kv Svanen på Saltö, inredda vindar, (ca 10 lgh).
Härutöver beräknas ett större antal vindar bl.a. på Trossö och Galgamarken
kunna byggas om för att rymma studentbostäder. Samtliga kommunala
förvaltningar och Karlskronahem arbetar aktivt för att finna nya möjligheter
till att rymma bostäder för studenter.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
______
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2009.78.512

§ 131
Svar på medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken på Norra
Smedjegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
februari 2009, § 26 av Lars Bylander. Förslaget är att gatan enkelriktas
från Skeppsbrokajen till korsningen Norra Smedjegatan/Vittusgatan.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 mars 2010, § 32 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver om konsekvenserna som enkelriktningar för
med sig. Detta är en ståndpunkt som nämnden fortfarande står fast vid.
Generellt sett innebär enkelriktningar ökade körsträckor och minskad
tillgänglighet och med detta en högre miljöbelastning i form av ökade
utsläpp.
Nämnden anser att förslagsställaren har rätt i att inga fler trafikmätningar
behöver göras för att klargöra trafiksituationen på berörda gator på Trossö.
Norra delen av Drottninggatan trafikeras av upp till 5 600 fordon/dygn (år
2004), Norra Smedjegatan trafikeras av 5 800 fordon/dygn (år 2005), Östra
Hamngatan trafikeras av 5 200 fordon/dygn, Landbrogatan trafikeras av 8
200 fordon/dygn och Borgmästarekajen trafikeras av 13 700 fordon/dygn.
Borgmästaregatans norra del är gågata och trafikmängden på denna är
försumbar. Siffrorna ovan indikerar på att det finns tre gator som hanterar
jämnstora flöden på östra Trossö medan det finns två gator på västra Trossö
som hanterar drygt 30 % högre trafikflöden än gatorna i öster.
Att som förslagsställaren föreslår omdirigera trafik från Norra Smedjegatan
till andra gator på Trossö förefaller i dagsläget inte som särskilt effektivt,
snarare är det så man riskerar att skapa problem på andra gator.
Drottninggatan har redan idag lika mycket bilar som Norra Smedjegatan och
i likhet med Norra Smedjegatan kantas stora delar av Drottninggatan av
bostäder. Drottninggatan är mycket riktigt bredare än Norra Smedjegatan och
kan ur den synvinkeln kanske tåla mer trafik, men till Drottninggatans
nackdel är att den är belagd med smågatsten som orsaker mer buller än vad
asfalt gör. Att omdirigera trafiken till Östra Hamngatan innebär väsentligt
ökad körsträcka för bilar som har sin destination på centrala Trossö. Östra
Hamngatan i sig tål mer trafik och här är fördelen att det inte finns så mycket
bostäder längs vägen. Men för att ta sig till sin målpunkt på centrala Trossö
måste man köra på till exempel Kyrkogatan som kantas av bostäder och som
redan idag har ungefär samma trafikmängd som Norra Smedjegatan. Forts
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§ 131 forts
Svar på medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken på Norra
Smedjegatan.
Med detta blir det ganska tydligt att om man flyttar över trafik från Norra
Smedjegatan till Drottninggatan eller Östra Hamngatan uppstår nya problem
med högre trafikflöden, som i sig ger mer problem än de på Norra
Smedjegatan, på andra gator på östra Trossö. Att som förslagsställaren
föreslår att omdirigera trafik till Borgmästaregatan är inte möjligt eftersom
Borgmästaregatan numera är gågata.
I dag är det dock, särskilt i högtrafiktid, vissa problem med att svänga
vänster ut från Norra Smedjegatan till Skeppsbrokajen. Men i och med de
nya byggplanerna som finns för Skeppsbrokajen kommer väganslutningarna
till Skeppsbrokajen att ses över. Detta kommer inte med säkerhet att avlasta
Norra Smedjegatans norra del från trafik, men intentionen är att det ska bli
lättare att komma ut, både för biltrafik och gång- och cykeltrafik, på
Skeppsbrokajen från anslutande gator från söder.
Den största potentialen i att avlasta Norra Smedjegatan är att öppna Norra
Kungsgatan mellan Östra Vittusgatan och Österleden. Detta kan dock inte bli
verklighet så länge busshållplatserna finns kvar på Kungsplan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______

11 maj 2010

Kommunfullmäktige
Akten

42

2005.440.870

§ 132
Svar på medborgarförslag om en levande stadsmiljö och att knyta
Wämöparksområdet till staden.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 augusti
2005, §§ 106 av Irene Knutsson. Förslaget är att bygga en gångbana/
strandpromenad från befintliga båthamnen till Krutviken, att Krutviken
omvandlas till en samlingspunkt för lokalt hantverk och konstnärer och att ett
kallbadhus anläggs utmed den sträckan, samt att bryggarberget bebyggs med
bostäder.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 mars 2010, § 71 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslagsställarens
huvudsakliga ambitioner stämmer väl överens med den utveckling som
bl.a. föreslås i samrådsförslaget till ”Översiktsplan 2030”. Det ligger helt i
översiktsplanens linje att försöka få de olika stadsdelarna att ”sitta ihop” på
ett bättre sätt än idag, och att göra miljöerna mellan dem så
fotgängarvänliga som möjligt. Att förbättra promenadvägen från centrum
till Vämöparken vore därför högst önskvärt. I översiktsplanen föreslås
också området kring Hattholmen/oljehamnen få en annan användning. I
det arbetet ligger fokus på mer publika ytor, sjöliv och urban rekreation.
Även detta helt i linje med medborgarförslaget. Att anlägga ett kallbadhus
längs promenaden kring Bryggarberget skulle passa väl in i de
ambitionerna, och bedöms förenligt med kommunens idéer. Tanken blir
ytterligare intressant då det på bergets sydvästra hörn redan tidigare har
funnits ett kallbadhus, vilket också är upphovet till gatans namn
”Saltsjöbadsvägen”. Användandet av Krutviken som samlingspunkt är
dock en fråga som kommunen inte råder över, då tomten är i privat ägo,
och byggnaden är riven. Vad som uppförs där och med vilken användning
är till stor del upp till fastighetsägaren. Den önskade funktionen borde
dock kunna lösas inne i Vämöparken om lokal initiativkraft finnes. Till
parkens hundraårsjubileum föreslås ett bullerplank för att göra parken ännu
mer attraktiv. Att ytterligare bebygga Bryggareberget mer än den relativt
försiktiga byggnation som föreslås i ”Översiktsplan 2030” bedöms inte
lämpligt, då det skulle påverka stora natur- och kulturintressen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.

11 maj 2010

Kommunfullmäktige
Akten

43

2007.553.214

§ 133
Svar på medborgarförslag om att upphäva detaljplanen för kv Axel 1,
Gasverkstomten.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, §§ 151 av Tanja Rebel. Förslaget är att upphäva detaljplanen för kv
Axel 1, Gasverkstomten.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 mars 2010, § 66 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona kommun har
under många år arbetat aktivt för att få till stånd en byggnation av ett hotell
på den aktuella fastigheten. En sådan byggnation är inom kort färdigställd.
Den pågående byggnationen är helt förenlig med den detaljplan som gäller
för området. Detaljplanen och påföljande bygglov har tillkommit i god
demokratisk ordning. Bygglovet har därutöver även varit föremål för
överprövning, och sedermera vunnit laga kraft. Frågor om stigande
havsvatten och markföroreningar har hanterats i enlighet med gällande
riktlinjer och regelverk.
Då byggnation enligt detaljplanen är nära ett färdigställande, och denna
byggnation bedöms mycket positiv för Karlskrona, ser
samhällsbyggnadsförvaltningen inga skäl att upphäva detaljplanen enligt
förslagsställarens önskemål.
Sofia Bothorp (MP) deltar ej i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

44

2008.139.820

§ 134
Svar på medborgarförslag om att anlägga nöjespark i dagens oljehamn.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, §§ 4 av Joachim Nilsson. Förslaget är att anlägga nöjespark i dagens
oljehamn, samt till viss del i klättrande upp på bryggareberget.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 mars 2010, § 64 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i förslaget till ny
översiktsplan föreslås den f.d. oljehamnen utvecklas till en ny stadsdel i
Karlskrona. Den framtida användningen är i dagsläget inte fastlagd. En av de
huvudsakliga inriktningarna är att området ska utvecklas till en
funktionsblandad grön stadsdel med intressanta inslag av marina verksamheter
och rekreationsytor. Ett effektivt ianspråkstagande av marken fodrar
förändringar i infrastrukturen och förmodligen relativt kraftiga saneringsåtgärder
av markföroreningar. Stadsdelen bör för att uppnå en fungerande
exploateringsekonomi blanda fria rekreationsytor med mer högvärdig
markanvändning i form av bebyggelse. I de delar bostäder kan prövas är det ett
intressant inslag. Detta bedöms dock främst fungera i form av flytande
byggnader i vattnet utmed Saltsjöbadsvägen nedanför Bryggarberget. I övrigt
kan byggnader för främst marin verksamhet och annan mer publik verksamhet
samt eventuellt kontorsbebyggelse vara tänkbara inslag. Önskan att få en så
publik användning av området som möjligt i form av ytor för urban rekreation
bedöms vara förenligt med idén om nöjespark. Detta skulle kunna prövas i
någon del av området, under förutsättning att ett bärkraftigt sådant förslag förs
fram av någon intressent.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

45

2009.756.841

§ 135
Svar på medborgarförslag om att producera vykort, affisch med flygfoto
över Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009, §§ 194 av Peter Öjeskog. Förslaget är att producera vykort, stora som
små, samt stor affisch över Trossö/centrala Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen skriver att turismen är i dagsläget världens snabbaste växande
”industri”. Karlskrona är med sin fantastiska historia, världsarv, läge och
invånare en riktig stor turistpärla. Karlskronas utveckling som turiststad
hänger mycket på hur vi kan paketra och ”sälja och skapa möjligheter för alla
att uppleva Karlskrona. I detta arbete är medborgarna i Karlskrona kommun
oerhört viktiga.
Vad gäller produktion av vykort och affischer så har vi i dagsläget inga
planer på att erbjuda sådana under sommarsäsongen 2010. Fokus ligger just
nu på att utöka och profilera Karlskronas besöksmål och världsarv, samt att
satsa på konferens och gruppmarknaden och ett utökat samarbete med Stena
Line, med alla de enorma möjligheter som öppnas i och med det samarbetet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

46

2010.157.311

§ 136
Rättelse av att-sats kommunfullmäktige §54, investeringstillstånd
broförnyelse
Vid kommunfullmäktige den 22 april 2010 §§ 54, behandlas tekniska
nämndens ärende beträffande investeringstillstånd broförnyelse.
När detta ärende skrevs fram till kommunstyrelsen blev att-sats nr 2 felaktigt
skriven, och blandades ihop med ärende § 55 som handlade om förnyelse
gatubelysning.
Den felaktiga lydelsen på att-sats 2 är: ”att ge tekniska nämnden
investeringstillstånd avseende förnyelse gatubelysning med totalt
2 200 000 kr och att investeringsutgiften finansieras med dels de från 2009
års investeringsbudgets överförda medel, samt 700 000 kr från 2010 års
anslag gata/trafikverksamhet.”
Ärende §54, handlar om och avser broförnyelse, och ska då självklart lyda
”att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende broförnyelse med
totalt 2 200 000 kr och att investeringsutgiften finansieras med dels de från
2009 års investeringsbudgets överförda medel, samt 700 000 kr från 2010 års
anslag gata/trafikverksamhet.”
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att att-sats 2 från kommunfullmäktige beslut den 22 april 2010 §§54 rättas
till att vara: att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende
broförnyelse med totalt 2 200 000 kr och att investeringsutgiften finansieras
med dels de från 2009 års investeringsbudgets överförda medel, samt
700 000 kr från 2010 års anslag gata/trafikverksamhet.
________

11 maj 2010
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§ 137
Anmälningsärenden
Jäv
Ordförande anmäler jäv och lämnar lokalen.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2010-03-23, dnr 211-6349-09, ansökan om tillstånd att använda
övervakningskamera.
b) Yttrande 2010-03-26, dnr 407-6991-10, samråd enligt 6 kap. 4 §
miljöbalken (MB) angående ny elförbindelse mellan Sverige och LitauenNordbalt, ert dnr 2009/995.
c) Yttrande 2010-03-26, dnr 100-546-10, betänkande se medborgare- för
bättre offentlig service (SOU 2009:92).
3. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 10:19 Ändringar i semesterlagen.
b) 10:20 Lyft, en ny praktikåtgärd år 2010.
c) 10:21 Vård- och omsorg i annans hem- viktigt avgörande.
d) 10:16 Tröskelvärden vid offentlig upphandling.
e) 10:17 Förvärvslagen upphävd och bostadsförvaltningslagen skärpt, förslag
att upphäva förköpslagen.
f) 10:22 Arbetsdomstolens dom AD 2010 nr. 11 avsked av synpedagog.
g) 10:23 Vårproposition för år 2010.
4. Internkontrollplan 2010 för AB Karlskrona Moderbolag.
5. Internkontrollplan 2010 för tekniska nämnden.
6. Internkontrollplan 2009 för socialnämnden.
7. Årsredovisning 2009 för Kommunassurans Syd försäkrings AB.
8. Finsam, protokoll 2010-03-11 för samordningsförbundet i Blekinge.
9. Brev 2010-03-11 från hotell group Winn, angående fastigheten Axel 1
(Gasverkstomten) Karlskrona.
10. Attestlista för serviceförvaltningen
11.Brev från Carlskrona veteranbåtsförening angående besked om inriktning
anf tomtmark vid Lindesnäs.
12. Skrivelse angående vindkraftverk.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 8 juni 2010.
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§ 146
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§ 148
§ 149
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§ 152
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§ 154
§ 155
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Information och föredragningar.
Investeringstillstånd för ombyggnad av Vedebyskolan.
Projekteringstillstånd för upprustning och elektrifiering av Verköbanan.
Investeringstillstånd för avfartsramper Karlskrona väst (Rosenholm).
Investeringstillstånd för Blekingegatan, anläggande av busshållplatser och bussgata.
Svar på remiss från naturvårdsverket av förslag till nya mål och åtgäder inom
åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskap.
Framtida former för kvalitets och kostnadsjämförelser mellan 3KVH-kommunerna.
Samråd om ny elförbindelse mellan Sverige och Litauen- Nordbalt.
Delårsbokslut per den 30 april 2010 för
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen.
Delårsbokslut för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen.
Delårsbokslut för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Komplettering av ärende avseende uppföljning per den 28 februari 2010; ytterligare
sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomarna.
Budgetramar och koncernövergripande mål 2011 och planer 2012-2013 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Investerings i nytt biblioteksdatasystem.
Detaljplan för Vedebylund 1:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Begäran om investeringsmedel för inköp av skärgårdsbåten M/f Axel.
Ansvarsfrihet för 2009 för styrelsen för samordningsförbundet i Blekinge län.
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i korsningen
Sunnavägen/Valhallavägen.
Svar på medborgarförslag om anläggning av spontan lek- och aktivitetsyta i Bastasjö
friluftsområde.
Marknadsföring av kommunen genom Karlskrona hockeyklubb.
Anmälningsärende.
Övrigt.
Sommarhälsning

1

8 juni 2010

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 8 juni 2010, kl.08.30-09.25, kl 11.00-11.40
Sammanträdet ajourneras kl 09.25-11.00

Beslutande:

Ordförande

Karl-Gösta Svenson (M)

1:e vice ordf.
Ledamöter

Kent Lewén (FP)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD) jäv § 158
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Richard Jomshof (SD)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)

Tjänstgörande

ersättare

Gerthie Olsson (S)
Carl-Göran Svensson (M) § 158

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (M) § 138-157, 159-160
Ann-Louise Trulsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Inga Lill Siggelsetn Blum (KD) kl 08.30-09.25 §§ 138
Lars Karlsson (C)
Björn Gustavsson (MP)
Rikard Jönsson (S)
Magnus Johansson (S)
Thore Arnström (S)
Håkan Eriksson (S)
Per Björklund (SD)

Närvarande tjänstemän

2

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren kl 11.0011.40 §§ 139-160
Stf kommunchef/ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Informationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Maria Thuresson
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Controller Maria Stivén
Controller Helena Olsson
Redovisningschef Bengt Nilsson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

8 juni 2010

Utses att justera

Bo Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 138-160
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Bo Andersson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

juni 2010 anslagits på kommunens

4
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§ 138
Informationer, föredragningar och beslut
1. Delårsbokslut per den 30 april 2010 för
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen, föredras av controller
Maria Stivén.
2. Delårsbokslut per den 30 april 2010 för
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningen, föredras av controller Helena
Olsson.
3. Delårsbokslut per den 30 april 2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson och
personalchef Anneli Ekström.
4. Ordförande informerar om att kommunstyrelsen presidium och
kommunchef ska träffar landstingsstyrelsens presidium och
landstingschefen den 15 juni 2010 för att diskutera om Karlskrona
kommun kan utföra tjänster direkt mot landstinget, nu när inte
övertagandet av hemsjukvården inte är aktuell längre
________
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.914.291

§ 139
Investeringstillstånd för ombyggnad av Vedebyskolan
Inom det s.k. Lyckebypaketet har barn- och ungdomsnämnden fastställt
inriktningen att satsa 25 mnkr på investeringar i olika skolor inom
Lyckebyområdet. Av beloppet riktades då 12 mnkr till planerade
åtgärder vid Vedebyskolan. Som en första etapp av denna satsning
beslöt kommunfullmäktige redan den 22 oktober 2009 (§197) att bevilja
barn- och ungdomsnämnden 2 mnkr för anskaffning av inventarier
sammanhängande med Vedebyskolans planerade uppfräschning. Detta
belopp finansierades då inom 2009 års avsatta investeringsramar.
Kommunstyrelsen beviljade sedan den 12 januari 2010 (§3) tekniska
nämnden projekteringstillstånd för den fortsatta renoveringen av
Vedebyskolan. Tekniska nämnden återkommer nu med en begäran om
investeringstillstånd för detta projekt. Denna investering omfattar
således 10 mnkr, vilket är helt i linje med tidigare planer och beslut. Av
beloppet avser 2 mnkr åtgärder i skolans utemiljö, medan resterande 8
mnkr avser åtgärder inne i själva skolbyggnaderna. Arbetena ska
påbörjas under sommaren 2010 och avslutas i mars månad 2011. Ett
genomförande av dessa åtgärder måste samtidigt innebära en
bekräftelse av att Vedebyskolan för överskådlig framtid kommer att
bibehållas som en konkurrenskraftig skolenhet inom Lyckebyområdet.
De tillkommande hyreskostnaderna för barn- och ungdomsnämnden
beräknas i nuläget till drygt 1,0 mnkr (helår), varav ca 0,3 mnkr
beräknas utfalla redan under innevarande år. Dessa merkostnader
förutsätts då kunna inrymmas inom nämndens för år 2010 avsatta medel
för skollokalkostnader. De ytterligare merkostnaderna under 2011-2012
förutsätter däremot i princip en i motsvarande grad utökad budgetram
för BUN.
Patrik Hansson (S) påtalar att bilagorna till ärendet saknas ibland
handlingarna.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att bevilja tekniska nämnden ett omedelbart investeringstillstånd för
fortsatt förnyelse och ombyggnad av Vedebyskolan, samt
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§ 139 forts
Investeringstillstånd för ombyggnad av Vedebyskolan
2. att investeringsutgiften om 10,0 mnkr täcks med dels 4,0 mnkr ur
investeringsramen för Fastighetsverksamhet (”Skol- och
förskolelokaler”) i Budget 2010, dels resterande 6,0 mnkr ur
motsvarande investeringsram i kommande Budget 2011, samt
3. att de från år 2011 tillkommande hyreskostnaderna förutsätts
inrymmas inom de budgetramar som tilldelas barn- och
ungdomsnämnden för åren 2011 - 2013.
________
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.302.532

§ 140
Projekteringstillstånd för upprustning och elektrifiering av
Verköbanan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 april 2010, § 40, beslutat
hemställa hos kommunstyrelsen om projekteringstillstånd för upprustning
och elektrifiering av Verköbanan, samt att investeringsutgiften 4 000 000
kronor finansieras med 3 000 000 kronor ur 2009 års anslag för förnyelse
industrispår och 1 000 000 kr ur 2010 års anslag för förnyelse industrispår.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela projekteringstillstånd för upprustning och elektrifiering av
Verköbanan, samt
2. att investeringsutgiften 4 000 000 kronor finansieras med 3 000 000
kronor ur 2009 års anslag för förnyelse industrispår och 1 000 000 kr
ur 2010 års anslag för förnyelse industrispår.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

9

2010.305.311

§ 141
Investeringstillstånd för avfartsramper Karlskrona väst (Rosenholm).
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 april 2010, § 40, beslutat
hemställa hos kommunstyrelsen om projekteringstillstånd för avfartsramper
Karlskrona väst (Rosenholm), samt att investeringsutgiften 3 150 000 kronor
finansieras ur 2009 års anslag för Stadsmiljöprogrammet/på- och avfart
Rosenholm.
Vägverket och Karlskrona kommun avser anlägga två ramper vid trafikplats
Karlskrona väst på väg E22 i Karlskrona kommun. Målet med objektet är att
öka tillgängligheten till Telenor Arena i Rosenholm samt att
kollektivtrafikens linjer som trafikerar Rosenholm och Nättraby får kortare
körsträcka och minskade driftkostnader. Objektet finns med i Vägverkets
verksamhetsplan med byggstart 2010.
Vägverket har fram till dagens datum bekostat framtagandet av erforderliga
handlingar såsom förstudie, arbetsplan (0,2 mkr) och bygg-handling och har
dessutom påbörjat byggnationen av den norra rampen under hösten 2008
anläggandet av bankfyllning och överlast till en genom kostnad av
0,6 mkr. Projektets totala kostnader uppgår till 6,3 mkr varav återstående
byggkostnader är 5 mkr.
Avtal har upprättats den 1 januari 2010 mellan Vägverket och kommunen
som reglerar genomförande och kostnadsfördelning. Kommunen skall betala
50 % av genomförandekostnaden, vilken utgör 3 150 000 kr.
Kapitalkostnader beräknas från och med den tidpunkt som avtalet upprättats
och uppgår 2010 till ca 300 tkr och täcks inom gata/hamn/parkavdelningens
budgetram.
Yvonne Sandberg Fries (S) och Kent Lewén (FP) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela investeringstillstånd för avfartsramper Karlskrona väst
(Rosenholm), samt
2. att investeringsutgiften 3 150 000 kronor finansieras ur 2009 års anslag
för Stadsmiljöprogrammet/på- och avfart Rosenholm.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

10

2010.303.537

§ 142
Investeringstillstånd för Blekingegatan, anläggande av busshållplatser
och bussgata.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 april 2010, § 40, beslutat
hemställa hos kommunstyrelsen om att meddela investeringstillstånd för
ombyggnad av Blekingegatan, samt att investeringsutgiften 1 000 000 kronor
finansieras ur 2009 års anslag för Stadsmiljöprogrammet/Blekingegatan.
Under våren 2010 byggs en ny modern och tillgänglighetsanpassad
centrumhållplats på Parkgatan som gemensamt finansieras av Karlskrona
kommun och Blekingetrafiken samt med statsbidrag. Avsikten är att
hållplatsen skall tas i bruk under juni månad 2010. Blekingetrafiken och
kommunen är överens om att busstrafiken i fortsättningen skall trafikera in
och ut till centrum/Parkgatan via Blekingegatan då detta är en förutsättning
för att få en trafikekonomisk och miljömässigt bra trafikering.
Ordförande och Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av Blekingegatan, samt
2. att investeringsutgiften 1 000 000 kronor finansieras ur 2009 års anslag
för Stadsmiljöprogrammet/Blekingegatan.
_____
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Naturvårdsverket
Ekonomenheten
Akten

11

2010.221.259

§ 143
Remiss från naturvårdsverket av förslag till nya mål och åtgärder inom
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.
Naturvårdsverket fastställde 2004 ett åtgärdsprogram för särskilt
skyddsvärda träd i kulturlandskapet (NV rapport 5411). Åtgärdsprogrammet
ska enligt fastställd rutin utvärderas och omprövas inför ny programperiod
2010-2015. Karlskrona kommun har fått förslaget till nytt åtgärdsprogram på
remiss.
Naturvårdsverket ser i det fortsatta arbetet åtgärdsprogrammet som en
nationell strategi för bevarande av särskilt skyddsvärda träd i
kulturlandskapet.
Verket anser att verksamheten för att bevara och vårda träd i
kulturlandskapet behöver ges ökad prioritet av berörda offentliga aktörer
såsom länsstyrelser, kommuner, statliga verk, kyrkan m.fl i Götaland och
Svealand.
Med särskilt skyddsvärda träd avses i åtgärdsprogrammet:
Jätteträd; med stam grövre än 1 meter i diameter under brösthöjd.
Mycket gamla träd; äldre än 200 år för ek, bok, gran och tall, samt äldre än
140 år för övriga trädslag. Grova hålträd; träd grövre än 40 cm med
utvecklad hålighet i huvudstammen.
I förslaget till mål och åtgärder så finns i upprättad bilaga mål för
kommunernas arbete.
Kommunens synpunkter på de föreslagna målen:
Inom Karlskrona kommun finns det förhållandevis få ytor med anlagda
parker, en stor andel av grönytorna är tätortsnära natur. I det pågående
arbetet med kommunens översiktplan så har en grönstrukturplan framtagits.
Denna plan presenterar en ekologisk ryggrad för varje ort, och visar på vilket
sätt man i den fysiska planeringen kan verka för att tillvarata och utveckla
tätortsnära natur- och grönområden.
Vidare föreslås i förslaget till översiktplan att eklandskapet inom Karlskronas
stadsbygd bör lyftas fram ytterligare.
I och med detta så ser kommunen inga hinder att anta de utökade mål som
förslås i Åtgärdsprogrammet för tätortsnära naturområden då de ligger helt
inom kommunens egna ambitioner.
Forts
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§ 143 forts
Remiss från naturvårdsverket av förslag till nya mål och åtgärder inom
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.
För de anlagda parkerna kan däremot de föreslagna målen till delar vara
problematiska. Karlskrona har få anlagda parkytor och flera av dessa är
kulturhistoriskt värdefulla. Inom dessa bör den arkitektoniska helheten och
anläggningens långsiktiga fortlevnad prioriteras högre.
Parkerna är kulturmiljöer som framför allt är integrerade delar av stadens
arkitektur som som först i andra hand kan relateras till den omgivande
naturen och kulturlandskapet.
Att inom stadsmiljön ha som mål att 70% av nyplanteringar ska göras med
lokalt växtmaterial strider mot den praxis som utvecklats hos parkförvaltarna
i Sverige under senare år. Denna praxis har kommit till på grund av de
erfarenheter man gjort i samband med almsjuka, askskottsjuka mm. De
fysiska förutsättningarna för träden i staden är idag mycket svåra och träden
stressas och blir mer mottagliga för sjukdomar. Endast ett litet fåtal av de
träd som naturligt förekommer i vårt område har förutsättningar att klara
dessa stressfaktorer. Att låta ett fåtal arter utgöra 70% av nyplanteringarna är
alltför riskfyllt. Ett i så stor utsträckning som möjligt varierat trädbestånd är
nödvändigt för att med rimlig säkerhet kunna fullfölja den främsta uppgiften
dvs att tillgodose människors behov av grönska i staden.
Med detta inte sagt att skyddsvärda träd i kulturparker inte ska skyddas och
bevaras. I många parker kan detta vara en stor tillgång och ge en extra
dimension.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis så ligger förslaget till Åtgärdsprogram i stort linje med
kommunens ambitioner, som de uttrycks i det pågående förslaget till
översiktsplan, samtidigt som vi kan se en viss problematik med att
genomföra programmet i sin helhet i anlagda och kulturhistoriska
parkmiljöer, där kulturella eller arkitektoniska värden bör ges företräde.
Mats Lindbom (C) yrkar att texten i tredje stycket första meningen ändras till
i istället för under; Med särskilt skyddsvärda träd avses i åtgärdsprogrammet:
Jätteträd; med stam grövre än 1 meter i diameter i brösthöjd.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att anta ovanstående skrivelse som sitt eget yttrande i ärendet, samt
2. att texten i tredje stycket första meningen ändras till följande; Med särskilt
skyddsvärda träd avses i åtgärdsprogrammet:
Jätteträd; med stam grövre än 1 meter i diameter i brösthöjd
______

8 juni 2010

Kalmar kommun
Kristianstads kommun
Växjö kommun
Halmstads kommun
Handläggare
Akten

13

2010.354.106

§ 144
Framtida former för kvalitets och kostnadsjämförelser mellan 3KVHkommunerna.
3KVH-kommunerna har under flera år arbetat med kvalitetsjämförelser
mellan olika verksamheter i våra fem kommuner (Kalmar, Karlskrona,
Kristianstad, Växjö och Halmstad). Kommunerna ingår också i SKL:s
särskilda jämförelseprojekt och bildar där ett eget nätverk.
Rapporter har tagits fram inom bland annat äldreomsorg, gymnasieskola,
biblioteksverksamhet och förskoleverksamhet (exkl. Halmstad). Arbetet
har bedrivits i samarbete mellan verksamheten i de olika nämnderna och
kommunledningsförvaltningen eller enskilt av nämnderna. Till rapporterna
har det gjorts brukarundersökningar och dessa har respektive verksamhet
haft ansvar för.
Arbetet med jämförelserna och rapporterna har i några fall bedömts som
alltför resurskrävande från främst fackförvaltningarna. Ur
kommunstyrelsens perspektiv har rapporterna kunnat uppfattas som alltför
omfattande och detaljrika. Vi har därför inom den centrala verksamheten,
ekonomer och kvalitetsansvariga i de olika kommunerna, arbetat fram ett
förslag på ett förnyat arbetssätt som tydligare fokuserar på
kommunstyrelseperspektivet.
Framtida arbetsformer
Kvalitetsnätverket har kommit fram till att jämförelsearbetet ska fortsätta.
För Karlskronas del finns detta klart angivet i de av kommunfullmäktige
angivna riktlinjerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Syftet är att vi
ska lära av varandra och förbättra verksamheten i respektive kommun. Den
nya arbetsmodellen är tänkt att ge förbättringar inom följande områden:
• Kommunstyrelsen får en överskådlig inblick i verksamheterna i
den egna kommunen jämfört med de övriga fyra kommunerna.
Även möjligheten att utöva uppsiktsplikten över verksamheterna
förenklas.
• Utgångspunkten för nyckeltalen är erkänd, centralt insamlad
nationellt övergripande statistik.
• Arbetet att ta fram rapporterna blir totalt sett mindre
resurskrävande.
Forts
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§ 144 forts
Framtida former för kvalitets och kostnadsjämförelser mellan 3KVHkommunerna.
Rapporterna bör kunna tas fram regelbundet för respektive verksamhet.
Föreslagen arbetsmodell innebär därför att vi med en begränsad
arbetsinsats kan gå igenom större delen av kommunens verksamhet
inom en period av några år. Officiell statistik ska ju användas och den
ska kompletteras med brukarundersökning inom varje verksamhet och
medborgarundersökningens resultat. Statistiken och nyckeltalen ska
således beskriva ekonomi, volym, objektiv och subjektiv kvalité
(upplevd). I varje rapport ska dessutom finnas en särskild
bakgrundsbeskrivning för respektive kommun.
Sammanställningen av uppgifterna och rapporten ska göras av
kommunledningsförvaltningarna. Genomförande av
brukarundersökningen svarar däremot respektive fackförvaltning för.
Slutsatser och kommentarer i rapporterna ska sedan göras utifrån
objektiva fakta och i samråd med berörda fackförvaltningar. I detta
sammanhang bör samtidigt påpekas att dessa rapporter inte ska ersätta
verksamheternas specifika mer djupgående jämförelser utan i stället ses
mer som viktiga komplement.
I och med att ansvaret fördelats mellan kommunerna kan vi ta fram ett
antal rapporter varje år. Varje område ska sedan återkomma med jämna
tidsintervall. En plan har upprättas
Det finns sedan ett antal ytterligare intressanta områden, men där det idag
saknas lämplig officiell statistik. Inom dessa områden är det därmed
svårare att jämföra och arbetet får i stället inriktas på att hitta alternativa
arbetsformer för framtida jämförelser.
Sammantaget ska den upprättade beskrivna arbetsmodellen förenkla
arbetet och förse kommunstyrelsen med relevanta jämförelser samt ge
möjligheter att i dialog med nämnderna kunna bidra till en effektiv
verksamhet, där kostnader – resultat - lärande/utveckling och - kvalitet
belyses och sammanvägs.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna den beskrivna arbetsmodellen och tidplanen för det
fortsatta arbetet med kvalitets- och kostnadsjämförelser mellan de fem
3KVH-kommunerna.
_______
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2010.49.109

§ 145
Samråd om ny elförbindelse mellan Sverige och Litauen-Nordbalt (dnr
2009/995).
Karlskrona kommun har fått ovanstående dokument på remiss för svar senast
9 juli.
Bakgrund
Samrådet gäller en planerad elförbindelse mellan Sverige och Litauen.
Information kring projektet delgavs kommunstyrelsens arbetsutskott vid dess
sammanträde 4 maj. Ett första samråd har hållits med Karlskrona kommun i
februari, då representerade av planarkitekt Viktoria Nordholm och miljöchef
Anders Klar.
Den här andra versionen av samrådsunderlaget har ändrats från föregående
på så sätt att ett antal alternativa sträckningar har strukits, bland annat det
som berör Karlskrona kommuns landområde. Dessutom kommer hela
sträckningen på land att kabelläggas i stället för att delvis gå med luftledning.
En av anledningarna till att alternativet vid Kristianopel valdes bort är att
havsbottnen utanför är mindre lämplig för kabeldragning. Dessutom innebär
det en betydligt längre kabeldragning på land.
Synpunkter
Eftersom kabeln inte längre planeras att dras genom Karlskrona kommun
finns det inga större synpunkter från kommunens sida. Det är dock glädjande
att man väljer tekniken med två parallella kablar (bipolär) i stället för att låta
vattnet fungera som återledare (monopolär). Detta ger mindre miljöproblem i
form av magnetfält och klorutsläpp.
En möjlig pluseffekt av projektet kan också bli att framtida vindkraftparker
till havs kan kopplas på direkt på ledningen och på så sätt dra nytta av
befintlig infrastruktur.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Svenska Kraftnät som svar
på samrådet.
_______
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2010.189.042

§ 146
Delårsbokslut per den 30 april 2009 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen.
Controller Maria Stivén föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamhet redovisar ett
överskott om 2,5 mkr mot budget per april månad 2010.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna bokslut per april månad 2010.
_________
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SEF 2010.22.042

§ 147
Delårsbokslut per den 30 april 2009 för kommunstyrelsen/
serviceförvaltningen.
Controller Helena Olsson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningens verksamhet redovisar en prognos
för 2010 på + - 0 kronor.
Sofia Bothorp (MP) undrar hur mycket man skulle tjäna på att ta bort all
juice på skolorna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna delårsbokslutet för april 2010.
_________

17

8 juni 2010

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Akten

18

2010.189.042

§ 148
Delårsrapport per den 30 april 2010.
Redovisningschef Bengt Nilsson och personalchef Anneli Ekström föredrar
ärendet.
Härmed överlämnas årets delårsrapport per den 30 april för kommunen,
koncernen samt den sammanställda redovisningen jämte en prognos för
årets budgetutfall.
I samband med delårsrapporten ska, enligt direktiv från såväl
kommunfullmäktige som kommunstyrelsen, en avrapportering av mål
fastställda av kommunfullmäktige göras samt förslag lämnas till en
eventuell förändring av dessa om nämnd efter vidtagna åtgärder inte
kan hålla beslutade ramar. I delårsrapporten görs även en
avrapportering av de av kommunfullmäktige särskilt lämnade
uppdragen.
Med hänvisning till pågående barnomsorgsutbyggnad har barn- och
ungdomsnämnden äskat om att den del av barn- och ungdomsnämndens
investeringsreserv för inventarier för barnomsorgsutbyggnad som avser
inventarier i kök ska föras över till kommunstyrelsen
(serviceförvaltningen). Med hänvisning till befarade underskott har
tekniska nämnden och handikappnämnden begärt utökade budgetramar.
Vidare har miljö- och byggnadsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden tidigare eller indirekt begärt utökade budgetramar.
Samtliga nämnder påminns om att de av kommunfullmäktige tilldelats
såväl erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter.
Det är respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen
utförs med de medel som finns till förfogande.
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Kommunstyrelsens anvisningar
för uppföljning, med en avvikelse, och det är upprättande av miljöbokslut.
Därutöver uppföljning enligt särskilt direktiv från kommunfullmäktige.
•

Delårsresultatet enligt Kommunallagens balanskrav är efter fyra
månader -19,5 miljoner kronor,
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§ 148 forts
Delårsrapport per den 30 april 2010.
•

Prognosen för helårsresultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till 45,7 miljoner kronor,

•

För nämnderna totalt beräknas att den totala budgetavvikelsen blir
minus 38,4 miljoner kronor, där Socialnämnden -17 miljoner kronor
och Handikappnämnden -9,3 miljoner kronor, Barn- och
Ungdomsnämnden -4,9 miljoner kronor samt Tekniska nämnden 5,6 miljoner kronor svarar för den största negativa
budgetavvikelsen,

•

Skatteintäkterna beräknas bli 41,0 miljoner kronor högre än budget,

•

Finansnettot beräknas bli 2,0 miljoner kronor bättre än budget,

•

Pensionskostnaderna beräknas bli 1,2 miljoner kronor högre än
budget,

•

Avsatt reserv för löne- och prisstegring beräknas ge ett överskott om
18 miljoner kronor,

• Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås, resultatet
beräknas bli 23,1 miljoner kronor bättre än budget.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 juni 2010 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Lars Hildingsson (S) yrkar att vid hel- och delårsbokslut ska följande
redovisas; Hur har antalet anställda förändrats uppdelade per förvaltning,
samt hur har kostnaderna för köpta tjänster utvecklats.
Ordförande och Kent Lewén (FP) yrkar att Lars Hildingssons tilläggsyrkande
återremitteras till kommunstyrelsens allmänna utskott för beredning.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om Lars Hildingssons tilläggsyrkande ska
avgöras i dag eller återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera
tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att beträffande äskanden om utökade ramar från tekniska nämnden,
handikappnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden, fördjupa beredningen av dessa, samt socialnämnden,
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för att presentera ett förslag för kommunfullmäktige i samband med
behandlingen av delårsrapporten per den 31 augusti,
2. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2010, forts
3. att återemittera Lars Hildingssons tilläggsyrkande till
kommunstyrelsens allmänna utskott för beredning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att 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 alternativt förslå förändringar för
verksamhetens mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall
för helår 2010, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans och
att dessa redovisas senast i samband med delårsrapport per den 31
augusti 2010
3. att överföra 100 000 kr från barn- och ungdomsnämndens
investeringsreserv för inventarier vid utbyggd barnomsorg till
kommunstyrelsen (serviceförvaltningen).
4. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2010
_______
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2010.189.042

§ 149
Komplettering av ärendet avs. Uppföljningen per den 28 februari 2010:
Ytterligare sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar
Vid kommunfullmäktiges behandling den 22 april 2010 (§53) av
uppföljningen per den 28 februari beslöts att återremittera ärendet för
kompletterande beredning av särskilt tilläggsyrkande om ytterligare 300
sommarjobb i år till gymnasieungdomar.
Kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet har därför nu
utrett möjligheterna att tillskapa ytterligare ferieplatser – utöver redan
befintliga och tillsatta 200 platser - för ungdomar som gått ut första
eller andra året inom gymnasieskolan. Arbetsmarknadsenhetens
inventering visar på en möjlighet att snabbt ordna ytterligare 50 sådana
platser på olika håll i kommunen. Det totala antalet skulle därmed
komma att uppgå till 250 platser. Denna senaste utökning kräver då i
sin tur ökade ekonomiska resurser för dels löner m.m. till ungdomarna,
dels visst tillkommande administrativt stöd (främst lönehantering).
Sammantaget beräknas merkostnaden till 630 tkr.
Patrik Hansson (S), Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
är det medel som gäller. Nämnderna ska därmed anpassa sin
verksamhet till tillgängliga medel alternativt föreslå förändringar av
befintliga mål för verksamheten,
2. att samtidigt uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2010, att vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
3. att dessutom bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag om 630 tkr
för att kunna utöka antalet ferieplatser för gymnasieungdomar
sommaren 2010 med ytterligare 50,
4. att täcka denna merkostnad med en motsvarande omdisponering av
medel från kommunfullmäktiges anslag för oförutsett i Budget 2010,
samt
5. att i övrigt godkänna uppföljningen per den 28 februari 2010.
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2010.337.041

§ 150
Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgetdirektiven 2011
och planer 2012-2013 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budgetdirektiv för
tillväxt, trygghet & valfrihet i ett grönare Karlskrona 2011-2013” som
innehåller 4 stycken att-satser.
2. Socialdemokraternas och vänsterpartiets, ” ny inriktning för
möjligheternas Karlskrona, socialdemokraternas och vänsterpartiets
förslag till budgetdirektiv för 2011-2013.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 juni 2010 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (FP), Mats Lindbom (C), Tommy Olsson (KD), Camilla
Brunsberg (M) yrkar bifall till femklöverns förslag till budgetdirektiv 2010
och planer 2011-2012 med 4 stycken att-satser.
Patrik Hansson (S) och Günter Dessin (V) yrkar bifall till
Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv för 20112013
Richard Jomshof (SD) meddelar att Sverigedemokraterna kommer att
överlämna sitt förslag till budgetdirektiv i god tid innan kommunfullmäktige.
Sofia Bothorp (MP), Gunilla Ekelöf (FP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till ramförändringar och
koncernövergripande mål för åren 2011 – 2013 enligt skrivelsen
”Tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare Karlskrona”,
forts
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§ 150 forts
Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013.
2. att samtidigt fastställa föreslagna nya budgetramar för nämnder och
finansiella poster för åren 2011 – 2013 enligt bifogad särskild
sammanställning,
3. att dessutom tillstyrka förslaget till nya investeringsramar för åren
2011- 2015 enligt bifogat investeringssammandrag, samt
4. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och
vidta de åtgärder som framkommer i skrivelsen ”Tillväxt, trygghet och
valfrihet i ett grönare Karlskrona”.
______
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2010.331.880701

§ 151
Investering i ett nytt biblioteksdatasystem
Bibliotekens nuvarande system (OPAC) för tillgång via nätet till
bibliotekets olika tjänster är föråldrat och behöver snarast ersättas med
ett nytt och modernt system med helt andra möjligheter jämfört med
idag. Redan under nästa år kommer befintligt system att stängas ner och
fortsatt underhåll kommer inte att ske.
Avsikten är att det nya systemet ska upphandlas gemensamt inom
samverkansorganet Länsbibliotek Sydost – främst i syfte att kunna
erhålla ett förmånligt inköpspris men även för att söka uppnå vissa
samordningsvinster för de inblandade kommunerna. Den initiala
investeringskostnaden har preliminärt bedömts till ca 300 tkr för
Karlskronas del. Detta belopp kan då inte rymmas inom
kulturnämndens årliga investeringsram för inventarier. Förutom årliga
kapitalkostnader kommer investeringen även att medföra vissa ökade
driftkostnader i övrigt. Sammantaget kan merkostnaden uppskattas till
något hundratal tusen kronor (per helår).
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att utöka kulturnämndens investeringsram för inventarier i Budget
2011 med 300 tkr för anskaffning av ett nytt biblioteksdatasystem för
webbtjänster,
2. att finansiera denna utökning genom en motsvarande reducering av
kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv i Budget 2011, samt
3. att de tillkommande drift- och kapitalkostnaderna förutsätts
inrymmas inom de budgetramar som tilldelas kulturnämnden för åren
2011 – 2013.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

25

2009.669.214

§ 152
Detaljplan för Vedebylund 1:1 m fl
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 12 maj 2010, § 159
beslutat att godkänna och överlämna rubricerad detaljplan till
kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl har varit utställd för granskning från
den 29 januari 2010 till den 26 februari 2010. kungörelse om utställningen har
anslagits på kommunens anslagstavla och införts i lokalpress fredagen den 29
januari 2010. detaljplanens syfte är pröva möjligheten att uppföra ny
bostadsbebyggelse i tre till sju våningar genom komplettering och omvandling
av befintlig stadsdel. Ett särskilt boende för äldre, senior- och trygghetsboende
samt service för äldre boende för äldre boende i stadsdelen avses inrymmas i
nybyggnaderna. Planen medger även användning för kontor, handel och vård.
Lyckebyvägen, som har avlastas genom tillkomsten av Järavägen, skiftar
karaktär från trafikled till stadsgata. Korsningen med riksvägen byggs om till
cirkulationsplats. Trafikstörda lägen på båda sidor Lyckebyvägen kan tas i
anspråk för bostadsbebyggelse. Planen anpassas tillbefintlig bostadsbebyggelse
inom Vedeby lunds gård och skyddsbestämmelser införs för byggnaderna och
gårdsmiljön som helhet. En ny tomt för verksamhet tillskapas mot
Stationsvägen.

Magnus Johansson (S), Camilla Brunsberg (M) och Tommy Olsson (KD)
yttrar sig.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplan för del av Vedebylund 1:1, upprättad i december 2009 och
reviderad i april 2010-05-18, samt
2. att godkänna ställningstagande om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

26

2010.304.559

§ 153
Begäran om investeringstillstånd för inköp av skärgårdsbåten
M/F Axel
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 april 2010, § 37, beslutat
hemställa hos kommunstyrelsen om investeringstillstånd för inköp av
skärgårdsbåten M/F Axel, samt att omfördela 3 600 000 kronor från
kommunstyrelsens investeringsreserv till inköp och renovering av
skärgårdsbåten M/F Axel.
Köpeskillingen har stämts av med Affärsverken till att vara
2 000 000 kronor. Inför säsongen 2011 kommer M/F Axel att behöver
genomgå en omfattande renovering och upprustning till en bedömd kostnad
av 1 600 000 kronor.
Bakgrunden till förvärvet och renoveringen är den upphandling av
skärgårdstrafiken som Blekingetrafiken genomför under våren 2010.
I upphandlingen villkoras att skärgårdsbåten M/F Axel specifikt ska trafikera
rutten mellan Trossö och Nättraby. För att möjliggöra för Affärsverken att
lämna anbud under neutrala förutsättningar, lika som för andra
anbudsgivare, överlåts M/F Axel i kommunal förvaltnings ägo.
I upphandlingsunderlaget anges också att båten kommer att genomgå en
omfattande renovering med bland annat byte av motor, backslag och
drivlina, byte av tak och diverse annan mindre upprustning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att meddela investeringstillstånd för inköp av skärgårdsbåten M/F Axel,
samt
2. att omfördela 3 600 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv
till inköp och renovering av skärgårdsbåten M/F Axel.
______

8 juni 2010

Kommunfullmäktige
Akten

2008.87.106

§ 154
Ansvarsfrihet för 2009 för styrelsen för Samordningsförbundet i
Blekinge län.
Samordningsförbundet i Blekinge län (”FINSAM”) har till Karlskrona
kommun – i sin egenskap av en av förbundsmedlemmarna – för prövning
och ställningstagande översänt dels upprättad årsredovisning för år 2009,
dels de valda revisorernas revisionsberättelse för samma år.
Samordningsförbundet, som bildades under slutat av år 2006, är rent
juridiskt ett kommunalförbund och därmed en fristående juridisk person.
Förbundets uppgift är att bedriva finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan de deltagande aktörerna. Det främsta syftet
med verksamheten är att de deltagande enskilda individerna ska uppnå,
förbättra eller återställa den egna förmågan till förvärvsarbete med
utgångspunkt från en effektiv resursanvändning.
Av förbundets senaste årsredovisning framkommer bl.a. att verksamheten
under år 2009 med råge har bedrivits inom de tillgängliga ekonomiska
ramarna. Planerade projekt har samtidigt till största delen kunnat
genomföras och med tillfredsställande resultat. Utfallet och resultaten
under år 2009 har därmed även lagt en bra bas för 2010 års planerade
verksamhet.
I den översända revisionsberättelsen föreslår sedan de valda revisorerna
dels att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2009, dels att den
upprättade årsredovisningen för samma år godkänns. I revisionsberättelsen
gör revisorerna dock ett påpekande om att förbundsstyrelsen bör sträva
efter att tydligare redogöra för hur målen för god ekonomisk hushållning
har uppnåtts. Av kommentarerna i årsredovisningen framkommer
samtidigt att förbundet har för avsikt att för år 2010 sätta upp ännu
tydligare mål för vad man betraktar som en god ekonomisk hushållning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län
ansvarsfrihet för år 2009, samt
2. att samtidigt godkänna den av förbundet för år 2009 upprättade
årsredovisningen.
____
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Kommunfullmäktige
Akten
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2008.87.106

§ 155
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen- Valhallavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009, § 194 av Ulf Sejlert. Förslaget är att föreslagit att parkeringsplatserna
utanför affärerna (en frukt- och grönsaksaffär, en blomsteraffär, en kiosk
samt en fastighet med tapetserarverksamhet) i anslutning till korsningen
Valhallavägen – Sunnavägen tas bort samt att kommunen ser till så att
trafikanterna följer gällande parkeringsförbud i området. Vidare föreslås att
hastigheten sänks till 30 km/tim i och kring korsningen.
Tekniska nämnden har i beslut den 28 april 2010, § 46 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har mätt trafiken på
Valhallavägen ca 20 meter väster om Sunnavägen (år 2008). Trafikmängden
under mätperioden var då ca 5 600 fordon/dygn och medelhastigheten 23
km/tim. 1 % av fordonen körde fortare än tillåtna 50 km/tim. På Sunnavägen
är närmaste mätning gjord ca 100 meter norr om korsningen (år 2008).
Trafikmängden var då ca 5 200 fordon per dygn och medelhastigheten 26
km/tim. 2 % av fordonen körde fortare än 50 km/tim.
När det gäller förslaget om sänkt hastighet anser nämnden att i
dagsläget är det inte motiverat att sänka hastigheten i korsningen.
Ramböll håller på att göra en trafiknätsanalys i Karlskrona och när den är
färdig kommer troligen en mer generell hastighetsöversyn att påbörjas. Det
kan därför vara lämpligt att avvakta beslut om ändrade hastigheter tills detta
arbete är klart.
Parkeringsplatserna som förslagsställaren vill ta bort ligger på kvartersmark
och förändringar här måste därför ske i samråd med fastighetsägaren. In- och
utfart till parkeringarna sker nära korsningen och före utfart på Sunnavägen
måste trafiken passera gång- och cykelbanan som därmed riskerar att bli
blockerad.
Nämnden delar förslagsställarens uppfattning om att
trafiksituationen inte är optimal samtidigt som det är rimligt att anta att
kundparkeringarna är viktiga för näringsidkarna.
besökare till affärerna. Även dessa platser ligger på kvartersmark.
Forts
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§ 155 forts
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen-Valhallavägen.
De parkeringsplatser som finns bakom affärerna och som förslagsställaren
hänvisar till som alternativ uppställningsplats är, enligt skyltning,
reserverade för besökare till Wämö Center och kan således inte användas av
När det gäller felparkerade bilar kan nämnden konstatera att
kommunens parkeringsvakter vid flera tillfällen har varit i området och
bötfällt bilar, bland annat på cykel- och gångbanor.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_______

8 juni 2010

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

30

2010.64.336

§ 156
Medborgarförslag om anläggning av spontan lek- och aktivitetsyta i
Bastasjö friluftsområde.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 januari
2010, § 5 av Stefan Svensson. Förslaget är att en yta successivt avjämnas och
iordningställs för olika fria aktiviteter som brännboll, fotboll, barnens skog
mm på den yta som frigjorts efter att träd fallit och borttagits från efter
stormen Gudrun.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 26 april 2010, § 16 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Vid genomgång av förslag
till Översiktsplan för Karlskrona har den av förslagsställaren nämnda ytan
avsatts för bostadsändamål varför det i stället föreslås ett alternativt område
för föreslagna aktiviteter.
Området kan successivt utvecklas för aktuella behov i samband med
exploatering av det i Översiktsplanen föreslagna nya bostadsområdet. I
samband med detaljerad exploatering kan placering av område studeras och
väljas ut i anslutning till Bastasjöområdet och därmed bli en tillgång för
boende i det tillkommande området och besökande i friluftsområdet.
Ordförande beslutar
att ärendet återremitteras för en finansiell syn.
_____

8 juni 2010

Karlskrona Hockeyklubb
Handläggare
Controller KLF
Akten

31

2010.356.807

§ 157
Marknadsföring av kommunen genom Karlskrona Hockeyklubb
I Karlskrona har intresset för ishockey alltid varit stort och Karlskrona
Hockeyklubb har genom åren fått allt fler supportrar. I och med bygget av
Telenor Arena Karlskrona så har hockeyklubben nått publiksiffror som är
unika i hockeysverige.
För Karlskrona kommun är arbetet med att skapa intresse för och utveckla
Rosenholmsområdet viktigt och i det arbetet är Karlskrona Hockeyklubb en
betydelsefull partner.
Ur marknadsföringssynpunkt är det positivt för Karlskrona kommun att
synas i samband med KHK:s matcher och inför säsongen 2010/2011 finns
möjlighet att köpa reklamplats på klubbens matchtröjor. Priset för
kommunens logotyp på tröjans framsida är 30 000 kronor (se skiss).
Patrik Hansson (S) och ordförande yttrar sig.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att köpa reklamplats på Karlskrona Hockeyklubbs matchtröjor säsongen
2010/2011 för 30 000 kronor, samt
2. att pengarna tas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.
______
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§ 158
Anmälningsärenden
Tommy Olsson (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
Beslut 2010-05-05, dnr 303-797-10, Beslut om medel till projektet
”utveckling av kustvägen längs sydostspetsen.
Yttrande 2010-03-26, dnr 407-6991-10, samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken
(MB) angående ny elförbindelse mellan Sverige och Litauen- Nordbalt, ert
dnr 2009/995.
Yttrande 2010-03-26, dnr 100-546-10, betänkande se medborgare- för bättre
offentlig service (SOU 2009:92).
3. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 10:24 Budgetförutsättningar för åren 2010-2014.
b) 10:25 Sommarjobbsatsning 2010.
c) 10:27 Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.
d) 2010-05-05, bra resultat trots sämre förutsättningar, ekonomirapporten om
kommunernas och landstingets ekonomi- maj 2010.
4.Kammarrätten i Jönköping
a) Protokoll 2010-04-13 mål nr 2505-2506-09, laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900); avsiktsförklaring avseende
detaljplanehandläggning och försäljning av Kölen 7 och del av Kölen 11
m.m avseende Skönstaviks camping; fråga om prövningstillstånd.
5) Regeringskansliet, redogörelse för det Svenska ordförandeskapet i
Europeiska unionens råd andra halvåret 2009.
6) Statens fastighetsverk, samverkan kring världsarvet ”Örlogsstaden
Karlskrona”.
7) Arbetsförmedlingens vårprognos för arbetsmarkanden 2010 och 2011.
8) Attestlista för kommunledningsförvaltningen med beslutsattestanter inom
gruppen tjänstemän.
9) Beslut om ersättare för ledningspersonal.
10) Svar på remiss av rikstrafikens tillgänglighetskriterier inför upphandling
av ny tillgänglighetsmodell.
11) Folder från Sveriges ungdomsråd, ”du gör skillnad”
_____
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§ 159
Övrigt
Kurs
Ledamot Christina Mattisson (S) har anmält till ordförande att hon vill skulle
vilja åka till Kommek i Malmö den 18-19 augusti 2010.
Kommunstyrelsen beslutar
att Christina Mattisson (S) ska får åka till Kommek den 18-19 augusti 2010 i
Malmö.
______

8 juni 2010

§ 160
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden önskar alla en skön sommar med mycket värme.
2:e vice ordförande Kent Lewén (FP) önskar ordföranden en avkopplande
och bra sommar.
_______
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10 augusti 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 10 augusti
2010.
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165

Information och föredragningar.
Utbyggnad av skola i Nättraby.
Försäljning Aspsoppen 4, Ekebergsvägen 5, Karlskrona kommun.
Jämställdhetsplan för kommunledningsförvaltningen 2010-2011.
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunledningsförvaltningen.
§ 166 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till serviceförvaltningen.
§ 161
Informationer, föredragningar och beslut
Delårsrapport per den 30 april 2010
Delårsrapport per den 30 april 2010
Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post, sociala medier och Internet i
Karlskrona kommuns samlade verksamhet

___

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 10 augusti 2010, kl.08.30-09.50, kl 11.05-11.40
Sammanträdet ajourneras kl 09.50-11.05

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (M)
Kent Lewén (FP)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)

1

10 augusti 2010

2

Lars Hildingsson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Richard Jomshof (SD)
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande

ersättare

Gerthie Olsson (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Bo Gustavsson (MP)

Närvarande

ersättare

Ann-Louise Trulsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Lars Karlsson (C)
Rikard Jönsson (S)
Magnus Johansson (S)
Thore Arnström (S)
Håkan Eriksson (S)
Per Björklund (SD)

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Stf Personalchef Eva Magnusson Larsson
Informationschef Ulla Nelson
Kommunjurist Maria Thuresson
Stf förvaltningschef Annica Blomstrand
Förvaltningschef Hans Juhlin kl 08.30-09.45 §§ 161, 167168
Plan- och bygglovschef Ola Swärdh kl 08.30-09.45 §§
161, 167-168
Planarkitekt Morgan Mattsson kl 08.30-09.45, §§ 161,
167-168
Planarkitekt Anna Steinwandt kl 08.30-09.45 §§ 161, 167168
Victoria Nordholm kl 08.30-09.45 §§ 161, 167-168
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Kent Lewén

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 161- 179
Elisabeth Arebark

Ordförande

Justeringsledamot

10 augusti 2010
………………………………………
Karl-Gösta Svenson

………………………………………
Kent Lewén

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

augusti 2010 anslagits på kommunens

3

10 augusti 2010

4

10 augusti 2010
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§ 161
Informationer, föredragningar och beslut
1. Godkännande av grönstrukturplanen, föredras av plan- och bygglovschef
Ola Swärdh.
2. Förslag till Översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun, föredras av
förvaltningschef Hans Juhlin.
3. Medelsförvaltning för Karlskrona kommun, föredras av
ekonomichef Mats Svensson.
________

10 augusti 2010

Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.350.291

§ 162
Utbyggnad av grundskolan i Nättraby
Antalet grundskoleelever inom Nättrabyområdet har ökat successivt
under de senaste åren. Befintliga Nättrabyskolan når därför snart sin
maximala kapacitetsgräns. I sammanhanget bör då också noteras att
denna skolas lokalytor redan idag utnyttjas mycket intensivt jämfört
med andra grundskolor inom kommunen. Antalet elever inom
Nättrabyområdet förväntas dessutom öka ytterligare under de närmaste
åren beroende på främst en ytterligare nybyggnation av såväl lägenheter
som villor inom området.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår därför att ytterligare
grundskolelokaler snarast tillskapas i Nättraby – först i provisorisk
paviljongform och sedan i form av en ny skolenhet i närheten av den
befintliga skolenheten (NKC).
I Femklöverns förslag till Budgetramar och Investeringsbudget för
perioden 2011 – 2013 (2015), som fastställdes av fullmäktige vid dess
junisammanträde, inryms investeringsmedel avseende dels en
modulbyggnad år 2011, dels en särskild reserv under åren 2012 – 2015
för nya skolenheter i bl.a. Nättrabyområdet. Däremot har inte barn- och
ungdomsnämndens budgetramar utökats med specifik hänvisning till
behovet av just ytterligare grundskolelokaler i Nättraby.
Merkostnaderna till följd av den initiala tillfälliga skolmodulen
beräknas för övrigt till ca 1 550 tkr om året. För år 2011 kan effekten
därmed uppskattas till ca 650 tkr (motsvarande fem månader).
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 augusti 2010 tillstyrkt
förslaget.
Ordförande beslutar
1. att ärendet utgår vid dagens sammanträde, samt
2. att ärendet behandlas vid budgetberedningen inför år 2011.
_________
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10 augusti 2010
Mark och exploatering
Ekonomienheten
Akten

7

2010.358.253

§ 163
Försäljning av fastigheten Aspsoppen 4, Ekebergsvägen 5, Karlskrona
kommun.
Kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag att sälja fastigheten
Aspsoppen 4, belägen på Ekebergsvägen 5 i Lyckeby.
Med anledning härav annonserades fastigheten ut till försäljning i
dagspressen. Försäljningen skedde genom budgivning. Det förmånligaste
budet lämnades av Ingela Nilsson och Dragan Cado
om 1.385.000:- kronor, vilket har utmynnat i bifogat köpeavtal.
Fastigheten Aspsoppen 4 har utnyttjats av handikappförvaltningen som
gruppbostad. Detaljplan fastställd 1975 medger fristående hus för
bostadsändamål.
Aspsoppen 4 består av en 1- plansvilla i tegel med fristående förråd uppfört
1979. Tomtytan är 809 kvm.
Byggnaden har besiktats av opartisk besiktningsman vilket bifogas
köpeavtalet.
Fastigheten har ett bokfört värde om 162.461:- kronor. Uppkomna kostnader
vid försäljningen
uppgår till ca: 80.000:- kronor och genererar därmed totalt ett överskott på
ca: 1.140.000:- kronor
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna föreliggande köpeavtal var genom Karlskrona kommun
säljer Aspsoppen 4 till Ingela Nilsson och Dragan Cado för en köpeskilling
av enmiljontrehundraåttiofemtusen (1.385.000:-) kronor
_______

10 augusti 2010

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten

8

2010.380.002

§ 164
Jämställdhetsplan för kommunledningsförvaltningen 2010-2011.
Varje förvaltning ska en gång om året göra en handlingsplan för sitt
jämställdhetsarbete, vilket ska utgå från Karlskrona kommuns
jämställdhetsplan och det politiska jämställdhetsprogrammet.
Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med fackförbunden SKTF
och SACO tagit fram ett förslag till en ny jämställdhetsplan för år 20102011.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att fastställa jämställdhetsplanen för kommunledningsförvaltningen 20102011.
______

10 augusti 2010

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten

9

2010.20.108

§ 165
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
kommunledningsförvaltningen.
Sammanställning och redovisning av synpunkter, klagomål eller förslag ska
ske en gång i halvåret till nämnden. Det har inkommit 7 st synpunkter,
klagomål eller förslag till kommunledningsförvaltningen under tiden den 1
januari till den 30 juni 2010.
Fyra personer har fått svar från berörd handläggare. De tre övriga personerna
kom in i slutet av juni med sitt ärende och har därmed inte hunnit besvaras på
grund av semestertider.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna ovanstående redovisning av inkomna synpunkter, klagomål
eller förslag för tiden januari till juni 2010.
_______

10 augusti 2010

Serviceförvaltningen
Handläggare
Akten

10

KS.SEF2010.20.108

§ 166
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till
Serviceförvaltningen.
Sammanställning och redovisning av synpunkter, klagomål eller förslag ska
ske en gång i halvåret till nämnden. Det har inkommit 3 st synpunkter,
klagomål eller förslag till serviceförvaltningen under tiden den 1 januari till
den 30 juni 2010.
Två personer har fått svar från berörd handläggare. Den tredje personen har
inte hunnit få svar ännu, eftersom frågan kom in i mitten av juni.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna ovanstående redovisning av inkomna synpunkter, klagomål
eller förslag för tiden januari till juni 2010.
_______

10 augusti 2010

Kommunfullmäktige
Akten

2010.221.259

§ 167
Godkännande av grönstrukturplan för Karlskrona kommun
Plan- och bygglovschef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har med hjälp av konsultföretaget Mellanrum AB
tagit fram ett förslag till grönstrukturplan. Syftet med grönstrukturplanen
är att utgöra policy och underlag för beslut vid framtida planering i
kommunen. Strategin, ska användas (och har använts) som underlag för
kommunens översiktsplanering.
Grönstrukturplanen har varit föremål för remiss mellan den 29 september
2008 till den 3 november 2008. Under remisstiden har 32 synpunkter
inkommit. Härutöver har fyra särskilda gåturer med efterföljande
enkätundersökningar genomförts.
Handlingen har justerats efter inkomna yttranden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till Grönstrukturplan.
__________
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Kommunfullmäktige
Akten

2008.953.212

§ 168
Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har unika möjligheter. Här finns stadsmässiga
kvaliteter i ett levande världsarv. Här finns mindre samhällen och
tätorter och här finns en levande landsbygd, från skärgården i söder
till skogsbygden i norr, med enskilda gårdar och mindre byar. Den
stora variationen av boendemiljöer och boendeformer är en tillgång,
som kan utvecklas ytterligare. I hela kommunen finns närhet till
såväl grönska som sjö eller hav.
För att utveckla Karlskrona som bostadsort behövs både
nybyggnation och förädling av befintliga områden, bostadsbestånd
och miljöer. Förslaget till översiktsplanen fokuserar på förtätning
och funktionsomvandling där befintlig infrastruktur och service
utnyttjas optimalt, naturligtvis med respekt för bevarande av
tätortsnära rekreationsområden och natur. Översiktsplanen är
vägledande för efterföljande beslut om kommunens mark- och
vattenanvändning och är därför ett viktigt strategiskt dokument.
Planen redovisar var och hur ny bebyggelse kan tillkomma samt en
stor mängd andra frågor som rör den fysiska planeringen.
Stadsmiljöfrågor, grönstruktur och vindkraft har tillmätts särskild
betydelse i planen och redovisas fördjupat i särskilda dokument.
Förutom nya bostadsområden pekas också markreserver ut för
verksamheter, service och andra samhällsviktiga funktioner.
Kommunen har de senaste åren ökat med ungefär 500 personer
årligen. En ökning som förväntas fortsätta vilket också är en
kommunal ambition. Översiktsplanen redovisar närmare 5000 nya
bostäder inom planperioden, allt ifrån flerbostadshus till
grupphusbebyggelse, radhus och villor. Om och när dessa kan
byggas beror framför allt på efterfrågan, och på intresse från
exploatörer och byggare av att satsa på nybyggnation. Genom de
förslag som finns i översiktsplanen skapas förutsättningar för en stor
variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer samtidigt som ansvar
tas för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Forts
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10 augusti 2010

§ 168 forts
Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun
Nya bostäder och bebyggelsemiljöer ska hålla hög kvalitet och
uppfattas attraktiva samtidigt som det också ska finnas nyproducerat
boende till rimligt pris.
En strategi för Översiktsplan 2030 har presenterats för länsstyrelsen
och karlskronabor vid allmänna möten under våren 2009.
Översiktsplanen har varit föremål för samråd runt årsskiftet
2009/2010 med en turné runt om i kommunen och utställning under
senvåren 2010. Många värdefulla synpunkter har lämnats och ett
förslag till antagandehandling med revideringar lyfts till
kommunfullmäktige. Synpunkter och bemötande framgår av
samrådsredogörelse och utlåtande.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 augusti 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Kent Lewén (FP) yrkar att texten på sidan 13 under rubriken
översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, femte stycket, första röda
punkten ändras till följande; Kålö övergår från ett föreslaget
bostadsområde till att markeras som ett utredningsområde med
inriktning på rekreation och friluftsliv, samt att texten på sidan 41
under rubriken Skeppsbrokajen/ Handelshamn tredje stycket, ändras
till följande; Handelshamnen föreslås användas som ett område för
rekreation, evenemang, hamn för tilläggsplats för större båtar, samt
som för parkering. Den södra delen av Handelshamnen övergår till
ett utredningsområde som får pröva eventuell lämplighet för
byggnation.
Mats Lindbom (C) yrkar att den röda texten på sidan 67 under
rubriken vindkraft, fjärde stycket tas bort, samt att den röda texten på
sidan 114 under rubriken strategi för vindkraft, andra stycket tas
bort.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till Kent Lewéns ändringyrkande,
samt informerar om att till kommunfullmäktige kommer
Sverigedemokraterna att överlämna ett förslag om Saltö och
Pottholmen.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på Kent Lewéns ändringsyrkande
avseende Kålö och bifall på Mats Lindboms yrkande avseende att ta
bort den röda texten om vindkraft på sidan 67 och på sidan 114, samt
yrkar avslag på Kent Lewéns ändringsyrkande avseende
Handelshamnen.
Forts
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§ 168 forts
Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kent Lewén ändringsyrkande avseende
Handelshamnen mot Patrik Hansson avslagyrkande. Kommunstyrelsen
beslutar enligt Kent Lewéns ändringsyrkande.
Votering begärs
Den som vill biträda Kent Lewéns förslag röstar Ja, den som vill
biträda Patrik Hanssons avslagsyrkande röstar Nej.
Följande röstar ja: Kent Lewén (FP), Mats Lindbom (C), Carl-Göran
Svensson (KD), Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson (M), Richard
Jomshof (SD), Björn Gustavsson (MP), ordförande.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars
Hildingsson (S), Gerthie Olsson (S), Gertie Olsson (S), Bo
Andersson (S), Yvonne Sandberg Fries (S).
Avstår: Günter Dessin (V).
Kommunstyrelsen beslutar således med 8 ja-röster mot 6 nej, 1 avstår- röster
enligt Kent Lewéns yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att anta förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun,
2. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
fördjupning av översiktsplanen för Bastasjöområdet och skärgården,
samt
3. att texten i översiktsplanen ändras/tas bort enligt ovanstående
förslag.
_______

10 augusti 2010

Kommunfullmäktige
Akten
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2010.189.042

§ 169
Delårsrapport per den 30 april 2010
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2010, §§ 99, beslutades
att återremittera ärendet – delårsrapport per den 30 april 2010 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Fördjupad beredning har skett beträffande äskanden om utökade
budgetramar från tekniska nämnden, handikappnämnden, miljö- och
byggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Fördjupad beredning
har, med anledning av prognostiserat underskott, också gjorts av
socialnämnden.
Av gällande regelverk, ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun” (KF 2008-12-18 § 176), framgår bl.a. att det endast i
undantagsfall skall förekomma ombudgeteringar, kompletterande
budgetering eller tilläggsanslag.
I samband med beredningen av delårsrapporten per 100430 har frågan om
undantagsfall kan anses föreligga särskilt prövats.
Barn- och ungdomsnämnden
En förändrad lagstiftning avseende fördelning av medel till fristående
respektive kommunala förskolor/skolor och komplexiteten kring drivandet
av kommunala skolor/förskolor med vikande elev/barnunderlag har ansetts
utgöra ett undantagsfall som föranleder att barn- och ungdomsnämnden
föreslås tillföras ytterligare 4,9 mnkr för 2010 års verksamhet.
Handikappnämnden
De kraftiga volymökningar som skett inom framförallt hemtjänst, personlig
assistans samt särskilt boende har ansetts utgöra undantagsfall och
handikappnämnden föreslås därför tillföras ytterligare 9,3 mnkr för 2010 års
verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden
Delar av tidigare genomfört resultatförbättrande utvecklingsprogram har
föranlett generella anpassningskrav på nämnder, som exempel kan nämnas
omställningspro-grammet. Miljö- och byggnadsnämnden har inte haft någon
personal som önskat ta del av detta program och har p.g.a. sin storlek
svårigheter att hantera detta inom befintliga ramar utan återverkningar på
årets planerade verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås därför
tillföras ytterligare 0,6 mnkr för 2010 års verksamhet.
Forts

10 augusti 2010
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§ 169
Delårsrapport per den 30 april 2010
Socialnämnden
Effekterna av finanskris och efterföljande lågkonjunktur har ansetts utgöra
undantagsfall och socialnämnden föreslås tillföras ytterligare 12 mnkr till
verksamheten ekonomiskt bistånd för år 2010.
Tekniska nämnden
Den mycket kalla och snörika vintern har ansetts utgöra ett undantagsfall
och tekniska nämnden föreslås tillföras ytterligare 4,0 mnkr för 2010 års
verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att 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 alternativt förslå förändringar för verksamhetens
mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2010, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans och att dessa
redovisas senast i samband med delårsrapport per den 31 augusti 2010
3. att tillföra ytterligare 4,9 mnkr till barn- och ungdomsnämnden, 9,3 mnkr
till handikappnämnden, 0,6 mnkr till miljö- och byggnadsnämnden, 12,0
mnkr till socialnämnden samt 4,0 mnkr till tekniska nämnden för år 2010
4. att höja budgeterat belopp för skatteintäkter/statsbidrag med totalt 30,8
mnkr
5. att uppdra åt budgetberedningen att särskilt belysa eventuella effekter av
ovanstående ombudgetering avseende beslutade budgetramar för perioden
2011-2013
6. att överföra 100 000 kr från barn- och ungdomsnämndens
investeringsreserv för inventarier vid utbyggd barnomsorg till
kommunstyrelsen (serviceförvaltningen).
7. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2010
__________

10 augusti 2010

Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
Akten
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2010.364.004

§ 170
Gallrings och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser i
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Gallringsråd ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet.
Råden utarbetas genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor i vilken
ingår representanter för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Riksarkivet. Nya uppdaterade och kompletterade råd för bevarande och
gallring av lednings- och stödprocesser har utkommit under våren 2010.
Dessa råd är avsedda att vara till hjälp när kommuner och landsting/regioner
samt kommunalförbund beslutar om vilka handlingar som skall gallras, dvs.
förstöras. Enligt Arkivlagen ska kommunens arkivmyndighet fatta beslut om
vilka allmänna handlingar som gallras (förstöras).
Kommunarkivarien har tagit fram en gallrings- och bevarandeplan för
lednings- och stödprocesser inom Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
SKL har under våren 2010 tagit fram råd hur man ska hantera sociala medier
och framhåller vikten av att kommunerna fattar gallrings- och
bevarandebeslut om sociala medier.
Kommunarkivarien har därför i gallrings- och bevarandeplanen för ledningsoch stödprocesser inom Karlskrona kommuns samlade verksamhet lagt till
hur sociala medier ska hanteras.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att fastställa gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser
inom Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
_________

10 augusti 2010

Kommunfullmäktige
Akten

2010.229.107

§ 171
Medelsförvaltning för Karlskrona kommun
Ekonomichef Mats Svensson föredrar ärendet.
Enligt kommunallagen, kapitel 8 § 3, skall kommunfullmäktige
meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Gällande
föreskrift, finansiell policy för Karlskrona kommun, är mer än 17
år gammal varför en ordentlig genomlysning av finanshanteringen
i Karlskrona kommuns samlade verksamhet genomförts. Även
revisionen har, vid en granskning våren 2009, påtalat behovet av
att en ny finanspolicy tas fram. Arbetet har bedrivits i en
projektgrupp innehållande representanter från såväl Karlskrona
kommun som dess helägda aktiebolag. I samråd med företaget
AGL har en total kartläggning av finanshanteringen gjorts.
Strategier för att bäst hantera finansiella risker har belysts.
Internbankens roll och organisation har diskuterats och förslag på
ny dokumentation avseende medelsförvaltningen har framtagits.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2010, § 101, att remittera
ärendet till bolagsstyrelserna för att få in respektive helägda
bolags yttrande innan beslut fattas.
Yttrande har inkommit från Affärsverken Karlskrona AB, AB
Karlskronahem, samt Kruthusen Företagsfastigheter AB.
Karlskrona Stuveri AB har inte lämnat något yttrande med tanke
på beslutad aktieförsäljning. AB Arena Rosenholm Karlskrona
har heller inte lämnat något yttrande, detta beroende på avsaknad
av lån. Bolaget har, i likhet med Karlskrona Stuveri AB, endast en
beviljad rörelsekredit. AB Karlskrona Moderbolag anger i sitt
yttrande att man inte har några synpunkter på förslaget till
finanspolicy.
Av förslaget till finanspolicy framgår att kommunstyrelsen
ansvarar för att minst årligen eller vid behov ompröva
finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna i kommunen och AB
Karlskrona Moderbolag. Självklart skall i samband med dessa
omprövningar, frågan om styrningen fungerar på avsett sätt och
om ytterligare förändringar i rutiner och arbetssätt kan
genomföras för att optimera den samlade verksamhetens
finansverksamhet, prövas.
Forts
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§ 171 forts
Medelsförvaltning för Karlskrona kommun
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa finanspolicy för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet att gälla fr.o.m. 101001,
2. att upphäva tidigare beslutad finansiell policy
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att fastställa finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun att
gälla fr.o.m. 101001
2. att anpassning till de finansiella riktlinjerna avseende ränteoch kapitalbindning ska ske successivt, dock senast 121231
3. att uppdra åt AB Karlskrona moderbolag att senast under
december månad år 2010 lämna förslag på finansiella riktlinjer
för AB Karlskrona moderbolag
4. att fastställa placeringsriktlinjer för Karlskrona kommuns
stiftelse- och donationsmedelsförvaltning att gälla fr.o.m. 101001
________
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Kommunfullmäktige
Akten

20

2010.409.005

§ 172
Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post, sociala medier
och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet
Den digitala kommunikationen utvecklas allt snabbare och e-post, sociala
medier och Internet är
tillsammans med telefon viktiga arbetsredskap för medarbetare i Karlskrona
kommun.
Då kommunens tidigare policy som togs av fullmäktige 2002-06-19 (Ks
2001.230.005) inte omfattar sociala medier behövs en uppdatering. De
förändringar som föreslås har godkänts av kommunens ledningsgrupp som
också kommer att uppdatera tillhörande riktlinjer för IT-användning.
Riktlinjerna innefattar också sociala medier.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna uppdateringen av Policy för användning av telefon, e-post,
sociala medier och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet,
2. att policyn ska gälla från 2010-10-01, samt
3. att policyn ersätter tidigare beslut från 2002-06-19.
_______

10 augusti 2010
Kommunfullmäktige
Akten
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2010.921.106

§ 173
Översyn av förbundsordningen för Region Blekinge – Region Blekinge
2010.
Regionstyrelsen beslutade i november 2009 att inför mandatperioden 20112014 göra en översyn av den nuvarande förbundsordningen för
kommunalförbundet Region Blekinge. Ändringar och tillägg till
förbundsordningen ska föreslås av regionfullmäktige och ska beslutas av
varje medlems fullmäktige. Regionfullmäktige har vid sammanträde den 5
maj 2010 beslutat att ställa sig bakom bilagt förslag till ändrad
förbundsordning att gälla från 2011-01-01 samt att sända ut förslaget för
beslut i medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
Förslaget innebär att Region Blekinge fr o m 2011-01-01 inte längre
organiseras med ett förbundsfullmäktige utan övergår till ett
kommunalförbund enligt direktionsmodellen, där direktionen benämns
regionstyrelsen. Regionstyrelsen består av 23 ledamöter och 23 ersättare, där
Karlskrona kommun utser 6 ledamöter och 6 ersättare. Styrelsens
sammansättning ska återspegla det samlade resultatet i 2010 års landstingsval
i Blekinge. Styrelsen äger enligt kommunallagen frågan om övrig politisk
organisation, men i förbundsordningen skrivs in att ett arbetsutskott och en
arvodesberedning inrättas. För kommunalförbund med förbundsdirektion
innehåller kommunallagen vissa särbestämmelser som att revisorerna i ett
sådant förbund ska lämna revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige
som beslutar om ansvarsfrihet.
Förslaget innehåller också vissa förändringar i skrivningarna kring
förbundets verksamhetsinriktning. Förbundets verksamhet omfattar
huvudsakligen verksamheter på regional nivå inom ett antal politikområden
som i förslagets beskrivning av förbundets uppgifter grupperats utifrån den
Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning. Innehållet i de olika politikområdena är i princip detsamma
som tidigare men skrivningarna har anpassats efter nu kända förutsättningar,
men också för att möta framtida förändringar. Detta innebär bl a att i ökad
utsträckning bevaka EU:s olika politikområden inför programperioden 20132020.
Forts
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§ 173 Forts
Översyn av förbundsordningen för Region Blekinge – Region Blekinge
2010.
Ökad tyngd läggs också på innehållet i demokratifrågor och arbetsformer
genom organisering av arenor, där olika aktörer möts. Minst en gång per år
ska anordnas en Blekingedag, en regional utvecklingsdag för att stärka
medborgardialogen. Regionstyrelsens sammanträden är offentliga.
Som princip för förbundets basfinansiering gäller att ”medlemsavgiften
beräknas enligt skatteunderlagsprincipen genom framräkning av ett
promilletal av det definitiva taxeringsutfallet för kommunerna inkomståret
två år före det aktuella budgetåret”. I förhållande till nuvarande lydelse av
förbundsordningen lämnas således frågan utifrån vilket promilletal
medlemsavgiften ska beräknas öppen (i gällande förbundsordning anges
promilletalet till 0,27), liksom frågan hur och när detta promilletal fastställs.
Richard Jomshof (SD) deltar ej i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa det av regionfullmäktige översända förslaget till reviderad
förbundsordning för kommunalförbundet Region Blekinge att gälla från och
med 2011-01-01
_______

10 augusti 2010
Kommunfullmäktige
Akten
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2010.361.311

§ 174
Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 maj 2010, § 54, hemställt
att kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd för
trappa Ristorgsbacken, samt att investeringsutgiften 2 000 000 kronor
finansieras ur 2008 års anslag för Vedebykrysset- Verkökrysset under
förutsättning att medfinansiering sker med 2 000 000 kronor från berörda
fastighetsägare.
Nämnden skriver att Gehl Architects från Köpenhamn involverades att
tillsammans med Karlskrona kommun utarbeta en stadsanalys, som utmynnade i
rapporten Strategi Karlskrona. Strategin syftar till att tillvarata och utveckla
kvaliteter samt stärka världsarvet genom att lyfta fram bebyggelse och den
offentliga miljön. I rapporten föreslås att stadsrummet Ristorgsbacken förses
med en vattentrappa. Nämnden bedömde byggkostnaden för vattentrappan
ca 6,5 mkr. Projektet ryms ej inom stadsmiljöprogrammet.
Utbyggnaden föreslås gemensamt finansieras av kommunen och berörda
fastighetsägare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen har tagit fram
förslag på utformning av den nedre delen av trappan med möjlighet att kunna
byggas till med vattentrappa i framtiden. Ur tillgänglighetssynpunkt är trappan
utformad med ramper.
Vidare omfattar förslaget ombyggnad av korsningen Borgmästaregatan och
Hantverkaregatan till torgyta likt korsningen mellan Borgmästaregatan och
Ronnebygatan. Detta skulle ge gågatan en bättre avslutning med en torgbildning
i början och slutet av gatan.
Tekniska förvaltningen har beräknat byggkostnaden till 4 mkr och med
50 % medfinansiering från berörda fastighetsägare blir kommunens
del 2 mkr.
Utbetalningar för projektet planeras till 1 mkr under september 2010 och
1,5 mkr under september och 1,5 mkr under oktober 2010 och erhållande av
bidrag från medfinansiärer under oktober med 2 mkr.

10 augusti 2010
§ 174 forts
Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken.
Årliga drift- och kapitalkostnader på 190 tkr täcks inom
gata/hamn/parkavdelningens budgetram.
Investeringen ska utföras på entreprenad och projektledning utförs i egen regi.

Allmänna utskottet har vid sammanträde den 3 augusti 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Lars Hildingsson (S) och Gerthie Olsson (S) yrkar att ärendet kompletteras
till kommunfullmäktige med en skiss på trappan och med avtalen med
fastighetsägarna.
Jan Lennartsson (M), Mats Lindbom (C) och Richard Jomshof (SD) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
Carl-Göran Svensson (M) och ordförande yrkar bifall på Lars
Hildingssons kompletteringsyrkande.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag, samt
yrkar att ärendet ska kompletteras med skiss och avtal till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen Föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd för
trappa Ristorgsbacken, samt att investeringsutgiften 2 000 000 kronor
finansieras ur 2008 års anslag för Vedebykrysset- Verkökrysset under
förutsättning,
2. att medfinansiering sker med 2 000 000 kronor från berörda
fastighetsägare, samt
3. att ärendet kompletteras med skiss på trappan i Ristorgsbacken, samt
med avtalen med fastighetsägarna till kommunfullmäktige.
_______
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2010.363.770

§ 175
Avsiktsförklaring om att inrätta en gemensam Hjälpmedelsnämnd för
Landstinget Blekinge och länets kommuner.
I nuläget bedriver Landstinget Blekinge hjälpmedelsverksamhet med förråd i
Karlskrona. Där försörjs såväl landstinget som länets primärkommuner.
Frågeställningen har uppkommit om att landstinget och länets
primärkommuner kan bedriva hjälpmedelsverksamheten tillsammans.
I januari 2010 träffade landstingsdirektören och länets
kommunchefer/kommundirektörer en överenskommelse om att gemensamt
utreda och beskriva olika alternativa framtida organisationsformer för
hjälpmedelsverksamheten. Utredningen gjordes parallellt med
hemsjukvårdsutredningen av en arbetsgrupp med deltagare från kommunerna
och landstinget.
Arbetsgruppen föreslår i bilagda skrivelse från servicedirektören på
Landstinget Blekinge, bilaga 1, att en gemensam hjälpmedelsnämnd inrättas
fr o m 2011-01-01. Lagen om offentlig upphandling, LOU, har from
20100701 ändrats så att landstinget och länets kommuner, i alla fall under 3
år, kan upphandla hjälpmedel under en gemensam nämnd.
Hjälpmedelsnämnden föreslås placeras hos Landstinget Blekinge och
ansvara för utbud av produkter, tjänster, utbildning och sortiment. Däremot
föreslås att syn- och hörseltekniska hjälpmedel samt ortopediska hjälpmedel
inte ingår i hjälpmedelsnämndens produkter. Landstinget Blekinge föreslås
genom avtal tillhandahålla administrativt stöd och lokaler till
hjälpmedelsnämnden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att inrätta en gemensam hjälpmedelsnämnd fr o m 2011-01-01 där
samtliga primärkommuner och landstinget i Blekinge ingår,
2. att besluta att nämndens placering är hos landstinget Blekinge, samt
3. att uppdra till landstingsdirektören och
kommuncheferna/kommundirektörerna att i samverkan utarbeta förslag på
reglemente och avtal gällande den gemensamma hjälpmedelsnämnden för
fastställande av respektive huvudman senast under oktober månad.
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2007.119.299

§ 176
Svar på motion om toaletter vid Kungsplan och i Rödeby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31 av
Glenn Törnström (SD). Förslaget är att offentliga toaletter omgående inrättas
vid busstorget Kungsplan och vid busstorget i Rödeby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 maj 2010, § 59, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sedan trafikkiosken stängdes
finns ingen offentlig toalett vid den centrala busstationen på Kungsplan. Dock
finns allmän toalett på järnvägsstationen ca 50 m från Kungsplan. Denna är
öppen huvuddelen av dygnet (vardagar 04:30-00:30, lördagar 05:30-00:30,
söndagar 06:30-00:30) och bör kunna fungera även för bussresenärerna.
Ett ytterligare önskemål finns om förbättrad tillgång till toalett vid
centrumhållplatsen som i sommar flyttas till Parkgatan. Tekniska förvaltningen
anser att den permanenta lösningen i detta läge får lösas i samband med
upprustningen av Hoglands Park och byggande av ny service-/café/scenbyggnad som ersättning till nuvarande Snäckan. Temporärt kan avtal
tecknas med Kronanhuset om nyttjande av befintlig toalett inom denna
anläggning.
Vad gäller busstorget i Rödeby finns en allmän toalett i före detta
kommunalkontoret, som ligger ca 70 m från torget. Denna är öppen 08:00-18:00
alla dagar i veckan. När lokalerna i övrigt är öppna finns ytterligare två toaletter
inne i byggnaden. Den ena av dessa byggs om till handikapptoalett. I övrigt är
inga allmänna toaletter för närvarande planerade i Rödeby.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
_______
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2009.434.550

§ 177
Svar på motion om utveckling av hamnverksamheten i Karlskrona.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 maj 2009, § 101 av
Lars Hildingsson (S). Förslaget är att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
återkomma med förslag till fullmäktige om en försäljning av Verköhamnen
till ett helägt kommunalt hamnbolag som får i uppdrag att på ett offensivt sätt
utveckla och förvalta hamnar och hamnområden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 juni 2010, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att genom beslut den 27
maj 2010, § 78, beslutade kommunfullmäktige att bilda ett med Stena Line
samägt bolag för hamn- och stuveriverksamheten inom terminalområdet på
Verkö. Beslutet innebär att Stena Line förvärvat 51 % av aktierna i
Karlskrona Stuveri AB till vilket bolag kommunen försålt hamnytor och
byggnader inom Verkö terminalområde.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
________
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2006.138.299

§ 178
Medborgarförslag om allmänna toaletter i centrala Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24 av Micaela Persson, Petra Adolfsson och Emma Nordberg.
Förslaget är fler gratis toaletter bör hållas öppna kvällstid på Ronnebygatan.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 maj 20010, § 58 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att de delar uppfattningen att de allmänna
toaletterna i centrala Karlskrona bör förbättras såväl till antal som till standard. I
samband med ombyggnaden av Hoglands Park kommer anläggande av
ytterligare toaletter att övervägas. Planeringen är att ersätta Snäckan med en ny
byggnad som kan innehålla bland annat denna funktion. En sådan
toalettanläggning skulle ligga på bekvämt avstånd för norra delen av centrum.
Dock kan man inte påräkna att anläggningen ska bli avgiftsfri.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
_______
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§ 179
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) Beslut 2010-05-11, dnr 521-7689-10, ansökan om tillstånd att sätta upp
informationstavlor inom naturreservat Torhamns udde.
b) Skrivelse 2010-05-20, dnr 0629-10, bidrag till information om världsarvet
örlogsstaden Karlskrona.
c) Underrättelse 2010-05-17, dnr 201-1522-10, Tider för inlämning av
valhandlingar
d) Beslut 2010-06-04, dnr 302-1223-10, ansökan om företagsstöd.
e) Yttrande 2010-06-15, dnr 343-1466-10, 343-1468-10, 343-1470-10, 3431543-10, 343-1544-10, 343-1545-10, Yttrande över förstudie för gång- och
cykelvägsutbyggnader i Karlshamns kommun, Karlskrona kommun,
Sölvesborgs kommun och Olofströms kommun, Blekinge län objekt.
f) RAKEL information 2010-06-21, dnr 451-1721-10, länsradionätet
avvecklas.
3.Sveriges kommuner och Landsting;
a) 10:28, Mätningskungörelsen upphör att gälla den 30 juni 2010.
b) 10:29, överenskommelse om ändringar i allmänna bestämmelser i
allmänna bestämmelser samt bilagor till AB.
c) 10:30, lönepolitiskt grundarbete för en god tillämning av löneavtalen.
d) 10:31, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m-HÖK 10- med OFRs förbundsområde allmän kommunal verksamhet.
e) 10:32, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m-HÖK 10- med OFRs förbundsområde läkare, Sveriges läkarförbund,
samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK 10.
f) 10:33, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m- HÖK 10- med lärarförbundet och lärarnas riksförbund samverkansråd.
g) 10:34, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m-HÖK 10- med Svenska kommunalarbetareförbundet.
h) 10:35 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare –PAN 10- med Svenska kommunalarbetareförbundet.
Forts
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§ 179 forts
Anmälningsärenden
i)10:36 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 35 om avräkning av semesterdagar
då arbetstagaren har rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning enligt
föräldraledighetslagen, också fråga om vilka preskriptionsregler som ska
tillämpas.
j) 10:38 Omsorgsindex för 2010.
k) 10:39 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet huvudöverenskommelse
om lön och allmänna anställningsvillkor m.m- HÖK T – med
AkademikerAlliansen.
l) Styrelsens beslut nr 4 2010-04-23, sammanträdesplan 2011 för Sveriges
kommuner och landsting.
m) 10:41 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2011.
n) 10:42 Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievägar i
gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012.
o) 10:43 Guide till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse- med mallar
för lokalt kollektivavtal.
p) 10:44 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.BEA- med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
q) 10:45 Geodatasamverkan- Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk
information mellan offentliga myndigheter.
r) Styrelsens beslut nr 6, 2010-06-18, förbundsavgift år 2011 till Sveriges
kommuner och Landsting.
3. Regeringsrätten
a) Protokoll 2010-05-11, mål nr 126-10 avdelning II, laglighetsprövning
enligt kommunallagen (1991:900); fråga om prövningstillstånd.
4) Socialstyrelsen, information om stimulansbidrag till kommuner och
landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.
5) Fullmakt avseende att föra Karlskrona kommuns talan när det gäller
omprövning av skattedeklarationer för inkomståren 2003-2007.
6) Regionteatern Blekinge och Kronobergs verksamhetsberättelse 2009.
7) Skrivelse om behov av åtgärder/insatser i Mellanstaden.
8) Sigtuna kommun, politiska oklarheter kring förlagslånet om det fortsatta
samarbetet i Kommuninvest.
9) Skrivelse angående utbildning till certifierad världsarvsguide.
10) Skrivelse angående tekniska nämndens beslut att höja arrendet för stugor
på Dragsö, Skönstavik, samt Kålö/Långö.
11) Tekniska nämnden 2010-05-26 §§ 62, återkallande av ärende avseende
projekteringstillstånd för ombyggnad av Sturkö skolan.
12) Skrivelse angående samråd kring Hästövarvstomten.
13) Tackkort från Ulrika Knape- Lindberg.
14) Tackkort från Bo Löfgren.
15) Gåva från Blekinge hembygdsförbund.
16) Avtal mellan Karlskrona kommun och patientnämndsverksamhet 20112014.
Forts
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§ 179 forts
Anmälningsärenden
17) Revisionen, uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens åtgärder efter
JO:s inspektion år 2009.
18) Attestlista serviceförvaltningen 2010-07-01—2010-08-31.
19) Komplettering av bilaga till avtal om patientnämndsverksamhet 20072010.
20) Beslut om ersättare för ledningspersonal.
____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 7 september
2010.
§ 180 Information och föredragningar.
§ 181 Ansökan om projektbidrag till, Pax Baltica 2010.
§ 182 Svar på remiss om förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens
åtgärder på havsmiljöpolitikens område.
§ 183 Svar på remiss om förslag tillmiljötillsynsförordning.
§ 184 Svar på remiss om betänkande av en ny förvaltningslag.
§ 185 Anhållan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö.
§ 186 Stöd till allhall i Holmsjö.
§ 187 Begäran om utökad investeringsram för närvärmeanläggning i Nättraby
§ 188 Begäran om investeringstillstånd för ombyggnad av kolfilter Karlskrona vattenverk.
§ 189 Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona kommun, Blekinge län.
§ 190 Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion med anledning
av nationell reform gällande nyanländas arbetetsmarknadsetablering.
§ 191 Svar på motion om att låta biblioteken fungerar som demokratiska oaser.
§ 192 Svar på motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutveckling och
studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
§ 193 Svar på motion om vänortsplats i Karlskrona.
§ 194 Svar på medborgarförslag om flaggning av EU-flagga.
§ 195 Svar på medborgarförslag om allmän flaggning på privilegiedagen/världsarvsdagen
den 10 augusti.
§ 196 Anmälningsärende.
§ 197 Övrigt
___
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 7 september 2010, kl.08.30-10.05, kl 11.00-11.35
Sammanträdet ajourneras kl 10.05-11.00

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (M)
Kent Lewén (FP)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Bo Andersson (S)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Richard Jomshof (SD) kl 08.30-10.05 §§ 180
Sofia Bothorp (MP) kl 08.30-10.05, 11.10-11.35 §§ 180,
182-197
Günter Dessin (V)

Tjänstgörande

ersättare

Gerthie Olsson (S)
Carl-Göran Svensson (M) kl 11.00-11.10 §§ 181
Per Björklund (SD) kl 11.00-11.35 §§ 181-197

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (M) kl 08.30-10.05, 11.10-11.35
§§ 180, 182-197
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Lars Karlsson (C)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) kl 08.30-10.05 §§ 180
Rikard Jönsson (S)
Thore Arnström (S)
Håkan Eriksson (S)
Björn Gustavsson (MP) kl 08.30-10.05 §§ 180
Per Björklund (SD) kl 08.30-10.05 §§ 180

Närvarande tjänstemän

2

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Informationschef Ulla Nelson kl 08.30-10.05 §§ 180
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Förvaltningschef Anette Lirsjö kl 11.20-11.35 §§ 191-197
Arbetsmarknadschef Doris Larsson kl 09.45-10.05 §§ 180,
190
Sektionschef Margaretha Jansson kl 09.45-10.05 §§ 180,
190
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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Övriga

Åke Svensson, Jämjö Goif kl 08.30-08.55 §§ 180, 185
Marina Karlsson, Jämjö Goif kl 08.30-08.55 §§ 180, 185
Per Ivarsson, Hembygdsföreningen Holmsjö kl 09.0009.35 §§ 180, 186
Martin Hansson, Sillhövda A.I.K kl 09.00-09.35 §§ 180,
186

Utses att justera

Günter Dessin (V)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 180-197
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Günter Dessin
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

september 2010 anslagits på kommunens
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§ 180
Informationer, föredragningar och beslut
1. Anhållan om bidrag till konstgräsplan, föredras av Marina Karlsson och
Åke Svensson från Jämjö Goif
2. Stöd till allhall i Holmsjö, föredras av Per Ivarsson från
hembygdsföreningen i Holmsjö och Martin Hansson från Sillhövda A.I.K
3. Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering, föredras av arbetsmarknadschef Doris Larsson
och sektionschef Margaretha Jansson
________
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Allmänna försvarsföreningen
Handläggare
Ekonomienheten
Controller KLF
Akten

2010.385.106

§ 181
Ansökan om projektbidrag till Pax Baltica 2010
Karlskrona kommun har från Allmänna Försvarsföreningen, länsförbundet
Blekinge, erhållit en ansökan om ett bidrag till 2010 års Pax Balticakonferens på 25 000 kronor, utöver båttransporten till Kungsholmen.
Avsikten med bidraget är att täcka kostnaderna för utskick av inbjudningar
samt trycksaker till Pax Baltica 2010.
2010 års Pax Baltica hålls den 20 - 21 oktober 2010 och har getts rubriken
”Hot och möjligheter – oroar vi oss för fel saker?” Till konferensen görs ca
750 inbjudningar till universitet, högskolor, myndigheter, politiska
organisationer, företag och enskilda personer.
Karlskrona kommun har vid tidigare Pax Baltica-konferenser varit
medarrangör och deltagit i arbetsgruppen inför konferenserna. Till Pax
Baltica konferensen 2009 bidrog Karlskrona kommun med båttransporter
från Kungsholmen till Fisktorget till en kostnad av 4 450 kr exkl. moms.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att bevilja bidrag för kostnaderna för
båttransporten ut till Kungsholmen motsvarande ca 5000 kr.
Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Camilla Brunsberg (M)
och Per Björklund (SD) yrkar till allmänna utskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att Karlskrona kommun går in som medarrangör av Pax Baltica 2010,
Forts
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§ 181 forts
Ansökan om projektbidrag till Pax Baltica 2010
2. att till Allmänna Försvarsföreningen, Länsförbundet Blekinge, bevilja ett
bidrag på 25 000 kronor, inkl. ev. båttransporter, för genomförandet av Pax
Baltica 2010, samt
3. att bidraget ska täckas genom ianspråktagande av medel ur
kommunstyrelsen anslag för projekt 2010.
_____
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Handläggare
Akten
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2010.400.018

§ 182
Förslag till genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för
gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område.
DNR: M2010/3188/R
Karlskrona kommun har fått ovanstående dokument på remiss för svar senast
15 september 2010.
Enligt det Marina direktivet ska medlemsstaterna införa de författningar som
behövs senast 15 juli 2010. Det här förslaget avser en ny
havsförvaltningsförordning (HFF) som liksom vattendirektivets förordning
blir knutet till kapitel 5 i miljöbalken, och avses träda i kraft 1 november
2010.
För att undvika överlappning ska det marina direktivet inte tillämpas på
kustvatten när särskilda aspekter av miljöstatusen redan behandlas i
vattendirektivet. Detta gör att HFF framför allt verkar på havsområdet en
nautisk mil utanför baslinjen (gränsen för vattendirektivet).
Strukturen är liknande den för vattendirektivet och precis som för detta ska
en bedömning av havsområdenas status göras och därefter ska
miljökvalitetsnormer, övervakningsprogram och ett åtgärdsprogram
fastställas. Dessa ska fastställas mellan 2012 - 2015, varför ett antal remisser
inom området kan väntas under de kommande åren. Senast 2020 ska en god
miljöstatus i den marina miljön uppnås.
I väntan på att den nya havsmiljömyndigheten börjar verka 1 januari 2011
utpekas preliminärt Naturvårdsverket som ansvarig myndighet för arbetet.
Synpunkter
Karlskrona kommun anser att det är bra att ekosystemansatsen ska gälla som
grund för tolkningen av direktivet. Arbetet med att göra Blekinge Arkipelag
till ett av UNESCO utpekat Biosfärområde verkar i direktivets riktning och
kommer att göra att de flesta av direktivets mål kan nås på frivillig väg inom
området.
Vi ser fram mot att få delta i utformandet av ett åtgärdsprogram och noterar
att den slutliga remisstiden enligt 6 kap 5 § skall vara minst 6 månader, samt
att det efter samrådstidens utgång ska finnas god tid att beakta synpunkterna.
Detta var ju inte fallet när det gällde vattendirektivets åtgärdsprogram. Forts

7 september 2010

§ 182 forts
Förslag till genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för
gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område.
DNR: M2010/3188/R
Sannolikt kan dock mycket av vattendirektivets underlagsmaterial användas
varför tidspressen inte ska behöva bli lika stor den här gången.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta skrivelsen som sin egen och sända den till Miljödepartementet som
svar på remissen.
_______
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Miljödepartementet
Handläggare
Akten
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2010.378.400

§ 183
Yttrande över Förslag till miljötillsynsförordning. Remiss
M2010/2865/R.
Karlskrona kommun har fått ovanstående dokument på remiss för svar senast
15 september 2010.
Miljötillsynsförordningen (1998:900) reglerar tillsynsmyndigheternas ansvar
och infördes i samband med tillkomsten av miljöbalken. Den är ett viktigt
instrument för samtliga tillsynsmyndigheter inom miljöbalkens område.
Genom åren har den gradvis modifierats och det här förslaget är en större
genomarbetning och anpassning till rådande förhållanden.
I betänkandena från Reach-utredningen (SOU 2008:73) och Utredningen om
Naturvårdsverket (SOU 2008:62) finns förslag på ändringar av förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Andra dokument som varit
underlagsmaterial är:
•
•
•

Tillsyns- och föreskriftsrådets skrivelse med förslag på åtgärder för
att förtydliga tillsynsansvaret enligt miljöbalken, 2008-06-18.
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag 16 i
regleringsbrev angående Fördelning av ansvar för operativ tillsyn
enligt miljöbalken, 2009-12-21.
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag 4 i
regleringsbrev angående Tillsyn, 2010-02-24.

Övergripande synpunkter
Karlskrona kommun är generellt positiv till förslaget som är mer strukturerat
än föregångaren och bör leda till en tydligare ansvarsfördelning. Däremot
avstyrks förslaget (kap 1:17) om att en tillsynsmyndighet som får kännedom
om eller upptäcker en överträdelse på ett tillsynsobjekt, även om det inte
ingår i myndighetens ansvarsområde, ska underrätta ansvarig
tillsynsmyndighet om överträdelsen. Det är för luddigt formulerat och
dessutom onödigt eftersom det redan i § 6 Förvaltningslagen (1986:223) står
att ”Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för
den egna verksamheten”.
Forts

7 september 2010
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§ 183 forts
Yttrande över Förslag till miljötillsynsförordning. Remiss
M2010/2865/R.
Övriga synpunkter
Kemikalietillsyn
När det gäller kemikalietillsyn förtydligas förordningen och staten tar över
delar som hittills legat i
gränslandet. Förslaget gör tydligt i vilka delar av kemikalietillsynen som
staten, via kemikalieinspektionen, har hand om och vilka delar som är
kommunens ansvar. Precis som i övrig tillsyn av miljöfarlig verksamhet kan
de kommuner med tillräcklig kompetens och resurser överta vissa delar av
tillsynen. Detta ökar likheten med resten av miljöbalken.
Förorenade områden
När det gäller förorenade områden (kap 2 § 27, stycke 3 och 4) känns
formuleringarna kring vem som har ansvar för föroreningsskador från
verksamheter i drift något luddiga. Detta behöver formuleras på ett sätt som
gör tolkningen glasklar.
Tillsynsvägledning
När det gäller kapitel 3 som preciserar de tillsynsvägledande myndigheterna
så är det endast för naturvårdsverket det preciseras att tillsynsvägledning ska
ges till kommunala nämnder. Detta bör också gälla övriga tillsynsvägledande
myndigheter.
En ny punkt om att kemikalieinspektionen också ska ge tillsynsvägledning
kring allmänhetens hantering av kemikalier är bra. En mycket stor del av till
exempel bekämpningsmedel hanteras i privata trädgårdar utan krav på
kompetens.
Länsstyrelsens vägledningsansvar förtydligas i kap 3 § 16 vilket bör leda till
större likhet av tillsynen inom länen. Däremot krävs det nationella riktlinjer
till länsstyrelsernas vägledning när det gäller kap 1 § 11 om tillsynsplanens
fördelning av resurser och prioriteringar för att säkerställa att länen inte gör
olika bedömningar.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Miljödepartementet som
svar på remissen.
_____
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Justitiedepartementet
Handläggare
Akten
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2010.355.100

§ 184
Betänkandet En ny förvaltningslag SOU 2010:29
Justitiedepartementet har till Karlskrona kommun översänt betänkandet En
ny förvaltningslag på remiss. Betänkandet innehåller ett förslag till en ny
förvaltningslag. I förvaltningslagen finns de allmänna bestämmelser som
gäller för förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. Lagen
reglerar bl a serviceskyldigheten gentemot enskilda personer, samverkan
med andra myndigheter och hur beslutsprocessen inom myndigheten ska
hanteras.
Den nuvarande förvaltningslagen trädde i kraft 1987 och som skäl till en ny
lag framhålls i betänkandet att erfarenheterna av den gällande regleringen
inte fullt ut motsvarat intentionerna och att den nu gällande lagen innehåller
besvärande luckor på vissa områden. Man pekar särskilt på att lagen saknar
verktyg för att motverka alltför långa handläggningstider. Medlemskapet i
EU och Europakonventionens införlivande i svensk rätt ställer nya krav och
den alltmer utvecklade informationsteknologin har kommit att påverka sättet
att handlägga ärenden. Vidare har man velat rätta till vissa
framställningstekniska brister och modernisera språket.
Som några av de mer centrala nyheterna kan nämnas att det föreslås införas
en form av dröjsmålstalan genom vilken den enskilde under pågående
handläggning av ett ärende kan vända sig till högre instans med begäran om
dess ingripande för att påskynda handläggningen. Myndigheterna åläggs
också att underrätta enskilda parter om förväntade förseningar. Förslaget
innebär också skärpningar i myndigheternas skyldighet att ge part tillfälle att
yttra sig över uppgifter som tillförts ett ärende, samt vad gäller skyldigheten
att motivera beslut. Kommunikationsplikten och motiveringsskyldigheten
förslås gälla inte bara i förhållande till slutligt beslut i ärendet utan alla beslut
under ärendets gång som kan överklagas. Vidare föreslås att det i lagen
uttryckligen slås fast att myndigheterna i all förvaltningsverksamhet ska
iaktta principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet.
I betänkandets konsekvensanalys görs bedömningen att förslaget medför
besparingar för det allmänna och att det på kort sikt kan förmodas vara
tämligen kostnadsneutralt. Enligt utredningen vägs de skärpningar i kraven
på myndigheterna som införs upp av effektivitetsfrämjande förenklingar och
rationaliseringar av ärendehanteringen.
Forts

7 september 2010

§ 184 forts
Betänkandet En ny förvaltningslag SOU 2010:29
Kommunledningsförvaltningens har med skrivelse den 11 augusti 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta upprättat förslag till remissvar över betänkande En ny
förvaltningslag som sitt eget.
_________
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Kommunfullmäktige
Handläggare
Akten
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2010.402.821

§ 185
Anhållan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö
Marina Karlsson och Åke Svensson från Jämjö Goif föredrar ärendet.
Jämjö GoIF har inkommit med en anhållan om ett engångsbidrag om fem
Mkr för anläggande av en konstgräsplan i Jämjö. Planen är tänkt att anläggas
på befintlig gräsplan. Tanken är att föreningen genom konstgräsplanen ska
kunna bidra till utveckling av idrotten i den östra delen av Blekinge och
skapa större intresse för ett trivsamt boende i området.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens
ordförande att skriva fram ärendet.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2010, § 39,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att som ett engångsbidrag bevilja
Jämjö GoIF maximalt fem mkr till anläggandet av en konstgräsplan, med
grön miljövänlig granulat, i Jämjö under förutsättning att projektet kommer
att realiseras, att idrotts- och fritidsnämnden får tillgång till kostnadskalkyl
avseende anläggandet av en konstgräsplan i Jämjö från Jämjö GoIF, samt att
avtal upprättas mellan Jämjö GoIF och Karlskrona kommuns idrotts- och
fritidsnämnd, vilket skall godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden. Av
avtalet ska framgå att ekonomisk motprestation ska finnas från Jämjö GoIF
om minst två Mkr och skolors och föreningars tillgång till anläggningen ska
säkras.
Nämnden skriver att anläggandet av en konstgräsplan i östra delen av
Karlskrona kommun kan stärka idrotten och folkhälsan i området. Genom att
tillskapa en konstgräsplan gör man föreningen, intilliggande föreningar och
skolorna i området självförsörjande vad gäller ytor inte bara för fotboll utan
för skolidrott och andra idrotter och aktiviteter som kan komma att nyttja
planen året runt. Planen kan nyttjas för skolor, fritidsgård, handikapp- och
äldreverksamhet på dagtid.
Närheten till en anläggning är avgörande för nyttjandet varför den föreslagna
konstgräsplanen kan bidra till bättre hälsa, fler nyttjare och bättre idrottare i
Karlskrona. Dessutom minskar behovet av transporter vilket positivt
påverkar miljön.
Med en konstgräsplanen minskar sårbarheten för föreningslivet och skolan
då denne kan nyttjas dagtid och kvällstid oavsett väder och inställda
aktiviteter kan reduceras. Föreningen kan sörja för att föreningarna och
skolorna i östra kommundelen får tillgång till planen. Forts
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§ 185 forts
Anhållan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö
Föreningen ska själva arbeta med finansieringen och att skapa
medfinansiering och intäkter till anläggningen som de skriver i anhållan.
förvaltningen kan vid behov stödja föreningen vid ansökan av medel från
andra bidragsgivare. Dessa medel ska då avräknas från kommunbidraget.
Skriftligt avtal kommer att upprättas kring villkor för utbetalning av bidraget.
Bidraget kan endast användas till konstgräsplan
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att som ett engångsbidrag bevilja Jämjö GoIF maximalt fem mkr till
anläggandet av en konstgräsplan, med grön miljövänlig granulat, i Jämjö
under förutsättning att projektet kommer att realiseras,
2. att idrotts- och fritidsnämnden får tillgång till kostnadskalkyl avseende
anläggandet av en konstgräsplan i Jämjö från Jämjö GoIF.
3. att avtal upprättas mellan Jämjö GoIF och Karlskrona kommuns idrottsoch fritidsnämnd, vilket skall godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden. Av
avtalet ska framgå att ekonomisk motprestation ska finnas från Jämjö GoIF
om minst två Mkr och skolors och föreningars tillgång till anläggningen ska
säkras,
4. att finansiera detta engångsbidrag med motsvarande uppräkning av
budgeterat belopp avseende realisationsvinster i budget 2010, samt
5. att ärendet kompletteras med en driftkalkyl.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten
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2010.221.259

§ 186
Stöd till All-Hall i Holmsjö
Per Ivarsson från hembygdsföreningen i Holmsjö och Martin Hansson från
Sillhöva A.I.K föredrar ärendet.
Föreningen Allhall i Holmsjö Ekonomisk förening har för avsikt att bygga en
allaktivitetshall i anslutning till Holmsjö skola. Hallen ska vara utformad
som en fullmåtts idrottshall med läktare och därmed möjlighet att utöver
idrott bedriva en mångfald av aktiviteter åt i första hand bygdens och
kommunens invånare för att:
o Förbättra folkhälsan
o Ge skolan möjligheter till fysisk aktivitet
o Öka föreningsverksamheten och
o Stimulera tillväxten
Föreningen har enligt tidigare hemställan haft överläggningar med
Karlskrona kommun vilka genomförts och anhåller om bidrag till
anläggandet av en Allhall i Holmsjö. Idrotts- och fritidsförvaltningen har
därefter fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att skriva fram
ärendet.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2010, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att som ett engångsbidrag anvisa
maximalt 10 Mkr till Allhall i Holmsjö ekonomisk förening för anläggandet
av en allaktivitetshall i Holmsjö under förutsättning av att projektet kommer
att realiseras, samt att finansiera detta engångsbidrag med motsvarande
uppräkning av budgeterat belopp avseende realisationsvinster i budget 2010.
Nämnden skriver att föreningens initiativ ligger väl i linje med de 11
folkhälsomålen. Delaktigheten i samhällsutvecklingen tas till vara, invånarna
i området får lättare tillgång till faciliteter på nära håll, behovet av transporter
minskar vilket påverkar miljön positivt, den fysiska aktiviteten ges möjlighet
att öka för både ung och gammal som ges möjlighet att komma samman
vilket betyder mycket för hälsan och livslängden.
En placering av en allaktivitetshall intill Holmsjö skola kan gagna skolans
verksamhet genom att de får tillgång till en lokal för utökad verksamhet med
stöd av föreningar eller i egen regi. Aktiviteter kan anordnas både med
kulturell och idrottslig inriktning under skoldagen.
Hallen kan även avlasta intilliggande idrottsanläggningar och ge upphov till
start av ny verksamhet.
Forts
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§ 186 forts
Stöd till All-Hall i Holmsjö
Under icke skoltid kan hallen användas för pensionärsföreningar,
rehabverksamhet likväl som för enskilda kommunmedborgare.
Räddningstjänsten hyr idag in sig befintlig lokal och en större hall kan skapa
nya möjligheter till fysisk aktivitet för dem. Möjligheterna till att anordna
kulturella evenemang, konserter, teater och utställningar av olika slag, precis
som kommunen gör på egna anläggningar, kan göra att Holmsjös attraktivitet
ökar även i andra sammanhang.
Genom nya möjligheter till föreningsaktivitet kan kommunens norra delar
synliggöras genom arrangemang eller deltagande i tävlingar. Värdet av idrott
kan definieras av regional utveckling och upprustning, därtill också det
ekonomiska värdet och värdet för den omgivande miljön enligt bl.a. Sport
England, 1999, dvs. den generar intäkter för bl.a. mat och inköp åt orten. Det
i sin tur påverkar kommunens ekonomi positivt.
Att bygga en hall i Holmsjö kommer att kosta föreningen mellan 17 och 20
Mkr varför föreningen aktivt måste arbeta med ideella insatser,
bidragsansökningar och annan finansiering. Karlskrona kommun kan stödja
föreningen vid upprättandet av ansökningshandlingar.
Hallen placeras på mark som idag ägs av Karlskrona kommun och upplåts
genom ett tomträttsavtal.
Skriftligt avtal kommer att upprättas kring villkor för utbetalning av bidraget.
Bidraget kan endast användas till en allaktivitetshall enligt upprättade
skisser.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att som ett engångsbidrag anvisa maximalt 10 Mkr till Allhall i Holmsjö
ekonomisk förening för anläggandet av en allaktivitetshall i Holmsjö under
förutsättning av att projektet kommer att realiseras, samt
2. att finansiera detta engångsbidrag med motsvarande uppräkning av
budgeterat belopp avseende realisationsvinster i budget 2010.
________

7 september 2010
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Akten

2010.4447.370

§ 187
Begäran om utökad investeringsram för närvärmeanläggning
Nättraby.
Affärsverken har i skrivelse daterad den 3 augusti 2010 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att utöka bolagets investeringsram med
25 mkr för uppförande av en närvärmeanläggning i Nättraby, samt
att ge bolaget i uppdrag att återkomma med redovisning av projektet
när det färdigställts.
Affärsverken AB har enligt beslut i kommunfullmäktige 2007-06-12
§ 101, att utreda och lägga fram förslag på byggnation av
närvärmeanläggning i Nättraby och Jämjö samhälle. Bolagets
styrelse tog 2010-06-18 beslut om att gå vidare till
kommunfullmäktige med begäran om utökad investeringsram för
närvärmeanläggning till Nättraby samhälle.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att utöka bolagets investeringsram med 25 mkr för uppförande av
en närvärmeanläggning i Nättraby, samt
2. att ge bolaget i uppdrag att återkomma med redovisning av
projektet när det färdigställts.
Lars Hildingssson (S) påtalar att ärendet borde ha behandlats av
Moderbolaget innan kommunstyrelsen.
________
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2010.405.354

§ 188
Begäran om investeringstillstånd ombyggnad av kolfilter Karlskrona
Vattenverk
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 22 juni 2010, § 66 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd för
ombyggnad av kolfilter, samt att investeringsutgiften på totalt 27,0 mkr
finansieras med 2,0 mkr i 2009 års investeringsbudget, 12,0 mkr i 2010 års
investeringsbudget, 5,0 mkr i 2011 års investeringsbudget, 1,0 mkr i 2012 års
investeringsbudget och ytterligare 7,0 mkr i 2011 års förslag till
investeringsbudget för ombyggnad av kolfilter.
Nämnden skriver att på Karlskrona vattenverk pågår om- och tillbyggnad av
ny luthantering, UV-filter, ny renvattenpumpstation, nytt ställverk med mera.
Detta beräknas vara klart i augusti månad 2010.
Tekniska förvaltningen planerar att nästa etapp med ombyggnad av kolfilter
startar efter sommaren 2010 för att ombyggnaderna skall parera med
Johannishusåsen. Totalkostnaden är beräknad till 27,0 mkr fördelad enligt
följande:
Bygg, mark 6 500 000:Maskin 11 000 000:El- och styr 2 500 000:VVS 2 000 000:Samordning 1 300 000:Byggherrekostnader,
Oförutsett mm 3 900 000:Totalkostnad 27 000 000:Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 augusti 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag i en attsats.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av kolfilter.
_____

7 september 2010
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2010.137.214

§ 189
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 augusti 2010, §
267 hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av
Karlskrona 6:24, Karlskrona, upprättad i juni 2010, samt att godkänna
ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen inte
bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Nämnden skriver att detaljplanen för del av Karlskrona 6:24 har varit utställd
för allmän granskning. Under utställningen fr o m den 21 maj t o m den 18
juni 2010 har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona
Kommun, stadsbiblioteket och Lyckeby bibliotek samt på Karlskrona
Kommuns webbplats: www.karlskrona.se. Utställningen har
annonserats i lokalpressen fredagen den 21 maj 2010.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för ny handels- och
kontorsetablering inom den så kallade stadsträdgården i enlighet med
gällande översiktsplan. Avsikten är att skapa 10.000 kvm för
sällanköpshandel.
Detaljplanen kommer även att pröva möjligheten till ny avfart från E22 till
Österleden samt en cirkulationsplats i korsningen Gullbernavägen –
Lyckebyvägen.
Planområdet är beläget i Vedeby, ca 5,5 km norr om Karlskrona centrum,
och gränsar i norr till E22 och i öster till Österleden. I söder gränsar området
till Lyckebyvägen och i väster till Gullbernavägen.
Planområdets areal är ca 7,5 ha och ägs av Karlskrona kommun.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag
Günter Dessin (V) deltar ej i beslutet.
Mats Lindbom (C), Per Björklund (SD) och Gerthie Olsson (S) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
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§ 189 forts
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Proposition
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Sofia
Bothorps avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona, upprättad i
juni 2010, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____
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2010.437.001

§ 190
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering
Arbetsmarknadschef Doris Larsson och sektionschef Margaretha
Jansson föredrar ärendet.
Riksdagen tog i mars 2010 beslut att anta ny lag avseende nyanlända
invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd,
proposition 2009/10:60.
Arbetsmarknadschefen fick under hösten 2009 i uppdrag av kommunens
ledningsgrupp att utreda och lämna underlag på hur föreslagen ny
lagstiftning kring nyanländas etablering påverkar kommunens verksamhet
samt förslag på framtida kommunal organisation med anledning av dessa
förändringar. En arbetsgrupp med representation från samtliga berörda
förvaltningar tillsattes. Arbetsgruppen har bestått av representanter från
Kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen,
handikappförvaltningen, äldreförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden,
utbildningsnämnden, samt Karlskronahem. Arbetsgruppen har träffats vid
några tillfällen. Tillgänglig information om reformen har lämnats och
samtliga förvaltningar har fått möjlighet att lämna synpunkter och skriftligt
underlag på konsekvenser och framtida behov utifrån respektive uppdrag.
Skriftligt underlag har tillförts från kommunledningsförvaltningen,
socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden och Karlskronahem. Doris
Larsson, Arbetsmarknadschef, Lars Fagerberg, flyktingintroduktionen och
Margaretha Jansson, SF ekonomisektion har deltagit på konferens om
nyanländas etablering anordnad av SKL i maj 2010. Ansvariga ekonomer har
deltagit i arbetet med detta underlag.
Nya lagstiftningen
Lagen innebär i korthet att
o Kommunens ansvar för mottagande av nyanlända övergår till ett
samlat statligt ansvar genom Arbetsförmedlingen från och med 201012-01. Som nyanländ invandrare räknas de som har fått
uppehållstillstånd.
o Övergången till det statliga ansvaret kommer att ske med
övergångsregler som innebär att de nyanlända som kommer till
kommunen från och med 2010-12-01 ingår i statens ansvar och de
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§ 190 forts
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering
som kommit före detta datum, inom ramen för kommunala
flyktingintroduktionen, är kvar under kommunens ansvar fram till det
att introduktionstiden upphör dock längst till och med 2012-12-31.
o Alla nyanlända skall, för att få beslut om etableringsersättning, få en
upprättad etableringsplan. Om det av något skäl exempelvis sjukdom
eller föräldraledighet inte går att upprätta en etableringsplan har
kommunen ansvar för försörjning enligt socialtjänstlagen (SoL)
o Arbetsförmedlingen kommer att upphandla privata aktörer som
etableringslotsar enligt ett valfrihetssystem
Målgrupp
o Nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år
o Unga 18-19 år och som saknar föräldrar i Sverige.
o Nyanlända som har rest in i landet efter utgången av november 2010
och som har beviljats uppehållstillstånd vid inresan
o Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av
oktober 2010
o Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd före utgången av
oktober 2010, om de är registrerade och vistas på en
mottagningsenhet för asylsökande den 30 november 2010
Kommunens roll från 2010-12-01
o Ansvar för mottagande och bosättning – Kommunernas mottagande
av nyanlända ska, liksom idag, bygga på överenskommelser och
fastställas mellan länsstyrelserna och kommunerna. Kommunen
ansvarar efter anvisning från Arbetsförmedlingen för att anskaffa
bostad till den/de nyanlända. Kommunen ansvarar för praktiskt
mottagande av alla nyanlända som anvisas till kommunen.
Informationsinsatser – Kommunen ansvarar för information kring
skola, barnomsorg och annan relevant information.
o SFI och Samhällsorientering – Kommunen skall tillse att det finns
SFI platser till de nyanlända inom en månad efter anmälan om
önskemål om plats. Kommunen skall även ansvara för och erbjuda
samhällsorientering. Såväl SFI som Samhällsorientering kommer att
regleras genom förordningar av regeringen.
o Skola/förskola – Kommunen har fortsatt ansvar för insatser för
nyanlända elever och förskolebarn
o Insatser för vuxna som inte får etableringsplan.
Forts
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§ 190 forts
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering
o Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd – Nyanlända omfattas av
Socialtjänstlagen(SoL) liksom alla andra som bor och vistas i
kommunen vilket innebär att ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
kan bli aktuellt för dem som inte har etableringsplan.
o Kommunen kan fortsättningsvis starta och driva riktade projekt för
målgruppen
Att ansvaret för nuvarande flyktingintroduktionen övergår till
Socialförvaltningen från och med 2010-12-01.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Per Björklund (SD) deltar ej i beslutet.
Efter tillstyrkan i allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att all tillsvidareanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter
arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till
Socialförvaltningen från och med 2010-12-01
2. att all visstidsanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter
arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till
Socialförvaltningen från och med 2010-12-01 fram till dess att nuvarande
förordnande upphör.
3. att tillsvidareanställd personal som har sin nuvarande anställning på
Arbetsmarknadsenheten som arbetar delvis med Flyktingintroduktionens
verksamhet inte kommer att beröras under 2011.
4.att ge kommunstyrelsen och socialnämnden gemensamt uppdrag att utreda
och föreslå förändringar i budgeten med anledning av förändrad organisation
för flyktingintroduktionen.
5. att ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med
arbetsmarknadsenheten inför budget 2012 utreda och lämna förslag på en
permanent organisation för arbetet med nyanländas etablering.
Forts
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§ 190 forts
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att ansvaret för nuvarande flyktingintroduktionen övergår till
Socialnämnden från och med 2010-12-01.
2.att ge Kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att innan 2010-1201, med anledning av föreslagen organisationsförändring, föreslå
förändringar i kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente.
3.att introduktionsersättning upphör som ersättning från 2010-12-01och att
Socialtjänstlagen med rätt till bistånd i form av försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd fortsättningsvis ska prövas för de som tidigare har kunnat söka
introduktionsersättning.
_______
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2007.537.880

§ 191
Svar på motion om att låta biblioteken fungerar som demokratiska
oaser.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2007, § 151
av Richard Jomshof (SD). Förslaget är att utreda möjligheten att omvandla
biblioteken till demokratiska oaser.
Kulturnämnden har i beslut den 22 juni 20010, § 40 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att mening är att biblioteken ska vara en
offentlig, neutral samlingsplats. Man ska där kunna söka all information man
vill, däremot inte behöva ta del av material man inte har efterfrågat.
Dessutom finns inte utrymmes- och personalresurser i nuvarande bibliotek
för att skapa den sorts arrangemang som motionären föreslår.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Per Björklund (SD) yrkar bifall till motionen.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Per
Björklunds bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
________
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2007.670.730

§ 192
Svar på motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning
och studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2007, §
183 av Peter Johansson (S) och Angela Sandström (S). Förslaget är att ge
äldrenämnden i uppdrag att ta kontakt med Landstinget Blekinge och
Blekinge Tekniska högskola för en gemensam uppbyggnad av en
utbildningsenhet i anslutning till en vårdcentral och ett särskilt boende. Att
utbildningsenheten ska kunna utgöra ett centrum för en lärande miljö och
vara navet för att sprida utvecklings- och förbättringsåtgärder ut i
organisationen. Att en långsiktig kompetensplan utarbetas med sikte på att
det inom äldreomsorgen skalla finnas bred kompetens även på akademisk
nivå, samt att i planen skall ingå utbildning för studenter och elever.
Äldrenämnden har i beslut den 22 juni 20010, § 60 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har i olika sammanhang
pekat på vikten av att kompetensfrågor ges ett ökat fokus. En, bland flera
viktiga, förutsättningar för en bra kvalitet i utbildningssituationen, är att det
ges goda möjligheter till praktisk inhämtning av kunskap, och att detta kan
ske i en miljö där formell kompetens och praktisk erfarenhet samverkar.
Förvaltningen har alltså ingen annan uppfattning än den som framförs i
motionen vad avser utbildningsplatser och praktiksituationer med hög
kvalitet. Förvaltningen delar därtill, i allt väsentligt, den uppfattning som
framförs i motionen avseende förhållandet att det inte enbart är tillräckligt
med utbildningsinsatser utan att det även krävs ”….en miljö och en
organisation som främjar utveckling och tillvaratagande av nya rön.
Detta sker bäst genom ett engagerat deltagande hos personalen närmast
vårdtagarna och inte genom direktiv uppifrån.”.
Erfarenheterna från Kompetensstegen styrker detta, men det är också viktigt
att slå fast att frågor som rör kompetens, behov av ny respektive utvecklad
kompetens också är ett viktigt ansvar för ledningsfunktionerna att bevaka,
utveckla och driva, d.v.s. det är en strategisk uppgift.
Förvaltningen är av den uppfattningen att den totala praktikverksamheten
inom äldreomsorgen är av så stor volym att den inte låter sig samlas vid ett
specifikt särskilt boende. Därtill kommer det förhållandet att äldreomsorgen i
minst lika stor utsträckning som i dag kommer att utföras i brukarnas egna
bostäder, d.v.s. hemtjänst.
Forts
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§ 192 Forts
Svar på motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning
och studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
Nämnden vill därför inte bejaka tanken på en särskild utbildningsenhet.
Däremot ska förutsättningarna för den arbetsplatsförlagda praktiken ständigt
förbättras, kompetens och förmåga hos handledare utvecklas och sambandet
mellan omsorg och hälso- och sjukvård alltid betonas. Vad avser praktik
under sjuksköterskeutbildning finns i dag tankar mot att samordna
praktikplatserna till några av de större boendeenheterna. Kravet på formell
kompetens hos handledare är emellertid en styrande faktor i lokaliseringen av
praktikplatserna.
Äldreförvaltningen tolkar ut av motionen att förslagsställarna ser ett behov
av att i såväl tydlighet som i både i kvantitet och i kvalitet öka kopplingen till
bl.a. högskolesektorn. Äldreförvaltningen delar i så fall de bakomliggande
bedömningarna i detta avseende. Behovet av bred kompetens även på
akademisk nivå (motionens tredje attsats) anser nämnden vara identifierat i
kommunens framtidsprogram i dess principiella betydelse.
I det praktiska arbetet återfinns idag tydliga kopplingar till såväl Blekinge
Tekniska Högskola (BTH) som till Landstingets Kompetenscentrum. Det
samarbetet har under det senaste året kraftfullt utvecklats, och där
Landstingens Kompetenscentrum svarar för en tätare koppling till den
akademiska institutionen.
Ett ytterligare steg i kunskapsutvecklingen är kommunens medverkan i
Landstinget Blekinge EBV-råd (Evidensbaserad vård) i vilket frågor som är
kopplade till erfarenhetsbaserad vård diskuteras. Rent allmänt kan dessutom
noteras en inom socialtjänsten i allmänhet ökad fokusering mot just
erfarenhetsbaserad omsorg.
Det är slutligen viktigt att kommunen ger tydliga signaler om vikten av
ständig fortbildning och utveckling av kunskaper och att medarbetare, inom
ramen för de behörighetskrav som ställs i olika situationer, stimuleras till
egna akademiska studier, oavsett om det handlar om grundläggande sådana
eller påbyggnad av tidigare förvärvad kunskapsnivå.
Sammantaget delar äldreförvaltningen den grundinställning till
kompetensutveckling, behovet att tydligare koppling till akademiska
institutioner och ytterligare utveckling av förutsättningar för kvalitativa
praktikperioder som kommer till uttryck i motionen. förvaltningen har dock
inte samma uppfattning vad avser tillvägagångssättet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 augusti 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till motionen.

Forts
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§ 192 Forts
Svar på motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning
och studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patrik
Hanssons bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
_________
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2010.61.105

§ 193
Svar på motion om vänortsplats i Karlskrona.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 januari 2010, § 5 av
Tommy Olsson (KD). Förslaget är att en permanent vänortsplats skapas, att
den placeras i Hoglands park, samt att den invigs i samband med vänortmötet
sommaren 2010.
Kulturnämnden har i beslut den 22 juni 20010, § 41 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att ärendet behandlades på kulturnämndens
sammanträde den 20 april 2010 där ärendet återremitterades för att inhämta
synpunkter från Karlskrona vänortskommitté.
Karlskrona vänortskommitté har meddelat att man ser positivt på att det
skapas en permanent vänortsplats i Karlskrona.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen,
2. att vänortplatsen förläggs till Alamedans förlängning mot
Stumholmskanalen.
_______
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2010.112.106

§ 194
Svar på medborgarförslag om flaggning med EU-flagga.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars
2010, § 27 av Roland Hansson. Förslaget är att Karlskrona kommun ska
flagga, förutom med svenska flaggan, också med EU:s officiella flagga vid
alla typer av arrangemang. Enligt förslaget bör också EU-vimplar finnas på
stadsbussarna vid helgdagar.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 13 augusti 20010, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Det finns idag inga
nationella regler som rör flaggning med EU-flagga. Varje myndighet
bestämmer själv utifrån praktiska och andra avgöranden.
Karlskrona kommun flaggar med EU-flaggan för att uppmärksamma
utmärkelsen Flag of Honour den 5 maj och på Europadagen den 9 maj.
Flaggning sker på de officiella platserna vid rådhuset, runt statyn på
Stortorget, vid kommunhuset Ruthensparre och vid Palanderska gården.
Att flagga med EU-flaggan vid alla arrangemang är idag varken praktiskt
eller ekonomiskt möjligt. När det gäller stadsbussarna så drivs inte trafiken
av Karlskrona kommun, förslaget om EU-vimplar på bussarna skickas därför
vidare till Blekingetrafiken.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_________
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2010.377.106

§ 195
Svar på medborgarförslag om allmän flaggning på
privilegiedagen/världsarvsdagen den 10 augusti.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 juni 2010,
§ 94 av Roy Johansson. Förslaget är att uppmana invånarna att flagga på
Karlskronas födelsedag den 10 augusti. Uppmaningen ska enligt förslaget
ges i kommunens veckoannons samt i Kulturförvaltningens
evenemangskalender.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 12 augusti 20010, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att numera sker officiell
flaggning i Karlskrona på privilegiedagen/världsarvsdagen den 10 augusti.
Flaggning sker framför rådhuset, kring kungastatyn på Stortorget, vid
kommunhuset Ruthensparre och vid Palanderska gården.
För att ge mer uppmärksamhet åt privilegiedagen kommer information om
flaggningen fortsättningsvis att ges i veckoannonsen och på kommunens
webbplats. Då kulturkalendariet endast inriktar sig på evenemang är det inte
en möjlig plats för information om flaggning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
______
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Akterna

§ 196
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län;
a) 10:40, Avtal om kopiering i skolorna läsåren 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013.
b) 10:50, Komplettering av bidragsvillkor för fristående verksamheter.
3) Affärsverkens årsredovisning.
4) Utbildningsnämnden 17 juni 2010, § 42, kvalitets redovisning och
verksamhetsberättelse.
5) Blekingetrafiken, tågtrafik 2013.
6) Blekingetrafiken, behov av hållplatsåtgärder i samband med
trafikomläggning på Trossö.
7) Protokoll 2010-06-24 från styrelsemöte med samordningsförbundet
Finsam i Blekinge.
8) Europeiska kommissionens beslut om beviljande av finansiellt stöd till
unionen till projektet av gemensamt intresse ”Baltic Link GdyniaKarlskrona-2009 EU-21010-P- på området för transeuropeiska transportnät
(TEN-T)
9) Attestlista för serviceförvaltningen daterad 2010-08-16.
10) Revisionen, uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens åtgärder efter
JO:s inspektion år 2009.
11) Attestlista serviceförvaltningen 2010-07-01—2010-08-31.
12) Komplettering av bilaga till avtal om patientnämndsverksamhet 20072010.
13) Beslut om ersättare för ledningspersonal.
____
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§ 197
Övrigt
Blekingetrafikens skrivelse om behov av hållplatsåtgärder i samband med
trafikomläggning på Trossö.
Lars Hildingsson (S) undrar om hållplatserna är klara.
Tommy Olsson (KD) svarar att alla hållplatserna inte är färdiga, men att en
redovisning kan ges i ärendet.
Christina Mattisson (S) undrar om det finns medel avsatta för
ombyggnationen i budgeten.
Kommunstyrelsen beslutar
att information kommer att ges på kommunstyrelsens allmänna utskott den
14 september 2010.
-----------------------LP-stiftelsens lokaler
Christina Mattisson (S) undrar varför inte ersättningslokalerna är lösta för
LP-stiftelsen.
Mats Lindbom (C) och Kent Lewén (FP) svarar.
--------------Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken
Lars Hildingsson (S) undrar om beslut är fattat i tekniska nämnden avseende
att Karlskrona kommun ska gå in som medfinansiär med 250 tkr.
Tommy Olsson (KD) svarar att beslutet tagits på delegation.
Christina Mattisson (S) och Gerthie Olsson (S) vill ha en redovisning på hur
beslutet har tagits.
Kommunstyrelsen beslutar
att information kommer att ges på kommunstyrelsens allmänna utskott den
14 september 2010.
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 5 oktober 2010.
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204
§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
§ 212
§ 213
§ 214
§ 215
§ 216
§ 217
§ 218
§ 219
§ 220
§ 221
§ 222
§ 223
§ 224
___

Information och föredragningar.
Ändring av titeln kommunchef till kommundirektör.
Undantag för VA kollektivet avseende upphandlingsbonus.
Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för kommunledningsförvaltningen.
Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för serviceförvaltningen.
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Telenor Arena Karlskrona (TAK).
Industrikaj vid ABB.
Tillägg rivningsobjekt- rivning av kommunala byggnader.
Investeringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan.
Balansförteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september
2010.
Miljöbokslut 2009
Detaljplan för Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum, Karlskrona kommun, Blekinge
län.
Komplettering av kommunfullmäktiges beslut i samband med behandling av
delårsrapport april 2010.
Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet
Fastställelse av samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamhet- samverkansnämnden i Blekinge.
Svar på motion om valborgsmässobål.
Svar på motion om att göra Tullskolan till ett nytt centrum för föreningsliv.
Svar på medborgarförslag om sopstation på Spelmansgatan.
Svar på medborgarförslag om namnbyte av Bubbetorps avfallsstation.
Svar på medborgarförslag om kulturhus och bibliotek på Pottholmen.
Svar på medborgarförslag om utveckling av Karlskrona som miljökommun med hjälp
av Bubbetorps gård.
Svar på medborgarförslag om fritidsgård i Karlskrona innestad.
Svar på medborgarförslag om motorcrossbana i Lyckeby.
Svar på medborgarförslag om att bygga en iskonstbana för friåkning utomhus.
Svar på medborgarförslag om en skidbacke närmre centrum/Lyckeby.
Anmälningsärende.
Övrigt
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 5 oktober 2010, kl.08.30-10.10, kl 11.15-11.40
Sammanträdet ajourneras kl 10.10-11.15

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.
Ledamöter

Karl-Gösta Svenson (M)
Kent Lewén (FP)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M) kl 08.30-09.35, 11.20-11.40 §§ 198
punkt 1-3, §§ 200-224
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)

Tjänstgörande

ersättare

Gerthie Olsson (S)
Per Björklund (SD)
Carl-Göran Svensson (M) kl 09.35-10.10 §§ 198 punkt 45, kl 11.15-11.20 §§ 199

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (M) kl 08.30-09.35 §§ 198 punkt 13, kl 11.20- 11.40 §§ 200-224
Ann-Louise Trulsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP) jäv §§ 223
Lars Karlsson (C)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) kl 08.30-10.10 §§ 198
Magnus Johansson (S)
Rikard Jönsson (S)
Thore Arnström (S)
Håkan Eriksson (S)
Björn Gustavsson (MP)

Närvarande tjänstemän

Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren kl 08.3010.10, kl 11.20-11.40 § 198, 200-224
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Informationschef Ulla Nelson
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman kl
11.15-11.40 §§ 199-224
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Controller Maria Stivén kl 08.30-09.15 §§ 198, 201-201
Controller Helena Olsson kl 08.30-09.15 §§ 198, 201-201
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Personalspecialist Henrik Sundihn kl 08.30-09.15 §§ 198,
201-201
Fastighetschef Anders Kumlin kl 08.55-09.20 §§ 202-203
Redovisningschef Bengt Nilsson kl 09.55-10.10 §§ 198,
210
Personalchef Anneli Ekström
Agenda 21 samordnare Sven-Olof Petersson kl 09.3509.55 §§ 198, 208
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Utses att justera

Sofia Bothorp (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 198- 224
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Sofia Bothorp
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

oktober 2010 anslagits på kommunens
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§ 198
Informationer, föredragningar och beslut
1. Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för
kommunledningsförvaltningen, föredras av controller Maria Stivén.
2. Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för serviceförvaltningen, föredras
av controller Helena Olsson och personalspecialist Henrik Sundihn.
3. Projekteringstillstånd för ombyggnad av Telenor Arena Karlskrona
(TAK), föredras av fastighetschef Anders Kumlin.
4. Miljöbokslut 2009, föredras av agenda 21- samordnare Sven-Olof
Petersson.
5. Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommun
samlade verksamhet, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson och
personalchef Anneli Ekström.
________
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Personalenheten
Informationsenheten
Akten

6

2010.492.022

§ 199
Ändring av titeln kommunchef till kommundirektör
I landets kommuner förekommer i huvudsak två titlar för den ledande
tjänstemannen i kommunen, kommunchef och kommundirektör.
Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsens ordförande fått i
uppdrag att skriva fram ett förslag till beslut om ändring av titeln
kommunchef till kommundirektör. Förslaget innebär ingen förändring av
tjänstens innehåll eller ansvarsområde, utan avser enbart en förändring av
tjänstetiteln. Titeländringen föreslås mot bakgrund av att flertalet övriga
blekingekommuner, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg, använder titeln
kommundirektör. Karlskrona bör som största kommun i länet ha samma titel
för kommunens ledande tjänsteman som grannkommunerna. Kommunen har
många chefer och ett införande av titeln kommundirektör kan också för
allmänheten göra det tydligare vilken tjänst som avses.
Kent Lewén (FP) och Per Björklund (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att titeln kommunchef ändras till kommundirektör
_______
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Upphandlingsenheten
Tekniska nämnden
Handläggare
Akten
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2007.124.100

§ 200
Undantag för VA kollektivet avseende upphandlingsbonus
Kommunstyrelsen fattade den 6 november 2007 §220 punkt 1, med
diarienummer 2007.124.100 beslut om införande av bonussystem.
Diskussion har genomförts med VA chefen Kenneth Johansson samt samråd
med Rita Lord, jurist på Svenskt vatten AB och bedömningen är att
bonussystemet inte är tillämpligt på VA kollektivet eftersom VA-kollektivet
är ett avgiftskollektiv som enligt lag inte får generera pengar till
skattekollektivet vilket detta bonussystem skulle göra.
§ 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.
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,
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att undanta VA kollektivets upphandlingar från bonussystemet.
_________
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Controller KLF
Personalspecialist KLF
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

2010.189.042

§ 201
Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen.
Controller Maria Stivén föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamhet redovisar ett
överskott om 6,2 Mkr mot budget per augusti månad 2010.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 september 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att fördela om 1,0 Mkr inom projektbudgeten till Blekinge Health Arena
för att kompensera för intäktsbortfallet med anledning av det nya
samarbetsavtalet med Telenor,
2. att godkänna delårsrapporten för augusti månad 2010, samt
3. att överlämna delårsbokslutet för augusti månad 2010 till revisionen.
_______
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Controller SEF
Personalspecialist SEF
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

SEF 2010.22.042

§ 202
Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för kommunstyrelsen/
serviceförvaltningen.
Controller Helena Olsson och personalspecialist Henrik Sundihn föredrar
ärendet.
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningens verksamhet redovisar en prognos
för 2010 på + - 0 kronor.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att föra över investeringsramar för säker inloggning till metakatalogen,
2. att godkänna delårsbokslutet för april 2010, samt
3. att överlämna delårsbokslutet för augusti 2010 till revisionen.
_________
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Tekniska nämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

10

2010.481.292

§ 203
Projekteringstillstånd för ombyggnad Telenor Arena Karlskrona (TAK)
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen har på begäran av Karlskrona HockeyKlubb (KHK)
tillskrivit såväl tekniska nämnden som kommunstyrelsen och ber om en
parallell hantering av ärendet.
Vederbörligen skulle ärendet hanterats av berörd facknämnd, som är den som
har hyreskontraktet och i sin tur hyr ut lokal till KHK. Därför är det en klar
brist att ärendet inte fått beredas av Idrotts- och fritidsnämnden, som då även
får svara för hur övriga intressenter kan nyttja de av kommunen gjorda
investeringarna för olika typer av evenemang.
Själva ombyggnaden har diskuterats sedan början av 2009, och efter
avstämning med KS ordförande om såväl hyresprinciper samt om
byggnationen skulle göras eller ej, reserverades medel i investeringsbudgeten
för detta ändamål 2010 av budgetberedningen.
Tekniska förvaltningen har försäkrats sig om att KHK står för eventuella
projekteringskostnader om investeringen ej blir av.
Ärendet behandlas parallellt i tekniska nämnden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att bevilja tekniska nämnden projekteringstillstånd
2. att påtala för tekniska nämnden att när ett eventuellt investeringstillstånd
söks hos kommunstyrelsen, ska ärendet även ha beretts av Idrotts- och
fritidsnämnden.
______
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Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten
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2010.457.556

§ 204
Industrikaj vid ABB.
Teniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 83 hemställt
att kommunstyrelsen beslutar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att sälja
industrikajen inom ABB:s industriområde till ABB High Voltage Cables
Verkö industriområde exploaterades kring 1970 och Uddcomb var en av de
första verksamheterna som etablerades med inriktningen att tillverka
reaktortryckkärl för kärnkraftsindustrin. I samband med industrietableringen
byggdes också en höghållfast kaj av betongkasuner flankerad på båda sidor
av en tät stålspontad kaj med krönbalk av betong som också bildar gavlar till
kajfronten. Hela kajfronten är ca 80 meter lång. I dag bedriver ABB High
Voltage Cables högteknologisk industriverksamhet inom området och lastar
sjökabel via kajen till specialfartyg.
Vid besiktningar utförda våren 2010 befanns att den stålspontade delen av
kajen hade stora korrosionsskador med uppträdande hål och utläckage av
bakomliggande fyllnadsmassor. Efter 40 år är den tekniska livslängden slut.
Berört kajområde spärrades av och får i dagsläget inte nyttjas p g a bristfällig
hållfasthet. Kostnaderna för att återställa konstruktionen till ursprungligt
skick beräknas till ca 6 500 000 kr. Förutsättningarna är då att slå en ny tät
stålspont motsvarande ursprunglig konstruktion.
Underhand har frågan väckts om ABB skulle vara intresserad av att köpa
kajen. Situationen som nu föreligger aktualiserar frågan på ett tydligt sätt.
Det kan konstateras att kajen endast används för ABB:s ändamål.
Kommunen har inget annat användningsbehov. ABB står nu också inför en
egen investering inom hela sitt hamnområde gällande muddring och
utbyggnad av tre kraftiga dykdalber som ska möjliggöra för större fartyg att
angöra och lasta kabel. Dessa arbeten kan med fördel samordnas med
upprustningen av kajen. Åtgärderna på kajen måste omedelbart vidtas för att
passa med planerat driftuppehåll på ABB som kommer att pågå från hösten
2010 fram till tidig vår 2011.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att tekniska förvaltningen i samverkan med kommunledningsförvaltningen
får i uppdrag att sälja industrikajen inom ABB:s industriområde till ABB
High Voltage Cables.
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten
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2010.225.332

§ 205
Tillägg rivningsobjekt - rivning av kommunala byggnader
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2010 (§ 70) att ge tekniska
nämnden tillstånd att riva ett antal kommunala byggnader under 2010, bland
andra Wämöhallen. Vidare beviljades tekniska nämnden i samma beslut en
ekonomisk ram på högst sex miljoner kronor för att täcka kostnaderna för
dessa rivningar.
I samband med denna rivningsprocess har det tillkommit ytterligare några
byggnader, som i enlighet med god ekonomisk hushållning och prioritering
av resurser, lämpligast bör rivas. Dessa byggnader är:
•

Augerum-Ryd 1:18 (Ingmars bod)

•

Röda baracken på Oskarsvärn

•

Hamnkrogen (den brandskadade delen)

Samtliga tre byggnader står idag tomma och vi har därför mycket ringa
driftskostnader på dessa objekt.
Hamnkrogen inryms i en länga med fyra huskroppar, där en brandvägg
skiljer dem åt två och två, vilket innebär att vi kan riva restaurangdelen, som
inryms i de två norra huskropparna, utan att övriga verksamheter i längan
påverkas.
Kontraktet med Hamnkrogen upphör 30 september 2010 och risken är stor
att vi därefter kommer att utsättas för skadegörelse på byggnaden. Vidare har
vi fått in synpunkter från allmänheten som reagerar på att inget händer med
den brandskadade byggnaden.
Vi bedömer att kostnaderna för ovanstående tillägg för rivning av tre
byggnader kommer att inrymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade
ramen på sex miljoner kronor.
Rivningslov kommer att sökas snarast om vi erhåller tillstånd att riva även
dessa tre byggnader.
Ärendet behandlas parallellt i tekniska nämnden.
Forts
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§ 205 forts
Tillägg rivningsobjekt - rivning av kommunala byggnader
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att ovanstående tre byggnader inkluderas i den av kommunfullmäktige
tidigare beslutade listan över byggnader som skall rivas under 2010, samt
2. att kostnaderna för rivning av de tre tillkommande byggnaderna ryms
inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen på 6 Mkr.
________
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Serviceförvaltningen
Akten

14

2010.186.291

§ 206
Investering avseende ombyggnad av Tullskolan
Tekniska nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om
investeringstillstånd för att snarast möjligt kunna genomföra planerad
ombyggnad av Tullskolan. Barn- och ungdomsnämnden gör samtidigt
en framställan om dels extra investeringsmedel för anskaffning av nya
inventarier till skolan, dels en utökad budgetram för att täcka de
tillkommande hyreskostnaderna. Härutöver finns också en särskild
skrivelse från serviceförvaltningen till kommunstyrelsen angående
främst frågan om ett framtida tillagningskök eller mottagningskök vid
den ombyggda Tullskolan men även kring behovet av extra medel för
inventarieanskaffningen till objektets köks- och matsalsdel.
Enligt tekniska förvaltningen uppgår den kalkylerade
ombyggnadskostnaden till 33 miljoner kronor. I denna kalkyl inryms då
ett nytt tillagningskök (enligt serviceförvaltningens önskemål och
förslag). Alternativet med enbart ett mottagningskök i stället beräknas
samtidigt bli drygt 2 miljoner kronor billigare. I det angivna
investeringsbeloppet ska då också kunna inrymmas vissa tillkommande
evakueringskostnader (”tillfällig flytt av ett antal
skolelever/skolklasser”) till följd av de planerade
ombyggnadsåtgärderna. Härtill kommer sedan också behovet av extra
medel för anskaffning av inventarier om sammanlagt 450 tkr (BUN =
300 tkr + SEF = 150 tkr). Enligt tekniska nämnden kan själva
ombyggnadskostnaderna i sin helhet inrymmas/prioriteras inom
investeringsramarna för åren 2010 och 2011 avseende
”Fastighetsverksamhet”. De tillkommande inventarieanslagen kan
däremot inte inrymmas inom tillgängliga ramar utan en särskild
finansiell prövning måste göras.
De tillkommande hyreskostnaderna för barn- och ungdomsnämnden
beräknas uppgå till netto ca 825 tkr/helår baserat på alternativet med
tillagningskök. Lösningen med enbart ett mottagningskök innebär i gengäld
en årlig kostnadsreducering om knappt 200 tkr. Vid beräkningen av de
årliga merkostnaderna har då förutsatts att nuvarande Kajutans förskola i kv.
Kakelugnen vid hyreskontraktstidens utgång den 1 augusti 2011 flyttar till
”nya” lokaler inom den ombyggda Tullskolan. Från år 2012 bortfaller också
kapital- och hyreskostnader om ca 300 tkr för de delar av Tullskolan som är
tänkta att rivas, vilket också har beaktats i kalkylen. Forts
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§ 206 forts
Investering avseende ombyggnad av Tullskolan
Enligt tekniska förvaltningen beräknas lokalerna vid Tullskolan kunna vara
färdigställda tills årsskiftet 2011/2012.
I Femklöverns förslag till budgetramar för åren 2011 – 2013, som
fastställdes av fullmäktige i juni månad, har barn- och ungdomsnämndens
budgetramar för åren 2011 och 2012 höjts med 1,0 resp. (sammanlagt) 2,0
miljoner kronor med hänvisning till just Tullskolans planerade ombyggnad.
Denna ramutökning täcker således mer än väl de nu beräknade
tillkommande hyreskostnaderna för projektet. Barn- och ungdomsnämndens
särskilda begäran om utökade ramar kan därmed egentligen betraktas som
redan besvarad i och med att det utökade medelsbehovet har beaktats i de
tidigare beslutade budgetramarna för de kommande tre åren.
Ärendet behandlas parallellt i tekniska nämnden.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att meddela tekniska nämnden ett omedelbart investeringstillstånd
för ombyggnaden av Tullskolan,
2. att investeringsutgiften om totalt 33 000 000 kronor ska finansieras med
13 000 000 kronor ur 2010 års investeringsram för Fastighetsverksamhet
och resterande 20 000 000 kronor ur motsvarande investeringsram för år
2011,
3. att Tullskolan vid ombyggnationen ska utrustas med ett nytt
tillagningskök, samt
4. att framställningarna om dels extra inventarieanslag om sammanlagt
450 000 kronor, dels en utökad budgetram för barn- och ungdomsnämnden
som kompensation för ökade hyreskostnader ska hänskjutas för prövning till
den förnyade budgetberedningen för åren 2011 – 2013 (2015).
______
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Kommunfullmäktige
Akten
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2010.101.004

§ 207
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 september 2010.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen
______
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Kommunfullmäktige
Akten
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2010.442.042

§ 208
Miljöbokslut för år 2009
Agenda 21- samordnare Sven-Olof Petersson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen, enheten för strategisk utveckling, har
uppdraget att årligen sammanställa kommunens miljöbokslut. Bifogat
miljöbokslut för år 2009 redovisar bland annat
de nyckeltal som kommunen årligen levererar till Föreningen Sveriges
Ekokommuner där bland andra Karlskrona kommun är en av medlemmarna.
Dessutom innehåller bokslutet annan relevant information om miljöarbetet i
Karlskrona kommun.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslutet för år 2009.
________
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Kommunfullmäktige
Akten
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2010.182.214

§ 209
Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Detaljplanen för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum, har varit
utställd för granskning från den 18 juni 2010 till den 30 juli 2010.
Kungörelse om utställningen har anslagits på kommunens anslagstavla och
införts i lokalpressen fredagen den 18 juni 2010.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en tillbyggnad till Marinmuseum med
cirka 1400 kvm. Vidare medges en mindre ändring av fastighetsgränsen i
norr, så att museets byggnad helt kommer att ingå i Stumholmen 2:22. Syftet
är också att ändra tillåten användning på Laboratorieholmen från bostäder till
museiverksamhet. Befintliga byggrätter på Laboratorieholmen som inte är
ianspråktagna utgår.
Stumholmen ligger öster om Trossö som är stadens centrum.
Laboratorieholmen utgör den nordöstra delen av Stumholmen. Planområdet
omfattar Laboratorieholmen, området mellan Laboratorieholmen och
befintlig museibyggnad samt en del av strandparken.
Planområdets areal är 0,7 hektar.
Marken ägs dels av Karlskrona kommun och dels av Statens fastighetsverk.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för del av Stumholmen 2:22 m fl upprättad i maj
2010 och reviderad i september 2010, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
______
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Kommunfullmäktige
Akten
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2010.189.042

§ 210
Komplettering av Kommunfullmäktiges beslut i samband med
behandling av delårsrapport april 2010
I samband med att Kommunfullmäktige behandlade delårsrapport per den 30
april 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet, §114,
2010.189.042, 26 augusti 2010 så beslutade kommunfullmäktige att bifalla
yrkandet om ändring av kommunstyrelsens förslag till att-sats nr 3, och
därmed beslutades om utökade ramar till Socialnämnden, 5 mnkr, och Barn
och Ungdomsnämnden, 0,2 mnkr.
Dock gjordes ingen justering beträffande finansieringen av de utökade
ramarna till nämnderna varför den beslutade ombudgeteringen saknar
finansiering med 5,2 mnkr.
Rätteligen borde även att-sats 4, att höja budgeterat belopp för
skatteintäkter/statsbidrag med totalt 30,8 Mnkr, ändrats med motsvarande
belopp, dvs med totalt 36 mnkr. Detta eftersom kommunfullmäktige enligt
kommunallagen måste finansiera de tagna besluten.
(8 kap §12, Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår,
skall beslutet innefatta också anvisning om hur utgiften skall finansieras)
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att budgeterat belopp för skatteintäkter/statsbidrag för 2010 räknas upp med
ytterligare totalt 5,2 mnkr.
______
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Kommunfullmäktige
Akten
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2010.189.042

§ 211
Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Redovisningschef Bengt Nilsson och personalchef Anneli Ekström föredrar
ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsrapport per den 31
augusti för kommunen och koncernen med den sammanställda redovisningen
jämte en prognos för årets budgetutfall.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2010, samt
2. att överlämna delårsbokslutet till revisionen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att 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, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2010, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonom i balans, samt
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2010.
__________

5 oktober 2010

Kommunfullmäktige
Akten
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2010.363.770

§ 212
Fastställelse av samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd
för hjälpmedelsverksamhet – Samverkansnämnden i Blekinge
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti, § 120, i en avsiktsförklaring
att inrätta en gemensam hjälpmedelsnämnd fr o m 1 januari 2011 där
samtliga primärkommuner och landstinget i Blekinge ingår. Samtidigt gavs
ett uppdrag till landstingsdirektören och
kommuncheferna/kommundirektörerna att i samverkan utarbeta förslag på
reglemente och avtal gällande den gemensamma hjälpmedelsnämnden för
fastställande av respektive huvudman senast under oktober månad.
Ett förslag till reglemente och samverkansavtal har tagits fram för
fastställelse av fullmäktige i de samverkande kommunerna/landstinget. Den
gemensamma nämnden inrättas fr o m 1 januari 2011 och föreslås ingå i
Landstingets organisation. Landstinget Blekinge är juridisk person och
”värdkommun” för den gemensamma nämnden.
Nämnden kommer enligt vad som närmare beskrivs i reglementet och
samverkansavtalet bl a att ansvara för upphandling, distribution och
underhåll avseende hjälpmedel för funktionshindrade enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Undantagna från nämndens ansvarsområde är emellertid
syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel.
Den gemensamma nämnden ges ett neutralt namn, Samverkansnämnden i
Blekinge. Med detta markeras att de samverkande kommunerna och
landstinget öppnar upp för att i framtiden kunna lägga in fler uppgifter i den
gemensamma nämnden, även om en sådan utökning av nämndens
samverkansuppgifter naturligtvis kräver beslut i respektive huvudmans
fullmäktige.
Nämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Landstinget Blekinge
utser 2 ledamöter och 2 ersättare. Kommunerna utser vardera 1 ledamot och
1 ersättare. Sammansättningen i nämnden ska så långt som möjligt avspegla
det samlade valresultatet i länet. Ordförande och vice ordförande väljs av
Landstinget. Ordförande nomineras bland landstingets ledamöter och vice
ordförande bland kommunernas ledamöter.
Administrationskostnader för nämnden fördelas genom att de läggs på det
pris som medlemmarna betalar för hjälpmedlen.
Forts
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§ 212 forts
Fastställelse av samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd
för hjälpmedelsverksamhet – Samverkansnämnden i Blekinge
Eventuella slutliga överskott eller underskott i förhållande till beräkningen
ska fördelas på medlemmarna i proportion till de värden som de avropat för.
Arvoden till nämndens ledamöter betalas enligt kommunallagen av den
kommun eller landsting som valt dem.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna samverkansavtal för Samverkansnämnden i Blekinge, samt
2. att fastställa reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge.
_____

5 oktober 2010

Kommunfullmäktige
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2010.280.808

§ 213
Svar på motion om valborgsmässobål.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010, § 68 av
Alf Stålborg (SD). Förslaget är att Karlskrona kommun tar över ansvaret och
arrangerar valborgsmässobål kommande år i likhet med vad många andra
städer arrangerar.
Kulturnämnden har i beslut den 24 augusti 20010, § 59 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att de valborgsmässobål som anordnas runt
om i kommunen görs utan undantag av idéella krafter i form av
villaföreningar eller liknande. Det finns ingen möjlighet för kommunen att
välja ut ett område och där ansvara för detta firande utan det måste
bygga på ideella krafters engagemang även i fortsättningen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_____

5 oktober 2010

Kommunfullmäktige
Akten
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2008.199.611

§ 214
Svar på motion att göra Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari 2008, § 4
av Christina Mattisson (S). Förslaget är att Tullskolan görs till nytt centrum för
föreningsliv jämte äldrecentrum samtidigt som skolverksamheten flyttas över till
en om- och tillbyggd F-9 skola vid dagens Wämöskola.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 mars 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen skriver att i beslut den 27 januari 2010 § 5 har Barn- och
ungdomsnämnden fattat beslut gällande Tullskolans framtid och uppdragit åt
tekniska förvaltningen att utföra projektering gällande ombyggnad av Tullskolan
med inriktning mot F-5-skola med ca 150 elever samt tre förskoleavdelningar. I
skrivandets stund föreligger ett tjänstemannaförslag för behandling i tekniska
nämnden enligt vilket tekniska förvaltningen förslår tekniska nämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta att meddela projekteringstillstånd avseende
ombyggnaden av Tullskolan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april §§ 102 och den 11 maj
2010, §§ 129 bordlagt ärendet.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_____

5 oktober 2010
Kommunfullmäktige
Akten
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2010.310.455

§ 215
Svar på medborgarförslag om en sopstation på Spelmansgatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Ted Rapp. Förslaget är en sopstation på Spelmansgatan.
Affärsverken har i skrivelse den 27 augusti 2010, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Affärsverken skriver att de är entreprenör åt FTI
(förpacknings- och tidningsinsamlingen) när det gäller insamling av
återvinningsmaterial. FTI är det organ som bestämmer var och hur många
stationer som skall finnas i en kommun. Karlskrona kommun är väl försedda
med återvinningsstationer i de yttre områdena. Det råder dock en viss brist i
själva tätorten på Trossö.
Boende på Spelmansgatan har inom sin närregion flera stationer.
Affärsverken AB ser därför i dagens läge inget behov av en station inom
området.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
______
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Kommunfullmäktige
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2009.853.455

§ 216
Svar på medborgarförslag om namnbyte av Bubbetorps avfallsstation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2009, § 222 av Bo Knutsson. Förslaget är namnbyte av Bubbetorps
avfallstation.
Affärsverken har i skrivelse den 27 augusti 2010, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Affärsverken skriver att de kommer att begära av Trafikverket
att skyltningen utmed riksväg 28 blir tydligare så att förväxlingen minimeras.
Vidare anser styrelsen för Affärsverken att en namnändring kan accepteras
men detta bör lämpligen ske i samband med invigningen av det nya
kraftvärmeverket efter sommaren 2012.
Det kan då med fördel utlysas en namntävling för att erhålla engagemang
från kommunens medborgare.
Affärsverken åtar sig att i samband med invigningen av kraftvärmeverket
arrangera en namntävling och i samband med invigningen kungöra det nya
namnet på den gemensamma avfallsanläggningen och kraftvärmeverket.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
______

5 oktober 2010
Kommunfullmäktige
Akten
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2010.338.869

§ 217
Svar på medborgarförslag om kulturhus och bibliotek på Pottholmen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Ingemar Karlsson. Förslaget är att när räddningstjänsten flyttar sin
verksamhet till Oscarsvärn ska dessa lokaler tas i anspråk för kulturell
verksamhet.
Kulturnämnden har i beslut den 24 augusti 2010, § 51 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att i enlighet med den nyss framtagna
översiktsplanen prioriteras utvecklingen av Pottholmsområdet och
uppförandet av ett nytt bibliotek är planerat där.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall på allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____

5 oktober 2010
Kommunfullmäktige
Akten
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2009.854.370

§ 218
Svar på medborgarförslag om utveckling av Karlskrona som
miljökommun med hjälp av Bubbetorps gård.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2009, § 222 av Bo Knutsson. Förslaget är utveckling av Karlskrona som
miljökommun med hjälp av Bubbetorps gård
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 1 september 2010, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun är
en ekokommun och jobbar på bred front för att skapa ett långsiktigt hållbart
samhälle. Vi arbetar också inom ramen för Energimyndighetens satsning
Uthållig kommun med att få energi- och klimataspekten att genomsyra hela
kommunens verksamhet, alltifrån skolan till översiktsplan och
näringslivsfrågor.
Karlskrona kommun använder, med undantag för specialfordon, enbart
miljöfordon. Personbilsflottan som består av närmare 300 bilar utgörs idag
till största delen av etanolbilar, vilket ger Karlskrona en framstående
placering nationellt sätt. I och med nya upphandlingar av fordonsparken ser
kommunen över valet av biltyp och bränsle. I urvalet ingår förutom
etanolbilar alla typer av nu kända miljöfordon, inklusive el- och biogasbilar.
Arbetet med att göra Bubbetorps gård mer energieffektivt pågår hela tiden.
Arbetsmarknadsenheten tillsammans med tekniska förvaltningen diskuterar
olika lösningar för gården på såväl kort som lång sikt.
Energieffektiviseringsarbetet är en del i ett helhetsgrepp som utgår från ett
hållbart Karlskrona och bryter ner det till vad som är en långsiktig hållbar
utveckling för Bubbetorps gård. All personal på gården deltar i jobbet som
leds av en mindre projektgrupp. Alla de förslag som beskrivits i
medborgarförslaget avseende gårdens elförsörjning ingår i diskussionerna.
Att ta bort olja för uppvärmning är ett prioriterat arbete i hela Karlskrona
kommun. Bubbetorps gård har nära samverkan med kommunens
energisamordnare som informerar om vilka bidrag som finns att söka
gällande t.ex. solvärme och solel.
Det finns idag delar kvar av ett äldre vattenkraftverk på Bubbetorps Gård.
Enligt en utredning som gjordes 2008 krävs höga investeringar för att få
igång verket igen. Dessutom finns det behov av ytterligare utredningar då det
inte finns tydligt i frågan om fallrätt.
Forts
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§ 218 forts
Svar på medborgarförslag om utveckling av Karlskrona som
miljökommun med hjälp av Bubbetorps gård.
För att kunna använda vattenkraftverket igen krävs också en ny vattendom.
Detta är en omfattande process som det tyvärr inte finns utrymme till i
dagsläget. Bevarandet av naturmiljön är i detta också ett tungt vägande
argument.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
______

5 oktober 2010

Kommunfullmäktige
Akten

30

2010.338.869

§ 219
Svar på medborgarförslag om fritidsgård i Karlskrona innestad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars
2010, § 27 av Paul Melén och Åke Stridh. Förslaget är en fritidsgård i
Karlskrona innestad.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 30 augusti 2010, § 33 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i nuläget finns två
mötesplatser för unga människor på Trossö, Oden och centrala delarna av
Karlskrona.
Om och när det startar nya fritidsgårdar sker det alltid i samarbete med
föreningar och andra ungdomsverksamheter med utgångspunkt från ungas
önskemål.
Nämnden är även positiv till de aktivitetsytor som skapats vid
Rosenfeldtskolan med möjlighet för många unga och äldre att mötas under
spontana former och aktivera sig.
När det gäller studier av effekter av fritidsgårdsverksamhet har idrotts- och
fritidsförvaltningen under senare år följt upp ungdomars behöv och önskemål
på olika sätt. Större projekt genomfördes under 2007- 2008 i samarbete med
Ungdomsstyrelsen. Olika verktyg togs fram för att studera kvaliteten i
verksamhet riktad till unga människor i Karlskrona. Genom dessa verktyg
har vi nu möjlighet att följa upp hur ungdomar, samarbetspartners,
föreningar, fritids- och föreningsledare upplever och värderar verksamheten i
kommunen. I detta sammanhang genomfördes också en retrospektiv studie
med hjälp av Blekinge Tekniska Högskola, BTH. De verktyg som togs fram
används efterhand för att studera effekterna av gjorda förändringar och
förändrade mål för verksamheten. Tack vare stödet från Ungdomsstyrelsen
hade vi möjlighet att få tillgång till forskare, från Växjö Universitet och
BTH, som deltog i arbetet hela tiden.
Därefter har en lokal uppföljning av ungdomspolitiken genomförts, LUPP,
under 2009. Denna undersökning har lett till att det den 2 juni 2010
presenteras ett förslag till handlingsplan framtagen med deltagande av
ungdomar. Dessa studier föregicks redan 2005 av en enkät kring
ungdomsverksamhet i Karlskrona.
forts
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§ 219 forts
Svar på medborgarförslag om fritidsgård i Karlskrona innestad.
All utveckling sker inom ramen av tillgängliga medel och idrotts- och
fritidsnämnden kommer under planperioden titta på möjligheten till att skapa
fler mötesplatser för unga i samarbete med unga då möjlighet ges.
Förvaltningen kommer under 20010 -2011 att titta på intresse och behov av
ytterligare öppen verksamhet på Trossö. Kontakt kommer då att tas med
föreningar och andra verksamhetsdrivande organisationer i Karlskrona för att
få en så effektiv och väl fungerande verksamhet som möjligt med samma
normer som övrig ungdomsverksamhet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 september 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Camilla Brunnsberg (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patrik
Hanssons bifallsyrkande till medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
______

5 oktober 2010
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2010.326.828

§ 220
Svar på medborgarförslag om motocrossbana i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Tobias Törnström. Förslaget är en motocrossbana i Lyckeby t ex i
Järabacken.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 30 augusti 2010, § 35 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att arenor för spontanidrott
fyller en viktig funktion för möjligheten att vara fysiskt aktiv i Karlskrona
kommun. Fysisk aktivitet är viktigt för att barn och ungdomar ska kunna
utvecklas normalt och då ungdomar är en målgrupp som ligger i riskzonen
för att minska sin fysiska aktivitet är det viktigt att ta vara på deras önskemål
och möjlighet till aktivitet.
Folkhälsomål nummer fem handlar om säkra miljöer som bland annat är fria
från störande buller och enligt miljöbalken ska människors hälsa skyddas
mot skador och olägenheter oavsett orsak. En motocrossbana i Lyckeby
skulle med olämpliga ljudnivåer kunna störa närområdet och de som bor där.
I Karlskrona kommun finns redan en motocrossbana norr om Rödeby. Sedan
2006 finns krav från SVEMO (Svenska motorcykel och snöskoterförbundet)
att alla motocrossbanor ska vara miljöcertifierade. I samband med detta krav
skedde en ombyggnation av den redan befintliga banan i Rödeby.
Ombyggnationen inkluderade en miljöstation med spolplatta med
oljeavskiljare. Även omklädningsrum, duschar och toaletter restaurerades
och byggdes till. Dessutom fanns behov av en parkeringsplats och enligt
räddningsverket godkända räddningsvägar till och från platsen. Den
sammanlagda kostnaden för detta arbete var cirka 2,7 miljoner kronor. För en
ny bana i Lyckeby tillkommer dessutom en investeringskostnad för
anläggning av banan och den totala kostnaden beräknas uppgå till minst 10
miljoner kronor.
Medborgarförslaget ger ett förslag på en plats för motocrossbanan i Lyckeby,
nämligen Järabacken. Med Järabacken avses troligast området väster om
Järavägen vilket är den före detta soptippen Gullbernatippen.
Gullbernatippen är ett förorenat område som inte lämpar sig för bebyggelse.
Det finns möjlighet för ungdomar i Karlskrona innerstad och Lyckeby att
med allmänna kommunikationer ta sig till motocrossbanan i Rödeby.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
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2010.306.826

§ 221
Svar på medborgarförslag om att bygga en iskonstbana för friåkning
utomhus.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Lorena Rocha. Förslaget är en iskonstbana för friåkning utomhus och
inte för långt från centrum.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 30 augusti 2010, § 34 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att initiativet ligger väl i linje
med utvecklingen av spontanidrottsplatser utomhus i Karlskrona. Barn och
vuxna behöver olika möjligheter för fysisk aktivitet. Barn som rör sig tar
med sig lusten att röra på sig för framtiden och behov skapas samtidigt som
barn utvecklas för vuxenlivet. Vuxna som tränar regelbundet i någon form
stärker sin hälsa.
Allt är dock inte enkelt att tillgodose men ingenting är heller omöjligt.
Vad som behövs är:
• tillgång till markyta,
• tillgång till vatten eller konstis,
• elbelysning - kostar både anslutning, armaturer och drift- kan behövas
under den mörka årstiden för optimalt nyttjande,
• material/sarg – kostar att skaffa in och underhålla,
• personal med kunskap om att ”göra is”, samt
• framför allt behövs för konstfrusen isbana även kyla.
Konst – is/plast har tagits fram och beräknas kosta ca 1.500 kr/kvadratmeter
exkl mark och kringservice samt tillsyn och skötsel.
En undersökning av möjligheterna till att göra en isbana centralt i Karlskrona
gjordes 2001 av förvaltningen. En placering av en isyta i tex Hogelands Park
fanns med som en möjlighet vid detta tillfälle. Med drift under tre månader,
december – februari, med drift endast vid temperaturer under 0 grader.
Driftskostnaderna kommer att variera mycket och är beroende av klimatet.
Detta medför att driftskostnaderna ökar kraftigt vid mildväder.
Investeringskostnaden beräknades 2001 till 1,6 Mkr och kostnaden för en
säsong till 405 tkr. I denna summa ingick ej kostnaden för slipning av isen.
Förslag till konstfrusen isbana utomhus har tidigare behandlats av nämnden
men ej vunnit gehör då det av erfarenhet från andra orter visat sig vara
mycket kostnadskrävande. Tex. har företag runt Lilla Torg i Malmö drivit en
sådan i samverkan med kommunen. Av kostnadsskäl har initiativet lagts ner.
Det är inte helt enkelt att lösa alla uppgifter utan ideella insatser. Pengar till
en anläggning måste fram.
Forts
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§ 221 forts
Svar på medborgarförslag om att bygga en iskonstbana för friåkning
utomhus.
I Karlskrona kommun brukar bl.a. FK Vittus se till att hålla is tillgänglig på
Bastasjön när vädret så medger. Vid detta område finns naturligt även
tillgång till andra möjligheter till aktiviteter, grillplatser mm. varför detta
borde vara en bra möjlighet för intresserade skridskoåkare.
Denna vinter har Räddningstjänsten på eget initiativ fixat is intill sin station i
Karlskrona vilket innebar att de också tog ansvar för att isen bar.
I dessa sammanhang måste säkerhetsaspekten beaktas och gör det svårt för
en kommun att hantera.
I detta sammanhang återstår att allmänheten får till gång till is inomhus där
tiderna kommer att öka under kommande säsong.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
______
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2010.318.823

§ 222
Svar på medborgarförslag om en skidbacke närmre centrum/Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Caroline Svensson. Förslaget är en skidbacke närmre
centrum/Lyckeby.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 30 augusti 2010, § 36 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en skidbacke fungerar
vintertid som en utmärkt arena för spontanidrott. Skidbacken attraherar
besökare ur många olika målgrupper, exempelvis både män och kvinnor,
vuxna och barn. Anläggningen skulle inspirera till både fysisk aktivitet och
socialt umgänge med exempelvis familjen. Både fysisk aktivitet och socialt
umgänge är viktigt för hälsan.
I kommunen finns redan en skidanläggning i Rödeby. I samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterats att ingen naturlig lämplig
backe finns i Lyckebyområdet. En backe som finns är olämplig då det är ett
naturskyddsområde. Lyckebyområdet har också sämre naturliga
förutsättningar vad gäller lämpliga väderförhållanden för en skidanläggning
än vad Rödeby har då Rödeby ligger längre inåt landet.
Kostnaderna för att driva den redan befintliga skidanläggningen i Rödeby
varierar mellan 100 000-160 000 kronor beroende på år och
väderförhållanden. För att anlägga en skidbacke i Lyckebyområdet skulle
dessutom orimligt stora investeringskostnader krävas för att bygga en backe
och köpa in exempelvis snökanoner och liftar tillkomma. I Rödeby finns
föreningen Karlskrona Alpina Klubb som driver anläggningen. I Lyckeby
skulle krävas att en förening bildades som kunde driva skidanläggningen.
Eftersom en befintlig backe redan finns i kommunen prioriteras denna vad
gäller ekonomiska bidrag från kommunen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_______
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§ 223
Anmälningsärenden
Jäv
Ersättare Mikael Andersson (FP) anmäler jäv och lämnar lokalen under
denna punkt.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2.Länsstyrelsen i Blekinge län;
a) Beslut 2010-08-24, dnr 551-1229-10, tillstånd enligt miljöbalken.
b) Yttrande 2010-08-30, dnr 407-14555-10, samråd enligt 6 kap. 4 §
miljöbalken (MB) angående ny elförbindelse mellan Sverige-Litauen, ert dnr
2009/995.
3. Sveriges kommuner och Landsting;
a)10:52, Budgetförutsättningar för åren 2010-2014.
b)10:53, Överenskommelse om nytt avtal för räddningstjänstpersonal i
beredskap-RiB 10.
4) Kulturnämnden 24 augusti 2010, § 52, yttrande över skrivelse gällande
åtgärder/insatser i mellanstaden.
5) Fortifikationsverket, försäljning av järnvägstunnel i Karlskrona
6) Kulturnämnden 24 februari 2010, § 15, intern kontrollplan 2010 för
kulturnämnden.
7) Lyckeby Goif, ansökan om upprustning av Lyckåvallen.
8) Boverket, låt staden grönska.
9) Skrivelse från Sixten Svensson.
10) Tackkort från Horten Kommune.
_____
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§ 224
Övrigt
LP-stiftelsens lokaler
Gerthie Olsson (S) undrar varför inte LP-stiftelsen fått besked av Karlskrona
kommun om ersättningslokaler.
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman svarar.
Mats Lindbom (C) och Kent Lewén (FP) svarar.
______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 2 november
2010.
§ 225 Information och föredragningar.
§ 226 Information om kokbok om god skolmat.
§ 227 Information om införande av två rätter till middag på särskilt boende och hemtjänst
inom äldreförvaltningens verksamhetsområde.
§ 228 Oförändrad prissättning av försäljning av måltider inom kostenhetens
verksamhetsområde från den 1 januari 2011.
§ 229 Jämställdhetsplan för serviceförvaltningen gällande åren 2010-2011.
§ 230 Måldokument för serviceförvaltningen.
§ 231 Information om flytande vindkraft.
§ 232 Information om utvärdering av personalprogram i Karlskrona kommun.
§ 233 Slutredovisning av omställningsprogrammet.
§ 234 Kompensation för engångskostnader i samband med Kulturskolans flytt.
§ 235 Investeringstillstånd för ny vattenledning Gullberna-Sturkö.
§ 236 Principbeslut om försäljning av fastigheten Installationen 9, fd gruppboende Ragnar
Jändelsväg 2.
§ 237 Granskning av projektstyrning i Karlskrona kommun.
§ 238 Försäljning av delar av Aspö 5:64 och 5:68.
§ 239 Sammanträdesplan år 2011 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott.
§ 240 Riktlinjer för attest.
§ 241 Anvisningar för uppföljning för år 2011.
§ 242 Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011.
§ 243 Svar på medborgarförslag om vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget.
§ 244 Svar på medborgarförslag om namn och riktningspilar på sjön.
§ 245 Svar på medborgarförslag om underhåll av badplatsen på Stumholmen.
§ 246 Svar på medborgarförslag om halkfri beläggning på Galgarmarksbron.
§ 247 Svar på medborgarförslag om att det inte får hända igen.
§ 248 Svar på medborgarförslag om upphäv kommunfullmäktiges beslut 2004 § 23 att-sats 6
samt besluta om kommunalt övertagande av väghållningsansvaret i Jämjö, Rödeby och
Nättraby.
§ 249 Svar på medborgarförslag om upphäv kommunfullmäktiges beslut 2004 § 23 att-sats 6
samt besluta om kommunalt övertagande av väghållningsansvaret i Jämjö, Rödeby och
Nättraby.
§ 250 Anmälningsärende.
§ 251 Övrigt
§ 252 Sammanträdets avslutning
___
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 2 november 2010, kl.08.30-10.50, kl 11.45-12.30
Sammanträdet ajourneras kl 10.10-11.15

Beslutande:

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

Karl-Gösta Svenson (M)
Kent Lewén (FP)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Bo Andersson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Camilla Brunsberg (M)
Jan Lennartsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)

Tjänstgörande

ersättare

Per Björklund (SD)

Närvarande

ersättare

Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M) kl 08.30-10.40 §§ 225
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Andersson (FP)
Magnus Johansson (S)
Rikard Jönsson (S)
Thore Arnström (S)
Håkan Eriksson (S)
Björn Gustavsson (MP)

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Informationschef Ulla Nelson
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström
Kommunjurist Maria Thuresson
Personalstrateg Eva Magnusson Larsson kl 08.30-09.30
§§ 225-227, 232-233
Kostchef Gull-Britt Nilsson kl 08.30-08.40 §§225-227
Redovisningschef Bengt Nilsson kl 09.45-10.10 §§ 225,
240, 242
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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Övriga

Anna Tegel från Blekinge tekniska högskola kl 09.0009.30 §§ 2225, 232
Emma Olsson från Blekinge tekniska högskola kl 09.0009.30 §§ 2225, 232
Percy Sundquist från Hexicon kl 10.20-10.50 §§ 225, 231
Anders Tunbjer från Hexicon kl 10.20-10.50 §§ 225, 231
Lars Brandt från Hexicon kl 10.20-10.50 §§ 225, 231

Utses att justera

Christina Mattisson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 225-252
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Karl-Gösta Svenson

Justeringsledamot

………………………………………
Christina Mattisson

2 november 2010

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

november 2010 anslagits på kommunens
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§ 225
Informationer, föredragningar och beslut
1. Information om kokbok om god skolmat, föredras av kostchef Gull-Britt
Nilsson.
2. Information om införande av två rätter till middag på särskilt boende och
hemtjänst inom äldreomsorgens verksamhetsområde, föredras av av
kostchef Gull-Britt Nilsson.
3. Information om utvärdering av personalprogrammet, föredras av Anna
Tegel och Emma Olsson från BTH.
4. Slutredovisning av omställningsprogrammet, föredras av personalstrateg
Eva Magnusson Larsson.
5. Sammanträdesplan år 2011 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott, föredras av ekonomichef Mats Svensson.
6. Riktlinjer för attest, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson.
7. Fastställelse av skattesats och vissa avgifter för år 2011, föredras av
redovisningschef Bengt Nilsson.
8. Information om flytande vindkraft, föredras av Percy Sundquist, Anders
Tunbjer och Lars Brandt från Hexicon.
________
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Kostenheten
Akten
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KS.SEF2010.108.622

§ 226
Information om kokbok om god skolmat.
Kostchef Gull-Britt Nilsson föredrar ärendet.
Kostenheten, Serviceförvaltningen kommer att medverka i en kokbok
om god skolmat med regional anknytning, kokboken ges ut med stöd av
Jordbruksverket.
Skolmat är en viktig del av dagen, för hälsan, prestationerna och välmåendet.
Boken kommer att visa upp goda exempel på skolkök där man lagar mat med
traditioner från trakten och stor kärlek till maten och matgästerna. Den
kommer att under 2011 tryckas i 10 000 ex, varav 2 000 på engelska. De
flesta exemplaren sprids i svenska storkök och skolor, samt till politiker.
Kokboken fokuserar på maten, kockarna, matgästerna och odlingslandskapet
samt täcker alla Sveriges län. Syftet för oss inom kostenheten är att inspirera,
skapa intresse kring skolmåltiden och slå ett slag för skolmåltiden i
Karlskrona kommun.
Hasslö skola kommer att representera Karlskrona kommun i kokboken, vår
kock i köket på Hasslö skola, Annelie Ohlin-Lindeberg, kommer att tillaga
ett fiskrecept med anknytning till Hasslö.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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Kostenheten
Äldrenämnden
Akten
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KS.SEF2010.109.702

§ 227
Införandet av två rätter till middag på särskilt boende och hemtjänst i
köken inom Äldreförvaltningens verksamhetsområde.
Kostchef Gull-Britt Nilsson föredrar ärendet.
Kostenheten, Serviceförvaltningen har tillsammans med Äldreförvaltningen
fått i uppdrag av äldrenämnden att under en testperiod införa möjligheten för
våra vårdtagare att välja mellan flera rätter vad avser det dagliga huvudmålet
(mån-fre)som serveras vid särskilt boende.
Uppdraget gäller även två rätter till ordinärt boende dvs matdistribution.
Testavdelningar:
Eklidens höghus
Hemtjänstgrupp Hästö
Hemtjänstgrupp Kungsmarken
Uppdraget genomförs i följande steg:
•

Informationsblad till brukarna,

•

Informationsmöten för vårdpersonal på Ekliden samt hemtjänstgrupp,
Hästö och Kungsmarken: - Införande av kostdatasystemet, Matilda,
på Eklidens höghus sker samtidigt vilket innebär att beställningar av
två rätter samt specerier sker digitalt.

Testperiod:
Testet börjar den 1 november och slutförs den 31 januari.
Utvärdering sker genom:
•

Tre olika enkäter - En enkät vänder sig till brukarna, en till
vårdpersonal och en till kökspersonal.

•

Stickprov görs någon gång i veckan då man kollar om brukarna har
gjort ett aktivt val, på vilket sätt och hur de har valt. Det kan ske i
enkätform och på en avdelning i veckan. På så vis görs stickprov på
varje avdelning/grupp en eller två gånger under testperioden.
Forts
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§ 227 forts
Införandet av två rätter till middag på särskilt boende och hemtjänst i
köken inom Äldreförvaltningens verksamhetsområde.
•

Utvärdering av merkostnader för kostenheten skall ske efter
testperioden med tyngdpunkt på ev. ökade livsmedelskostnader, svinn
samt behov av utökning av maskinell utrustning i köket. Eventuella
ökade kostnader i samband med införandet av tvårättssystem belastar
portionspriset.

Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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Serviceförvaltningen
KS.SEF2010.3.041
Controller SEF
Äldrenämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten
§ 228
Oförändrad prissättning - försäljning måltider inom Kostenhetens
verksamhetsområde från och med den 1 januari 2011.
Beslutsärenden gällande prishöjningar i kostverksamheten delas mellan
äldrenämnden och kommunstyrelsen när det gäller kök inom
äldreförvaltningens verksamhetsområden.
Delningen kommer att ske såtillvida att äldrenämnden tar beslut rörande
biståndsbedömda avgifter varvid kommunstyrelsen tar beslut rörande
avgifter och priser uttagna vid försäljning i våra kök.
Samordning sker mellan de olika förvaltningarna så att uttagna priser blir
desamma för pensionärer oavsett om det finns ett biståndsbeslut eller ej.
Kommunstyrelsen tar även beslut angående prishöjningar i
kostverksamhetens kök inom barn- och ungdomsförvaltningen samt
utbildningsförvaltningen.
Prissättning gällande försäljning i äldreförvaltningens kök på Ekliden,
Fregatten, Af Klint, Elineberg, Fredriksdal, Fridlevstad och
Hammarbygården, samt kök inom barn- och ungdomsförvaltningen samt
utbildningsförvaltningen
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna upprättat förslag till prissättning för måltidsförsäljning i de kök
som finns inom Barn- och ungdoms, Utbildnings- samt Äldreförvaltningens
verksamhetsområde från och med 1 januari 2011.
_______
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Controller SEF
Personalspecialist SEF
Akten
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KS.SEF 2010.110.026

§ 229
Jämställdhetsplan för Serviceförvaltningen gällande för åren 2010-2011
Serviceförvaltningen har i samverkan med förvaltningens samverkansgrupp
tagit fram förslag till ny jämställdhetsplan för 2010 och 2011.
Jämställdhetsansvaret följer linjen för Karlskrona kommun vilket innebär att
respektive förvaltningschef är ansvarig för verkställigheten av planen inom
sitt verksamhetsområde. Varje förvaltning och bolag ska också årligen
upprätta en handlingsplan för jämställdhetsarbetet.
Serviceförvaltningen har följt Karlskrona kommuns övergripande
målområden, vilka utgår ifrån de fyra hörnstenarna. Målområdena är:
•
•
•
•

Tillväxt
Sysselsättning
Jämställdhetsperspektiv i verksamheten
Makten

Inom varje målområde beskrivs vilka åtgärder som skall vidtas för att nå
målet, vem som är ansvarig samt när återrapportering ska ske.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 oktober 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Christina Mattisson (S) yrkar att under rubriken målområde 2 sysselsättning
och under rubriken serviceförvaltningens mål, att följande text skrivs in; att
andelen heltidstjänster ska öka under 2011, samt att antalet ofrivilliga
timanställningar i serviceförvaltningen ska minska under 2011. Under
rubriken åtgärd följande skrivs in; att vid nyrekryteringar ska möjligheten till
heltidstjänst vara utgångspunkten.
Per Björlund (SD) yrkar att under rubriken målområde 2 sysselsättning och
under rubriken målsättning att hela stycke 5 tas bort.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till Christina Mattissons
tilläggsyrkanden.
Forts
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§ 229 forts
Jämställdhetsplan för Serviceförvaltningen gällande för åren 2010-2011
Proposition
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Per
Björklunds yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Reservation
Per Björklund (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna serviceförvaltningens jämställdhetsplan för åren 2010-2011,
2. att under rubriken målområde 2 sysselsättning och under rubriken
serviceförvaltningens mål, att följande text skrivs in; att andelen
heltidstjänster ska öka under 2011,
3. att under rubriken målområde 2 sysselsättning och under rubriken
serviceförvaltningens mål, att följande text skrivs in; att antalet ofrivilliga
timanställningar i serviceförvaltningen ska minska under 2011, samt
4. att under rubriken åtgärd följande skrivs in; att vid nyrekryteringar ska
möjligheten till heltidstjänst vara utgångspunkten.
_____
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Serviceförvaltningen
Ekonomienheten
Akten
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KS.SEF2010.111.012

§ 230
Måldokument för Serviceförvaltningen
Med utgångspunkt i de av fullmäktige givna uppdragen:
•

Ge stöd och service i olika former till kommunens förvaltningar och
bolag, men också att erbjuda gemensamma tjänster direkt till
kommuninvånarna

•

Producera administrativa stödprocesser till kommunens olika
verksamheter på ett maximalt effektivt sätt

•

Effektivisera kostproduktionen med bibehållen kvalitet

samt visionen ”Serviceförvaltningen ska genom samverkan, engagemang och
förtroende alltid upplevas som en trygg och säker samarbetspartner” vill vi
arbeta med fokus på kund, medarbetare, ekonomi, utveckling och miljö.
Det framtagna måldokumentet är tänkt att användas som styrdokument inom
serviceförvaltningens alla verksamhetsområden och därmed vara vägledande
i varje enhets framtagande av operativa mål och aktiviteter för att nå dessa
mål.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 oktober 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Christina Mattisson (S) yrkar att en utvärdering utifrån serviceförvaltningens
vision görs och redovisas till kommunstyrelsen senast den 30 april 2011, att
nöjd kundindex redovisas till kommunstyrelsen årligen, samt att texten under
måtten ändras till att andelen nöjda kunder och medarbetare ska öka.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Christina Mattissons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna serviceförvaltningens måldokument,
2. att en utvärdering utifrån serviceförvaltningens vision görs och redovisas
till kommunstyrelsen senast den 30 april 2011,
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§ 230 forts
Måldokument för Serviceförvaltningen
3. att nöjd kundindex redovisas till kommunstyrelsen årligen, samt
4. att texten under måtten ändras till att andelen nöjda kunder och
medarbetare ska öka.
___________
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§ 231
Information om flyttande Vindkraft.
Percy Sundquist, Anders Tunbjer och Lars Brandt från Hexicon föredrar
ärendet.
Information om följande;
Varför Offshore,
Vind potential,
Problem med Offshore,
Lösningar på dessa problem,
Hexicon-.effektivitet,
Konkurrenter- kunder- investorer, samt
Hexicons marknader.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_______
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Personalenheten
Akten

15

2004.294.020

§ 232
Utvärdering av personalprogram för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Anna Tegel och Emma Olsson från Blekinge Tekniska högskola föredrar
ärendet.
Den 16 december 2004 tog fullmäktige beslut om att ett nytt
personalprogram skulle utarbetas för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet. Dåvarande personalavdelning fick i uppdrag att verkställa
beslutet och i den plan som togs fram för genomförande ingick att en
utvärdering skulle genomföras efter tre år (kvartal 4:2008).
Personalprogrammet togs fram av en arbetsgrupp vars arbete styrdes av en
styrgrupp bestående av förvaltningschefer och en referensgrupp som var
likställig med personaldelegationen.
Programmet sjösattes den 25-27 april 2005 och under hösten 2005 var
samtliga utbildningsinsatser för chefer genomförda så att programmet kunde
börja användas i verksamheterna. Under ca 4 år har samtliga verksamheter
inom Karlskrona kommun haft möjlighet att arbeta med
personalprogrammet. Politikers, chefers och medarbetares upplevelse av
personalprogrammet har nu utvärderats kvalitativt och resultatet av denna
utvärdering presenteras härmed bifogat detta missiv.
På grund av omprioriteringar, nya medarbetare och minskade resurser
begärde kommunledningsförvaltningen anstånd med utvärdering av
personalprogrammet vilket kommunstyrelsen tog beslut om i januari 2009.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 26 oktober 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Christina Mattisson (S) yrkar att ge personalchefen i uppdrag att, med det
värdegrundsbaserade programmet samt den nu gjorda utvärderingen som
grund, ta fram förslag på nytt personalpolitiskt program för Karlskrona
kommun. Programmet ska visa en tydlig och heltäckande personalpolitisk
inriktning för den kommande mandatperioden.
Kommunstyrelsens ordförande beslutar
att ärendet utgår vid dagens sammanträde för en politisk diskussion.
_______
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Samtliga nämnder
Personalenheten
Ekonomienheten
Akten
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2008.502.020

§ 233
Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona kommun.
Personalstrateg Eva Magnusson Larsson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen fattade i oktober 2008 beslut om att starta ett treårigt
utvecklingsprojekt i Karlskrona kommun. Syftet med projektet var att minska
kostnader i den kommunala organisationen. Detta skulle möjliggöras genom
att erbjuda tillsvidareanställd personal individuella lösningar som
stimulerade frivilliga avgångar i kommunen.
Omställningsprogrammet startade i november 2008 och avslutas i oktober
2010. P.g.a. den stora tillströmningen av ansökningar till programmet har
syftet med projektet kunna uppnås ett år tidigare än beräknat.
Inom ramen för omställningsprogrammet har följande individuella lösningar
erbjudits:
• Särskild avtalspension från 62 år
• Intern jobbrotation i kommunens förvaltningar
• Karriärvägledning
• Individuella avgångslösningar
Under projekttiden har följande resultat uppnåtts:
• Minskade lönekostnader enligt bifogad redovisning
• Direkt besparing enligt bifogad redovisning
• 289 personer har anmält sig till omställningsprogrammet – av dessa
har 126 ansökningar tillstyrkts av förvaltningarna
• 109 personer har erhållit särskild avtalspension
• 11 personer har börjat på annan tjänst i kommunen genom
omställningsprogrammet
• 1 person har deltagit i karriärvägledning
• 5 personer har lämnat sin anställning i Karlskrona kommun för
annan individuell planering (start av eget företag, utbildning, nytt
jobb)
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
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att godkänna upprättad slutredovisning av omställningsprogrammet i
Karlskrona kommun.
_________

Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.738.286

§ 234
Kompensation för engångskostnader i samband med Kulturskolans
flytt.
Kulturnämnden återkommer nu till kommunstyrelsen med en framställan
om ekonomisk kompensation för vissa merkostnader sammanhängande
med den under år 2010 genomförda flytten av Kulturskolan till kvarteret
Psilander/Törnströmska gymnasiet. Framställan avser dels
engångskostnader i samband med själva flytten (t.ex. inhyrning av
flyttfirma), dels kompensation för ett långsiktigt bortfall av hyresintäkter
till följd av flytten till andra lokaler.
Frågan om tillkommande engångskostnader har varit uppe för beslut i
kulturnämnden redan under år 2009 och de beräknades då komma att
uppgå till ca 200 tkr. I den nu aktuella framställan har detta belopp ökat
till ca 360 tkr. Den främsta förklaringen till denna kraftiga ökning är att
själva flyttkostnaderna (flyttfirma/hantverkare etc.) kraftigt
underskattades vid den tidigare bedömningen/beräkningen. I nu angivet
belopp ingår då också ca 50 tkr för beställda men ännu ej levererade (och
fakturerade) möbler/inventarier. Enligt kommunledningsförvaltningens
mening bör dessa kostnader i stället belasta kulturnämndens årliga
inventarieanslag i investeringsbudgeten och därefter komma till uttryck i
form av en måttlig ökning av de årliga kapitalkostnaderna under en
period av mellan fem och tio år.
Frågan om en långsiktig ramutökning för nämnden som kompensation
för det inträffade hyresbortfallet bör däremot kunna hänskjutas för
avgörande till den nu pågående budgetberedningen för åren 2011 – 2013.
Hyresbortfallet sammanhänger således med att handikappförvaltningen ej
kunde erbjudas några ersättningslokaler inom kvarteret Psilander för sin
bildverksamhet för vissa funktionshindrade utan i stället tvingades att
förhyra andra lokaler på Trossö tillhörande AB Karlskronahem. Denna
komplikation var tyvärr ej känd och beaktad i den besparingskalkyl som
låg till grund för beslutet om en flyttning av kulturskolan från
Skeppsgossekasernen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
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1. att bevilja kulturnämnden en utökad budgetram för år 2010 med 310
tkr som kompensation för uppkomna engångskostnader
sammanhängande med kulturskolans flytt till andra lokaler,
Forts

§ 234 forts
Kompensation för engångskostnader i samband med Kulturskolans
flytt.
2. att täcka detta belopp genom en motsvarande omdisponering av medel
från kommunstyrelsens särskilda reserv för finansiella poster,
3. att däremot utgiften för återstående inköp av möbler och inventarier
ska belasta kulturnämndens investeringsram för inventarier och
utrustning,
4. att dessutom avstyrka den särskilda begäran om en utökad budgetram
om 35 tkr redan för år 2010 som kompensation för bortfallande
hyresintäkter till följd av denna flytt, samt
5. att samtidigt hänskjuta nämndens begäran om en från år 2011
långsiktigt utökad budgetram med 75 tkr - med hänvisning till detta
intäktsbortfall - för prövning och beslut till den pågående
budgetberedningen för åren 2011-2013.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

19

2010.499.344

§ 235
Investeringstillstånd för ny vattenledning Gullberna- Sturkö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 september 2010, § 95,
föreslagit kommunstyrelsen besluta att meddela investeringstillstånd för en
ny vattenledning Gullberna- Sturkö.
Under 2010 har ca 100 privata fastigheter anslutits till det kommunala
vatten- och avloppsledningsnätet. Ytterligare 200-300 privata fastigheter
utreder möjligheterna att ansluta kommunalt VA.
Befintlig vattenledning klarar inte att försörja alla nytillkomna abonnenter.
I 2010 års investeringsbudget finns sex miljoner kronor upptagna för ny
vattenledning till Sturkö. Ledningen dimensioneras för att klara hela Sturkö,
Senoren och Tjurkö. Ledningen kommer att byggas i egen regi med start i
höst och ansluta vid Kullen på Sturkö.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för ny vattenledningen Gullberna- Sturkö
inom ramen sex miljoner kronor.
______
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Mark- och exploatering
Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

20

2010.456.253

§ 236
Principbeslut försäljning av fastigheten Installationen 9, f d
gruppboende Ragnar Jändels väg 2
Fastighetsavdelningen, tekniska förvaltningen, har med anledning av att ovan
rubricerade gruppbostads lämnats av handikappnämnden, via
lokalförsörjningsgruppen undersökt intresset och behovet av fatigheten i
kommunens övriga verksamheter.
Detta har resulterat i att samtliga nämnder fått möjlighet att titta på
möjligheterna, men samtliga har konstaterat att det inte finns behov av
fastigheten i sin verksamhet.
Det finns heller inte något alternativt användningsområde, exempelvis som
strategiskt markområde.
Då fastigheten saknar principiell betydelse för kommunen, och inte har ett
principiellt värde, då ett bedömt marknadsvärde troligen ligger runt 1-1,5
mnkr, så har fastighetsavdelningen föreslagit tekniska nämnden att den
försäljs genom kommunledningsförvaltningens försorg.
Eftersom det är en mindre fastighet vill de intressenter som finns idag, få
veta att de får köpa fastigheten och därmed överta densamma enligt
tillträdesdatum när man undertecknar kontraktet.
För att kunna gå deras önskemål tillmötes, och då även troligen få ett större
intresse, så föreslår kommunens mark- och exploateringsfunktion att
kommunstyrelsen tar ett principiellt beslut om att fastigheten ska säljas till
högstbjudande, och att man uppdrar åt mark- och exploateringschefen att
genomföra detta, och när affären är avslutad som ett anmälningsärende
redovisar utfallet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att fastigheten Installationen 9 ska försäljas till högstbjudande, samt
2. att mark- och exploateringschefen ges i uppdrag att verkställa
försäljningen, och återrapportera detta som ett anmälningsärende till
kommunstyrelsen när affären är avslutad.
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_____

Revisionen
Handläggare
Akten

2010.461.007

§ 237
Granskning av projektstyrning i Karlskrona kommun.
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens
projektstyrning. Granskningen syftade till att bedöma om kommunen har
ändamålsenliga modeller för att styra projekt. Granskningen belyser den
kommunövergripande styrningen av projekt.
Revisorerna konstaterar att det finns en systematisk styrning av större projekt
även om det inte finns någon etablerad projektstyrningsmodell i kommunen.
I granskningen har två större projekt granskats ICT Blekinge – BICT-1 via
Telecom City och Athena vid utbildningsförvaltningen.
Revisorernas förslag på förbättringsområden:
- Det bör formuleras en strategi om vad kommunstyrelsen vill uppnå med
projektverksamheten.
- Det bör övervägas att skapa en mer enhetlig och formaliserad process för
att pröva och bedöma potentiella projekt.
- Kommunledningen bör sammanställa och systematisera informationen och
kunskapen om pågående projekt. Idén om en gemensam projektbank är god.
- Kommunledningen bör överväga att inrätta ett nätverk för dem som arbetar
med projektsamordning i kommunen.
- Kommunens projektmallar bör i ökad utsträckning tillämpas då det inte
ställs externa krav på dokumentation
- Rutiner för riskhantering i projekt bör fastställas
Kommunledningsförvaltningens synpunkter:
Revisorerna pekar på några brister och förbättringsåtgärder som bör
genomföras i kommunens styrning av projekt. Projekten i kommunen är dels
de stora, omfattande och långsiktiga som de två EU-projekt som har
granskats i rapporten och dels alla de verksamhetsnära projekt som
genomförs i alla kommunens olika verksamhetsområden. Det är inte relevant
att styra alla projekt enligt samma modell. Projektens storlek och inriktning
bör avgöra såväl styrningen som graden av formalisering. EU-projekt är
starkt reglerade och det ställs omfattande krav på styrning, struktur, mallar
och instruktioner. Kraven på återrapportering och formalia är stor. Det är inte
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relevant att ställa samma krav på mindre projekt som drivs inom en
förvaltning eller enhet där kommunen svarar för finansieringen fullt ut. Forts

§ 237 forts
Granskning av projektstyrning i Karlskrona kommun.
För att stödja och underlätta arbetet i projekt har ett antal mallar tagits fram
som finns tillgängliga på kommunens intranät. Mallarna är framtagna av
deltagare från olika förvaltningar i samband med en kommungemensam
projektledareutbildning vid Blekinge Tekniska högskola för några år sedan.
Användandet och nyttan av dessa mallar bör förvaltningarna påminnas om.
EU-samordnaren på kommunledningsförvaltningen har påbörjat ett arbete
med att lägga upp en databas med alla EU-projekt och handlingar kring dessa
som kommunen är involverad i. Denna databas skall ha koppling till
kommunens diarie och ha en länkning till kommunens intranät.
EU-samordnaren har dessutom initierat skapandet av ett nätverk med
projektsamordnare och övriga intressenter från förvaltningarna med syfte att
bredda kunskapen och se möjligheter med framtida EU-projekt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att översända detta förslag till yttrande över revisionsrapporten till
revisorerna.
______
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Mark- och exploateringsenheten
Handläggare
Akten

23

2010.529.253

§ 238
Försäljning av delar av Aspö 5:64 och 5:68.
Inom detaljplanen Aspö Mad, vid färjeläget på Aspö, finns ett område som
medger en tätare byggnation med småhus/marklägenheter, vilket kan vara en
lämplig form för t ex ett seniorboende och/eller boende för yngre som inte
ännu kan köpa ett större villaboende.
Exploateringen av vägar, va etc. är klart för området och de vanliga
småhustomterna kommer att gå ut till tomtkön i höst.
När det gäller ovannämnda område för småhus/marklägenheter anmälde
företaget Mirum Fastigheter AB, som är ett helägt dotterbolag till Mirum
Koncept AB, Sturkö, intresse av att förvärva området för att bygga
småhus/marklägenheter. Mirum samarbetade därvid med
seniorboendeföreningen på Aspö i ärendet. Mirum har som koncept att bygga
kooperativa hyresrätter och har tagit fram ett förslag att bebygga området
med fjorton lägenheter i form av markbostäder samt en gemensamhetslokal.
Fördelningen är 10 st 3-rumslgh med kök, ca 70 kvm och 4 st 4-rumslgh med
kök, ca 80 kvm.
Området är på ca 5300 kvm och köpeskillingen är föreslagen till 1 600 000:kronor enl. kalkylen för planområdet. Tillträde skall senast ske 2010-12-01
enligt bilagda förslag till köpeavtal, bilaga 1.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande försäljning av delar av Aspö 5:64 och Aspö 5:68
till Mirum Fastigheter AB (org nr 556816-9584), Gamla Vägen 1, 370 34
Sturkö, för en köpeskilling om 1 600 000:- kronor enligt upprättat köpeavtal.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Anmälningsärende kommunfullmäktige
Akten

2010.530.006

§ 239
Sammanträdesplan år 2011 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse
och utskott.
Ekonomichef Mats Svensson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för år 2010 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
allmänna utskottet, ekonomi och utvecklingsutskottet, samt tider för
inlämning och beredning.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anta sammanträdesplan för år 2011, samt
2. att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
___________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.531.002

§ 240
Riktlinjer för attest.
Redovisningschef Bengt Nilsson föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige fastställde 18 juni 1997, § 124, nuvarande
reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner (attestreglemente) för
Karlskrona Kommun. Ett förtydligande/tillägg beslutades 1999-03-29 av
dåvarande ordförande i kommunstyrelsen.
Sedan gällande attestreglemente beslutades har utvecklingen accentuerat
avseende det vi dagligdags benämner elektronisk handel. Det stora
flertalet fakturor hanteras elektroniskt och genom det projekt kring
elektronisk handel som kommunfullmäktige beslutade igångsätta år 2008
har målsättningar ytterligare ökats inom området. Denna utveckling har
föranlett att en översyn av gällande regelverk gjorts så att detta anpassas
för ett förändrat arbetssätt.
De synpunkter som under åren framkommit om önskemål om förändringar
från såväl revisionen som verksamheten har i så stor utsträckning som
möjligt beaktats.
De förändringar som föreslås är bl.a. att det blir att absolut krav på att det
utöver behörighetsattest ska vara två olika personer som utför
gransknings-/beslutsattest. Vidare görs ett förtydligande om vad som
gäller vid en nämnd/styrelses representation.
Om kommunfullmäktige fastställer det nya förslaget på riktlinjer för attest
innebär det att samtliga tidigare beslut avseende kontroll av ekonomiska
transaktioner upphör.
En enskild nämnd/styrelse kan utfärda än striktare
tillämpningsanvisningar. Innan en nämnd/styrelse fastställt dessa, gäller
dessa riktlinjer.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna riktlinjer för attest,

Forts

§ 240 forts
Riktlinjer för attest.
2. att dessa riktlinjer skall gälla fr.o.m. 1 januari 2011,
3. att upphäva samtliga tidigare beslut avseende kontroll av ekonomiska
transaktioner.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

27

2008.954.040

§ 241
Anvisningar för uppföljning 2011.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2008-12-18, § 176 om
ett nytt dokument – ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun”. Av detta dokument framgår att detaljerade anvisningar med
tidplan för kommande års uppföljning ska utfärdas av
kommunledningsförvaltningen och beslutas av kommunstyrelsen.
Upprättade anvisningar för uppföljning 2011 utgör
kommunledningsförvaltningens förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreliggande anvisningar för uppföljning 2011.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.337.041

§ 242
Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011.
Redovisningschef Bengt Nilsson föredrar ärendet.
Skattesats
Det ännu något oklara politiska läget i kommunen efter årets val medför
förseningar i höstens budgetprocess. Detta innebär bl.a. att
kommunfullmäktige kommer att fastställa budgeten först vid sitt
sammanträde i december månad (15-16 dec.). Enligt kommunallagen
måste dock kommunerna senast under november månad i
kommunfullmäktige fatta ett (preliminärt) beslut om skattesatsen för det
kommande budgetåret. Det finns dock möjlighet för kommunerna att
under december månad i kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut
innebärande en annan slutlig skattesats.
Kommunledningsförvaltningen föreslår nu att kommunens skattesats
för år 2011 fastställs till oförändrat 21,19 % (varit oförändrad sedan år
1996).
Vissa avgifter
Förslagen till vatten- och avloppstaxa respektive renhållningstaxa måste
inför varje nytt kalender-/budgetår fastställas av kommunfullmäktige.
För att dessa avgifter ska kunna börja tillämpas redan från den 1 januari
2011 bör ett särskilt beslut härom fattas av kommunfullmäktige senast i
november månad. Tekniska nämnden behandlade förslagen till ändrad
va-taxa respektive renhållningstaxa vid sitt sammanträde i september
månad.
Förslaget till va-taxa innebär sammanfattningsvis att den rörliga avgiften
höjs med 2,6 % och den fasta avgiften med i princip 1,0 till 3,0 % samt att
anläggningsavgiften höjs med ca 10 %. Inom renhållningsområdet föreslås
samtidigt att flertalet avgifter förblir oförändrade eller sänks något med
undantag för latrinhanteringen och hämtningen av osorterat avfall. Nya
avgifter införs för ”dragväg per sopkärl”, beviljade uppehållsansökningar
och containerhämtning av osorterat avfall. De detaljerade förslagen till nya
taxor framkommer av de upprättade förslagen.
Forts

28

2 november 2010

§ 242 forts
Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011
Eventuella övriga förslag till avgiftsförändringar för år 2011 kan
däremot i princip anstå och i stället fastställas först i samband med
behandlingen i december månad av förslaget till Budget och Plan i
övrigt för kommunen för åren 2011 – 2013.
Günter Dessin (V) deltar ej i beslutet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa kommunens skattesats för år 2011 till oförändrat 21,19
%,
2. att samtidigt godkänna upprättat förslag till vatten- och avloppstaxa
för år 2011, samt
3. att även godkänna upprättat förslag till renhållningstaxa för 2011.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

30

2008.430.825

§ 243
Svar på medborgarförslag om vattenpost på flytbryggan vid vid
Fisktorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2008
§ 58 av Carina Reuterljung. Förslaget är att ge tekniska nämnden i uppdrag
att fram ett underlag för en vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget, samt att
ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka vad som behövs för att sätta
upp en vattenpost och utföra uppdraget.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 29, 81
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att anlägga en
vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget på ett enkelt och billigt sätt är för
närvarande inte möjligt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

31

2008.952.558

§ 244
Svar på medborgarförslag om namn och riktningspilar på sjön.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 27 november
2008 § 150 av Åke Holst. Förslaget är att sätta upp namnskyltar och
riktningspilar på sjön.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 79 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sätta upp namnskyltar och
riktningspilar i skärgården är ett omfattande och kostsamt arbete. Förutom att
ansvarsfrågan är uppdelad mellan Sjöfartsverket och kommunen krävs
tillstånd från respektive markägare för skyltsättning på sjön. Kommunens
ansvar omfattar enbart utmärkning av farleder (inklusive angivande av
djupgående)
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____

2 november 2010

Kommunfullmäktige
Akten

32

2009.580.822

§ 245
Svar på medborgarförslag om underhåll av badplatsen på Stumholmen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 augusti
2009 § 144 av Bengt Johansson. Förslaget är rensning av bottenvegetation
från hopptornet till bryggan längst österut, samt även bottnen vid barnens
badplats. Reparera betongbryggan mittemot hopptornet. Måla hopptorn och
startpallar, samt mindre underhåll på och längs strandpromenaden av trä
längs badplatsen. Fyll på grus på den grusade gångvägen längs badplatsen
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 29, 80
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen är
medveten om bristerna och kommer att inventera badanläggningen, även
konstruktionsdelar som ligger under vattenytan, efter årets badsäsong.
Underhållsinsatser kommer därefter att sättas in under hösten 2010 och våren
2011. De delar som är dåliga kommer att rivas och om möjligt ersättas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
__________
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Kommunfullmäktige
Akten

33

2010.102.312

§ 246
Svar på medborgarförslag om en halkfribeläggning på
Galgarmarksbron.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010
§ 27 av Gunnar Blomqvist. Förslaget är en halkfri beläggning liknande den
som numera finns på gamla Långöbron.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 77 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Galgmarksbron som är en
ren stålkonstruktion har funnits sedan 60-talet och har sedan dess haft samma
typ av beläggning som nu finns på bron. Gamla Långöbrons farbana är
annorlunda konstruerad och kan ej jämföras med Galgarmarksbron. Att
använda samma sorts beläggning på dessa broar bedöms ej vara lämpligt.
När nyare beläggning så småningom planeras på Galgamarksbron kommer
tekniska nämnden beakta de i medborgarförslag framförda synpunkterna och
undersöka möjligheterna att utföra lämplig halkfri beläggning även på denna
bro.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

34

2010.279.170

§ 247
Svar på medborgarförslag om att det får inte hända igen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010
§ 68 Ronny Johansson. Förslaget är att förse varje borgarbrandkår med en
liten aluminiumbåt.
Förslaget översändes till Räddningstjänsten Östra Blekinge för yttrande och
svar har inkommit därifrån.
Räddningstjänsten har i sitt yttrande klargjort ansvarsfördelningen mellan
stat och kommun vad gäller olyckor till sjöss som regleras i lagen om skydd
mot olyckor. Kommunens ansvar är begränsat till de områden som definieras
som hamnområden och även sjöar och vattendrag inom kommunen.
Räddningstjänsten har vid samtliga stationer en ytlivräddarorganisation som
håller en hög standard och är utrustade med överlevnadsdräkter och
flytbräda. Det finns även en centralt placerad vattendykenhet på Trossö.
Räddningstjänsten förfogar även över en större arbetsbåt och en mindre
gummibåt som kan assistera vid räddningsinsatser.
Räddningstjänsten anser att med nuvarande utrustning och utbildning kan
räddningstjänsten inom sitt ansvarsområde utföra effektiva insatser både
inom sitt ansvarsområde och även biträda Sjöfartsverket inom deras område.
Räddningstjänsten kommer att initiera en överläggning med SOS-centralen i
Växjö och Sjöfartsverket för att säkerställa larmrutiner vid sjöolyckor.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten
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2008.827.318

§ 248
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut
2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober
2008 § 114 av Arne Karnehov. Förslaget är att med omedelbar verkan
upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta
om kommunalt övertagande av väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och
Nättraby, samt att kommunstyrelsen låter tekniska nämnden utreda och
komma med förslag till kommunal väghållning även i Jämjö och Nättraby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 78 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med att frågan
aktualiserades om återaktivering av den ”vilande”vägföreningen i Rödeby
gav kommunstyrelsen, den 4 juni 2002, § 87, tekniska nämnden
utredningsuppdraget att ”se över enskilda vägars och
vägföreningars ställning och möjligheter att jämställas med det kommunala
vägnätet samt att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna”.
Tekniska förvaltningen presenterade utredningen i tekniska nämnden och
kommunstyrelsen varefter kommunstyrelsen, den 10 februari 2004, § 25,
lämnade beslutsförslag till fullmäktige i elva att-satser.
Sammantaget innebär förslaget i korthet följande:
1. att kommunen ansvarar för väghållningen inom Karlskrona tätort
inklusive Lyckeby och Torskors och har därmed ett rationellt och
geografiskt sammanhållet väghållningsområde,
2. att upphöra med kommunal väghållning inom Rödeby samhälle och
därmed aktivera Rödeby vägförening (KF den 26 februari 2004 att-sats
nr 6),
3. att successivt öka de årliga underhållsbidragen till enskilda väghållare
inom tätorterna, samt
4. att anvisa 1,0 mkr i budget 2004 som engångsinsats till förstärknings- och

beläggningsarbeten inom Rödeby.

2 november 2010
Forts
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§ 248 forts
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut
2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Beslutet överklagades av enskilda medborgare i Länsrätt, Kammarrätt och
Regeringsrätt utan bifall i någon instans.
Lantmäteriförrättning om bildande av Rödeby vägars samfällighetsförening
är genomförd och föreningen är idag aktiv.
Tekniska nämnden anser att inga nya omständigheter tillkommit som
skulle föranleda en ändring av tidigare beslut i ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
_____

2 november 2010

Kommunfullmäktige
Akten

37

2008.825.318

§ 249
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut
2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 23 oktober 2008
§ 114 av Magnus Alfredsson. Förslaget är att med omedelbar verkan
upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta
om kommunalt övertagande av väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och
Nättraby, samt att kommunstyrelsen låter tekniska nämnden utreda och
komma med förslag till kommunal väghållning även i Jämjö och Nättraby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 78 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med att frågan
aktualiserades om återaktivering av den ”vilande”vägföreningen i Rödeby
gav kommunstyrelsen, den 4 juni 2002, § 87, tekniska nämnden
utredningsuppdraget att ”se över enskilda vägars och
vägföreningars ställning och möjligheter att jämställas med det kommunala
vägnätet samt att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna”.
Tekniska förvaltningen presenterade utredningen i tekniska nämnden och
kommunstyrelsen varefter kommunstyrelsen, den 10 februari 2004, § 25,
lämnade beslutsförslag till fullmäktige i elva att-satser.
Sammantaget innebär förslaget i korthet följande:
1. att kommunen ansvarar för väghållningen inom Karlskrona tätort
inklusive Lyckeby och Torskors och har därmed ett rationellt och
geografiskt sammanhållet väghållningsområde,
2. att upphöra med kommunal väghållning inom Rödeby samhälle och
därmed aktivera Rödeby vägförening (KF den 26 februari 2004 att-sats
nr 6),
3. att successivt öka de årliga underhållsbidragen till enskilda väghållare
inom tätorterna, samt
4. att anvisa 1,0 mkr i budget 2004 som engångsinsats till förstärknings- och
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beläggningsarbeten inom Rödeby.
Beslutet överklagades av enskilda medborgare i Länsrätt, Kammarrätt och
Regeringsrätt utan bifall i någon instans.
Forts

§ 249 forts
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut
2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.

Lantmäteriförrättning om bildande av Rödeby vägars samfällighetsförening
är genomförd och föreningen är idag aktiv.
Tekniska nämnden anser att inga nya omständigheter tillkommit som
skulle föranleda en ändring av tidigare beslut i ärendet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_______
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§ 250
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2.Länsstyrelsen i Blekinge län;
a) Beslut 2010-09-07, dnr 211-6444-09, tillstånd till allmän
kameraövervakning.
b) Skrivelse 2010-09-08, dnr 851-2459-10, Mottagning av flyktingar och
andra skyddsbehövande.
3. Miljödepartementet
a) Regeringsbeslut 2010-09-09 M2010/3077/Na, ansökan om utpekande av
Blekinge Arkipelag som biosfärområde i enlighet med Unescos Man and
Biosphere-program.
4.Sveriges kommuner och Landsting;
a) 10:56, Arbetsdomstolens dom 2010 nr 26 om avsked av
rehabiliteringsassistent som brukat våld mot en brukare.
b) 10:58, Det nationella lägenhetsregistret är i det närmaste upprättat.
Kommunens och fastighetsägarnas ansvar. Hushålls- och bostadsstatistik.
c) 10:59 Överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor- ÖLA
10-träffade mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och facket för Service och
kommunikation (SEKO), Fastighetsanställdas förbund samt Svenska
transportarbetarförbundet.
d) 10:60 Budgetförutsättningar för åren 2010-2014.
5. Attestlista från Serviceförvaltningen.
6. Yttrande till Regeringsrätten i mål (regnr Mål nr 126-10bered enhet 2)
angående laglighetsprövning avseende försäljning av fastigheten Axel 1.
7. Revisionen, granskning av Östersjöskolans kontant hantering.
8. Svar på skrivelse rörande utnämning av seniorguider.
9. Industrigruppen återvunnen energi, angående den pågående utredningen
om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten.
10. Tackkort från rektor Ursula Hass Blekinge tekniska högskola.
_____
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§ 251
Övrigt
Jämjö torg
Christina Mattisson (S) undrar när man kommer att börja rusta upp Jämjö
torg.
Tommy Olsson (KD) svarar.
-------Antal ledamöter i bolagen
Christina Mattisson (S) undrar hur det gå med uppdraget som Moderbolagets
ordförande fått. Vad händer och kommer det att ske juteringar av antalet
ledamöter.
Ordförande svarar.
-----------Avtackning och budgetmiddag.
Camilla Brunsberg (M) informerar om att avtackning av kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare kommer att äga rum i samband med budgetmiddagen
den 30 november 2010.
______
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§ 252
Sammanträdets avslutning.
Ordförande tackar för de fyra bästa åren i politiken, samt tackar alla för ett
gott samarbete. Det har varit en härlig stämning och vi har fattat goda beslut
och kunnat gå vidare på ett bra sätt.
2:e vice ordförande Christina Mattisson (S) tackar från opposition för det sätt
som vi tampats på, det har varit både roliga och tuffa stunder. Tack för att du
försökt styra styrelsen på ett bra sätt och hoppas på att du får härliga dagar
framför dig. Tackar även övriga ledamöter och ersättare, samt ett särskilt
tack till tjänstemännen som utan problem tagit fram de uppgifter som vi
önskat att få.
1:e vice ordförande Kent Lewén (FP) tackar tjänstemännen, samt ett tack till
ordförande för hans öppenhet och lyhördhet. Ordförande har varit öppen för
lösningar och sett möjligheterna och ej fokuserat på problemen. Det har varit
både roligt och inspirerande att jobba med dig. Tack!
Sofia Bothorp (MP) tackar för ett gott samarbete.
Per Björklund (SD) tackar för ett trevligt samarbete trots att det inte är så
lätta att stå utanför, värdesätter dig som person och ditt arbete.
Günter Dessin (V) tackar för allt och undrar hur övriga ska klara sig utan oss.
_____

9 november 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 9 november
2010.

§ 253
§ 254
§ 255
§ 256
§ 257
§ 258
___

Sammanträdets inledning.
Val av kommunstyrelsens allmänna utskott och tillika Krisledningsnämnd.
Val av personaldelegation.
Val av vigselförrättare.
Val av ombud enligt begravningslagen.
Övrigt.

1

9 november 2010

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 9 november 2010, kl.08.30-09.00

Beslutande:

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

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M)
Sophia Ahlin (M)
Ola Svensson (SD)
Sofia Bothorp (MP)
Tommy Olsson (KD)

Tjänstgörande

ersättare

Nicklas Platow (M)
Anna Ekström (FP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Oscar Dyberg (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Håkan Eriksson (S)
Patrik Enstedt (S)
Arnstein Njåstad (M)
Bruno Carlsson (SD)
Björn Gustavsson (MP)

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström
Informationschef Ulla Nelson
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Patrik Hansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

2

9 november 2010

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 253-258
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Patrik Hansson

3

9 november 2010

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

november 2010 anslagits på kommunens

4

9 november 2010

§ 253
Sammanträdets inledning
Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkommen till den ”nya”
kommunstyrelsen.
Efter upprop inleder ordföranden en presentationsrunda då ledamöter,
ersättare och tjänstemän lämnar en kort information om sig själva.
________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Akten

6

2010.48.102

§ 254
Kommunala val
Mats Lindbom (C) och Christina Mattisson (S) föreslår att kommunstyrelsen
utser följande till och med 31 december 2014 eller till dess att nyval sker:
Allmänna utskottet och tillika Krisledningsnämnd
Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice ordförande
Mats Lindbom(C)
Ledamöter
Börje Dovstad (FP)
Sofia Bothorp (MP)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Adjungerad ledamot

Tommy Olsson (KD)

Ersättare

Jan Lennartsson (M) för Camilla Brunsberg
Maria Persson (C) för Mats Lindbom
Anna Ekström (FP) för Börje Dovstad
Björn Gustavsson (MP) för Sofia Bothorp
Magnus Johansson (S) för Christina Mattisson
Elina Gustafsson (S) för Patrik Hansson
Yvonne Sandberg Fries (s) för Lars Hildingsson

Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar att man utökar antalet adjungerade platser till 2, så
att även Sverigedemokraterna få insyn i allmänna utskottet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Ola Svenssons yrkande om att man utökar
antalet adjungerade platser till 2 i allmänna utskottet mot Mats Lindboms
yrkande om 1 adjungerad plats och finner att kommunstyrelsen beslutar att
de ska vara 1 adjungerad ledamot i allmänna utskottet tillika
krisledningsnämnd.
Forts

9 november 2010

7

§ 254 forts
Kommunala val
Kommunstyrelsen beslutar således
att utser följande till och med 31 december 2014 eller till dess att nyval sker:
Allmänna utskottet och tillika Krisledningsnämnd
Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice ordförande
Mats Lindbom(C)
Ledamöter
Börje Dovstad (FP)
Sofia Bothorp (MP)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Adjungerad ledamot

Tommy Olsson (KD)

Ersättare

Jan Lennartsson (M) för Camilla Brunsberg
Maria Persson (C) för Mats Lindbom
Anna Ekström (FP) för Börje Dovstad
Björn Gustavsson (MP) för Sofia Bothorp
Magnus Johansson (S) för Christina Mattisson
Elina Gustafsson (S) för Patrik Hansson
Yvonne Sandberg Fries (s) för Lars Hildingsson

__________

9 november 2010

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Akten

2010.48.102

§ 255
Val av personaldelegationen
Mats Lindbom (C) och Christina Mattisson (S) utser kommunstyrelsen
följande till och med 31 december 2014 eller till dess att nyval sker:

Personaldelegationen
Ordförande
Börje Dovstad (FP)
Ledamot
Sophia Ahlin (M)
Christina Mattisson (S)
_______
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Länsstyrelsen i Blekinge Län
Akten

9

2010.485.112

§ 256
Förordnande av vigselförrättare.
Mats Lindbom (C) och Christina Mattisson (S) föreslår följande till och med
31 december 2014 eller till dess att nyval sker:
Peter Glimvall (M), Sofia Bothorp (MP), Christina Mattisson (S) och
Yvonne Sandberg Fries (S), kommundirektör Ingrid Augustinsson
Swennergren och personalchef Anneli Ekström.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att Peter Glimvall (M), Sofia Bothorp (MP), Christina Mattisson (S) och
Yvonne Sandberg Fries (S), kommundirektör Ingrid Augustinsson
Swennergren och personalchef Anneli Ekström förordnas till vigselförrättare,
samt
2. att på kommunstyrelsens sammanträde den 30 november 2010 återkomma
med förslag på ytterligare 2 personer till.
______

9 november 2010

Kommunstyrelsen
Akten

10

2010.486.112

§ 257
Förordnande som ombud enligt begravningslagen.
Länsstyrelsen avser att förordna begravningsombud enligt 10 kap. 1 §
begravningslagen för församlingarna inom Karlskrona kommun.
I enlighet med bestämmelserna i 50 § andra stycket i
begravningsförordningen bereder Länsstyrelsen Karlskrona kommun tillfälle
att föreslå ombud för tiden 2011 till och med 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att ärendet utgår vid dagens sammanträde,
2. att ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 30
november 2010.
_____

9 november 2010
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§ 258
Övrigt
Avtackning och budgetmiddag.
Ordförande informerar om att avtackning av kommunstyrelsens ledamöter
och ersättare kommer att äga rum i samband med budgetmiddagen den 30
november 2010.
---------Christina Mattisson (S) undrar om det kommer att ske en utbildning för
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare eller om det är tänkt att det bara
ska vara en övergripande utbildning.
Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren svarar att varje
facknämnd kommer att ha sina egna utbildningar.
______

30 november 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 30 november
2010.
§ 259
§ 260
§ 261
§ 262
§ 263
§ 264
§ 265
§ 266
§ 267
§ 268
§ 269
§ 270
§ 271
§ 272
§ 273
§ 274
§ 275
§ 276
§ 277
§ 278
§ 279
§ 280
§ 281
§ 282
§ 283
§ 284
§ 285
§ 286
§ 287
§ 288
§ 289
§ 290
§ 291
___

Information och föredragningar.
Kommunal val.
Information om gällande samverkansplan för biosfärsområde Blekinge Arkipelag.
Information om det ekologiska köket.
Svar på remiss om Romers rätt- en strategi för Romer i Sverige.
Svar på remiss om tillståndsprövning enligt miljöbalken av skjutfält och
övningsområden i Blekinge skärgård.
Förlängning av förordnande som förvaltningschef.
Avskrivningar av kundfodringar.
Finansiella riktlinjer för Moderbolaget.
Revisionens granskning av budgetprocessen och ekonomistyrningen i Karlskrona
kommun.
Slutredovisning- genomförandegruppen.
Utvärdering av personalprogram.
Uppföljning per den 31 oktober 2010 för serviceförvaltningen.
Uppföljning per den 31 oktober 2010 för kommunledningsförvaltningen.
Uppföljning per den 31 oktober 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Ansökan om anslutning till kommunens internbank.
Budget 2011 och plan 2012-2013.
Förslag till mångfaldsplan.
Svar på medborgarförslag om anläggande av en skateboardhall i Wämöhallen.
Svar på medborgarförslag om anläggande av en skateboardhall vid Wämöhallen.
Svar på medborgarförslag om fritidsgård på Hässlegården.
Svar på medborgarförslag om skatehall i Lyckeby.
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan i Lyckeby.
Svar på medborgarförslag om belysning på konstgräsplan vid Rosenfeltskolan.
Svar på medborgarförslag om en konstgräsplan vid Vedebyskolans fotbollsplan.
Svar på medborgarförslag om belysning runt Bastasjön.
Svar på medborgarförslag om dagsverken kopplad till arbetsförmedlingen.
Begäran om kommunal borgen.
Detaljplan för del av Kv Kölen m fl, (Hästö Marina) Karlskrona kommun, Blekinge
län.
Hållplatsåtgärder med anledning av införande av minibusstrafik och förändring av
stadstrafiken.
Anmälningsärende.
Övrigt.
Ordförande julhälsning.

1

30 november 2010
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården
Tisdagen den 30 november 2010, kl.08.30-11.00. kl 11.45-12.45
Sammanträdet ajourneras kl. 11.00-11.45

Beslutande:

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

Camilla Brunsberg (M)
Mats Lindbom (C)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan Lennartsson (M)
Sophia Ahlin (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ola Svensson (SD)
Börje Dovstad (FP) Jäv §§ 259 punkt 3, §§ 264
Sofia Bothorp (MP)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) Jäv §§ 287

Tjänstgörande

ersättare

Anna Ekström (FP) §§ 259 punkt 3, §§ 264
Nicklas Platow (M) §§ 287

Närvarande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (S)
Magnus Johansson (S)
Håkan Eriksson (S)
Patrik Enstedt (S)
Nicklas Platow (M) §§ 259-286, 288-291
Emma Swahn Nilsson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP) §§ 259 punkt 1-2, 4-7, 260-263,
265-291
Maria Persson (C)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 08.30-11.00 § 259, 261

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Ekonomichef Mats Svensson
Personalchef Anneli Ekström kl 08.30-11.00 § 259, 261262
Informationschef Ulla Nelson
Näringslivs- och utvecklingschef Bengt Lingman
Förvaltningschef Anette Lirsjö
Personalchef Anneli Ekström

30 november 2010
Kommunjurist Maria Thuresson
Kostchef Ann Mattsson kl 08.30-08.55 §§ 259, 262
Miljöchef Anders Klar kl 08.30-09.10 §§ 259, 262, 264
Controller Helena Olsson kl 09.35-09.45 §§ 259, 271
Controller Maria Stivén kl 09.35-09.55 §§ 259, 271-272
Redovisningschef Bengt Nilsson kl 09.55-10.30 §§ 259,
273
Vd Moderbolaget Lottie Dahl Ryde kl 09.55-10.30 §§
259, 273
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Övriga

Koordinator Blekinge Arkipelag Anders Thuren från
Länsstyrelsen i Blekinge län kl 10.30-11.00 §§ 259, 261
Jenny Hertzman från Länsstyrelsen i Blekinge län kl
10.30-11.00 §§ 259, 261

Utses att justera

Patrik Hansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… § 259-291
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………
Camilla Brunsberg

Justeringsledamot

………………………………………
Patrik Hansson

3

30 november 2010

Tillkännagivande av protokollsjustering har den december 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
Elisabeth Arebark……………………………..

4

30 november 2010
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§ 259
Informationer och föredragningar
1 Information om gällande samverkansplan för biosfärkandidatområde
Blekinge arkipelag, föredras av Anders Thuren och Jenny Hertzman från
Länsstyrelsen i Blekinge län.
2.Information om det ekologiska köket på Sagolundens förskola, föredras av
kostchef Ann Mattsson
3. Svar på remiss om tillståndsprövning enligt miljöbalken av skjutfält och
övningsområden i Blekinge skärgård, föredras av miljöchef Anders Klar.
4. Redovisning av granskning av budgetprocess och ekonomistyrning i
Karlskrona kommun, föredras av ekonomichef Mats Svensson.
5. Uppföljning per den 31 oktober 2010 för serviceförvaltningen, föredras av
controller Helena Olsson.
6. Uppföljning per den 31 oktober 2010 för kommunledningsförvaltningen,
föredras av controller Maria Stivén.
7. Uppföljning per den 31 oktober 2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson, VD Lottie
Dahl Ryde och personalchef Anneli Ekström.
________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Akten

6

2010.48.102

§ 260
Kommunala val
Mats Lindbom (C) och Christina Mattisson (S) föreslår att kommunstyrelsen
utser följande till och med 31 december 2014 eller till dess att nyval sker:
Styrgrupp Biosfär
Ordförande
Ersättare

Tommy Olsson (KD)
Eva Öman (S)

Blekingetrafikens bolagsstämma
Representanter
Camilla Brunsberg (M)
Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Tommy Olsson (KD)
Roger Poka (MP)
Christina Mattisson (S)
Per Henriksson (SD)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Brottsförebyggande rådet, Lokalt
Ordförande
Mats Lindbom (C)
Ledamot
Elina Gustavsson (S)
Kommunala Handikapprådet
Ledamot
Emma Swahn Nilsson (M)
Ersättare
Håkan Eriksson (S)
Stiftelsen Hemmet
Ledamot
Ersättare

Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)

Hemvärnsbataljon Karlskrona
Ledamot
Rune Andersson (M)
Ersättare
Lisbeth Bengtsson (S)
Leaderprojektet
Ledamot
Ersättare

Lars Karlsson (C)
Oscar Dyberg (S)

Forts
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§ 260 forts
Kommunala val
Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO)
Ledamöter
Maria Persson
Per Jonsson
Energiska Karlskrona
Ordförande
Mats Lindbom (C)
Ledamöter
Thomas Nilsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Lars Hildingsson (S)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Granskning av begravningsverksamheten
Ombud
Gunhild Arvö (FP)
Kommuninvest ekonomisk förening
Ombud
Camilla Brunsberg (M)
Ombudsersättare
Christina Mattisson (S)
Leaderprojektet
Ombud
Ombudsersättare

Mats Lindbom (C)
Lars Hildingsson (S)

Politisk samverkan vård och omsorg (PSVO)
Ledamöter
Jan-Åke Nordin (M)
Karin Månsson (FP)
Peter Johansson (S)
Telecom City
Ordförande
_______

Camilla Brunsberg (M)
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Akten

2008.207.730

§ 261
Information om gällande samverkansplan för biosfärkandidatområde
Blekinge arkipelag.
Anders Thuren och Jenny Hertzman föredrar ärendet.
Information om:
• Godkänd ansökan av regeringen,
• Varför behövs det en samverkansplan,
• Hur vi gemensamt förvaltar resurser,
• Hur skall en plan bli ett levande dokument,
• Bakgrund,
• Vad är en samverkansplan,
• Vad är nyttan med en samverkansplan,
• Framtagande,
• Innehåll- upplägg,
• Strategier,
• Levande dokument,
• Hur ska samverkansplanen användas,
• Vad förväntar vi oss av kommunerna,
• Finansiering, samt
• Tidplan.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_______
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Kostchef
Akten

9

KS.SEF2008.207.730

§ 261
Det ekologiska köket på Sagolundens förskola
Kostchef Ann Mattsson föredrar ärendet.
Under en projekttid (12 april 2010-31 december 2010) producera
Sagolundens kök måltider till förskolebarn och förskolepersonal med
ekologiska råvaror som bas och med ett hållbart och klimatsmart tänkande
som arbetsmetod.
Vårt mål har varit att öka andelen ekologiska råvaror markant samtidigt som
vi ville se hur olika arbetsmetoder/olika råvaruval/ny utformning av
matsedeln kan ha påverkat ekonomin i ett ekologiskt kök. Vi har lagat mat
från grunden, efter säsong och vi har strävat efter målsättningen att
tillsammans med barnomsorgspersonalen minska svinnet av råvaror (mat
som kasseras).
Det ekologiska projektet på Sagolundens förskola har nu pågått sedan i april.
I samband med föredragning lämnas en uppföljningsredovisning utifrån
följande punkter:
•
•
•
•
•
•

Andel inköp av ekologiskt,
Minskat svinn pga av tydligare styrning av mängden producerad mat.
Kvalité
Effekter av projektet som påverkat andra kök inom kostenheten och
deras användning av ekologiska råvaror
Vilka svårigheter har vi stött på?
Hur går vi vidare?

Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_______
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Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Handläggare
Akten

10

2010.474.130

§ 263
Yttrande över SOU 2010:55 Romers Rätt – en strategi för romer i
Sverige.
Karlskrona kommun har erhållit rubricerat SOU för yttrande till Integrationsoch jämställdhetsdepartementet senast den 20 december 2010.
Romer har under århundrade hållit vid sidan av det vanlig samhället.
Marginaliseringen har ofta skyllts på romerna själva. SOU 2010:55 har sökt
ett annat förhållningssätt baserat på ett rättighetsperspektiv. Strategin som
tagits fram har tre övergripande mål;
•
•
•

Att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper,
Att häva romers maktunderläge,
Att reparera romers tillit till majoritetssamhället och överbrygga
förtroendeklyftan.

Delegationen bedömer att målen kan nås inom 20 år- en generation – och tar
som utgångspunkt dagens situation, som ett första steg.
Romer är en av fem erkända minoriteter i Sverige och har egen religiös,
språklig eller kulturell tillhörighet tillsammans med en vilja att behålla sin
identitet.
Yttrande
Utredningen om romers rätt syns vara en strategi som ligger väl i tiden efter
många hundra års utanförskap och underordning i och av det svenska
samhället och dess invånare.
Betydelsen av att få tillgång till demokrati, social och ekonomisk välfärd är
av vikt för alla människor som på något sätt är bosatta i landet. Lika
rättigheter och skyldigheter är viktig för alla även minoriteterna i landet.
Bristen på forskning rörande romer är stor och behöver därför utvecklas.
Forskning kring romers liv och kultur är därför av vikt att stimulera.
Forskningen kommer att kunna ge en grund för vidare arbete. Först då bilden
av strukturerna blir tydlig kan problematiken angripas på rätt sätt.
Forts
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§ 263 forts
Yttrande över SOU 2010:55 Romers Rätt – en strategi för romer i
Sverige.
Att kommuner har ansvar för social välfärd är en sak men i detta fall har
romer stressats från kommun till kommun, varför vikten av ett övergripande
ansvar inte kan bortses ifrån. Därför är utredningens förslag av stor vikt, för
att en förändring ska komma till stånd.
Vid en första betraktelse av tiden som föreslås att arbete genomförs inom, 20
år, upplevs det som en kort tid speciellt som det ska relateras till skador som
tillfogats en minoritet sedan 1500-talet. Strategin kräver som utredningen
påtalar uthållighet och en effektiv organisation för att flytta fram positionerna
för människorna och målen måste vara tydliga för att framgång ska nås.
Ett sekretariat är av behov för att kunna hålla samman arbetet och påverka
och följa upp det lokala arbetet i samråd med romerna själva. De i
utredningen föreslagna åtgärderna med väljarutbildningar,
föreningsutveckling och ungdomsledarakademi är bra förslag som dock inte
får överskugga det som är det riktigt stora behovet, inkludering av romer i
alla delar av samhället genom i första läget grundläggande utbildningar och
möjlighet till arbete.
Behovet av utbildning omfattar både barn och vuxna. Inkludering av de
vuxna i arbetet är av vikt för att skapa trygghet för de unga. Tryggheten i den
romska kulturen måste behållas för att människorna ska bli hela och barn ska
få möjlighet att gå färdigt utbildning.
Uppmärksamhet måste speciellt riktas mot värdegrundsfrågor, både bland
barn och vårdnadshavare/föräldrar samt i alla förskolor och skolor där romer
och andra ska kunna möta varandra med respekt och förståelse.
Utbildningsinsatser och möten mellan romer och övriga svenskar måste till
för att båda parter ska se varandra och förstå vikten av allas lika värden.
Mentorskap är här en möjlighet för både barn och vuxna.
Men mentorskap är inte tillräckligt då bilden av romerna i grunden kräver
omfattande informationsinsatser riktade till alla invånare för att överbrygga
olikheterna i levnadssätt och kultur. När kunskap och förståelse ökar, ökar
också möjligheten för romer att få tillgång till arbete och bostad.
Romsk kultur kan skapa möjligheter till försörjning och kunskap och en
nämnd för romsk kultur kan stärka kulturens bevarande. Dock måste man ta i
beaktande att samhället kan få svårigheter att på sikt på museer och andra
kulturinstitutioner synliggöra den mångfald av kulturer som finns i ett relativt
litet land som Sverige de facto är. Synliggörandet av olika kulturer får dock
inte leda till att olikheter ökar diskrimineringen i det svenska samhället utan
informations- och kunskapsspridning bör användas för att överbrygga
olikheter.
Forts
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§ 263 forts
Yttrande över SOU 2010:55 Romers Rätt – en strategi för romer i
Sverige.
Strategin som föreslås i utredningen innebär att man greppar över väldigt
många målområden. Det praktiska arbetet bör därför koncentreras på färre
områden än de i utredningen upptagna.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Forskning för att hitta rätt metoder för inkludering.
Stabila strukturer för genomförande och uthållighet ska genomsyra
arbetet.
Att vuxna romer ska få en möjlighet att komma med i samhället
bygger på att de som barn får kunskap och trygghet.
Brobyggare bör anställas. Dessa bör arbeta över administrativa
gränser som förvaltningar och kommuner.
Att vuxna får tillgång till försörjning antingen genom eget
företagande eller anställning är även det grundläggande för att förmås
stanna på en plats.
Att kommuner med romer ska ha samrådsorgan är bra. Dessa bör
kunna vara en del av övrigt samråd med en del invandrargrupper som
även de ofta befinner sig i en underordnad situation.
Att olika utbildningsanordnare genom riktade statsbidrag ges
möjlighet att erbjuda alternativa utbildningar med alternativa metoder
är av vikt. En metodbank kan då utvecklas genom sekretariaten och
den kan då komma att även gynna även andra invånare. Utbildning är
i allt grundläggande för att arbetet ska lyckas.
Utbildning och information om den romska kulturen måste generellt
öka för nå framgång i arbetet inom olika delar av samhället inte minst
de vanliga stödorganen, myndigheter, kommuner och den ideella
verksamheten.
Specialdestinerade medel för arbetet måste avsättas av staten för att
framgång ska kunna nås i arbetet.

Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att till integrations och jämställdhetsdepartementet avge ovanstående
yttrande över Romers rätt – en strategi för romer i Sverige.
________
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Försvarsmakten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

13

2010.571.427

§ 264
Svar på remiss om tillståndsprövning enligt miljöbalken av skjutfält och
övningsområden i Blekinge skärgård.
Ledamot Börje Dovstad (FP) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Miljöchef Anders Klar föredrar ärendet.
Från Försvarsmakten har inkommit ett samrådsunderlag med hemställan om
yttrande. Underlaget behandlar det marina bataljonövningsområdet Blekinge
skärgård. Berörda skjutfält i Karlskrona kommun är Bollön, Södra Tjurkö
och Öppenskär.
Synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande synpunkter på översänt
material. Synpunkterna har helt eller delvis behandlats på samrådsmötet den
25 oktober 2010. Denna skrivelse är endast att betrakta som preliminär då
ärendet bedöms vara av sådan dignitet att det ska hanteras av Karlskronas
kommunstyrelse. Ett av kommunstyrelsen antaget yttrande kan tidigast avges
2010-11-30.
Planeringsperspektiv:
Karlskrona kommun är värdkommun till Sveriges enda Marinbas. Det är en
stark kommunal angelägenhet att marinbasen kan fungera och verka i
kommunen. Marinbasen är skälet till Karlskronas grundande år 1680, och
dess kontinuerliga närvaro är en stark del av kommunens identitet. Marinens
verksamhet har därför en stor acceptans och uppskattas både av de
kommunala myndigheterna och av befolkningen. Det har under hela
marinbasens existens varit en nödvändighet att kunna öva i Karlskrona
skärgård. De i tillståndsprövningen aktuella skjutfälten/övningsområdena har
därför under lång tid varit hävdade som sådana. Kommunen har inte
uppfattat några problem mellan användandet av de områdena och den
omgivande ”civila” skärgården. Den kommunala grundinställningen är därför
att en fortsatt samexistens bör kunna vara lika konfliktfri.
Föreliggande handlingar för tillståndsprövning har dock ett antal oklarheter
som gör att det finns skäl för kommunen att känna viss oro. Dessa beror
uteslutande på bullerproblematiken.
1. Handlingarna redovisar bullrets utbredning vid olika verksamheter. Det
framgår dock inte av handlingarna vilka värden som rekommenderas som
högsta tillåtna bullernivå vid olika recipienter. Forts

30 november 2010

14

§ 264
Svar på remiss om tillståndsprövning enligt miljöbalken av skjutfält och
övningsområden i Blekinge skärgård.
2. Det framgår inte vilka bedömningar man gör i ansökan av vilka
intressekonflikter som kan väntas uppstå mellan övningsområdenas
bullerutbredning och pågående/framtida verksamheter utanför
övningsområdet. (Bullermattorna breder ut sig över ett stort antal bostäder,
samt fr.a. på Hasslö och Aspö, men även i andra delar av skärgården, över
attraktiva områden för nybyggnation och fortsatt utveckling av boende och
verksamheter i skärgården.) Ärendet måste alltså konsekvensbeskrivas
tydligare på den punkten.
3. Det framgår inte vad som avses bli nästa steg i hanteringen av
bullerfrågan. En erfarenhet kommunen dragit från ett annat övningsområde
(Rosenholm) är att en vald bullerisolinje övergår till att bli gräns för ett så
kallat ”samrådsområde”. Inom detta samrådsområde blir det sedan mycket
svårt att åstadkomma någon ny eller påtagligt förändrad bebyggelse eller
verksamhet. Skulle detta bli fallet hamnar man i en mycket begränsande och
i praktiken svårhanterad situation, då stora delar av de områden som
kommunen avser utveckla i skärgården hamnar inom detta område, liksom
stora delar av redan befintliga samhällen.
Kommunen ser det därför som nödvändigt att handlingarna förtydligas med
ovanstående, så att ett mer fullständigt material finns att ta ställning till.
Kommunen ser det vidare som nödvändigt att samtliga berörda myndigheter
och intressenter aktivt söker lösningar som inte medför att onödiga
intressekonflikter låses fast genom ogenomtänkt givna tillstånd eller utlagda
”samrådsområden”. Istället ser kommunen det som högst önskvärt att ett
gemensamt samtal förs över hur en framtid med både en civil ”levande
skärgård” och väl fungerande övningsområden till marinbasen, i likhet med
vår historia, kan finnas även framöver. En god utgångspunkt ett sådant
samtal bör kunna vara Miljöbalkens särskilda bestämmelser om
rimlighetsavvägningar specifikt för totalförsvarets intressen (MB 2 kap. 7§),
som enligt kommunens uppfattning ger möjlighet till just sådana
ställningstaganden.
Miljöprövningsperpektiv:
1. För att få en bättre bild av eventuella kommande störningar bör
omfattningen av den sökta verksamheten sättas i proportion till tidigare
bedriven verksamhet av samma slag.
2. Flygvägarna för flygplan och helikoptrar bör redovisas tillsammans med
omfattning och förväntad bullerpåverkan.
3. Färdvägarna för båttrafik bör redovisas tillsammans med omfattning och
förväntad bullerpåverkan.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta yttrandet som sitt eget och översända det till försvarsmakten
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Personalenheten
Akten

2010.294.023

§ 265
Förlängning av förordnande som förvaltningschef.
Anneli Ekströms förordande som förvaltningschef löper ut 14 april 2011.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att förlänga Anneli Ekströms förordande som förvaltningschef längst t o m
14 april 2013.
_____
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Controller KLF
Ekonomienheten
Akten
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2010.572.049

§ 266
Avskrivning av kundfordringar.
De kundfordringar som listas är fortfarande obetalda och har skickats vidare
till det inkassobolag som hanterar bevakning av kommunens fordringar efter
det att påminnelse och krav har gått ut till kund. Fordringarna har förfallit
under perioden 2005 till 2009 och kostnad för utebliven intäkt har redan
belastat resultatet för respektive verksamhet. Av totalt 113 686 kr avser
största delen, 105 131 kr, Flyktingintroduktionen, 8 355 kr avser
Arbetsmarknadsenheten och resterande 200 kr Näringslivsenhetens projekt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna avskrivning av kundfordringar till ett belopp av 113 686 kr
enligt upprättad förteckning.
_________
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AB Karlskrona Moderbolag
Ekonomienheten
Akten

17

2010.573.107

§ 267
Finansiell riktlinje AB Karlskrona Moderbolag.
Enligt finanspolicyn ska AB Karlskrona Moderbolags finansiella riktlinje
beslutas av kommunstyrelsen. Styrelsen i AB Karlskrona Moderbolag har
tagit fram ett förslag till finansiell riktlinje.
Riktlinjen innehåller i korthet att räntebindningstiden ska vara fördelad med
lika delar över 3 år, högst 30 procent av totala låne- och kreditlöftesvolymen
får förfalla under en 12 månadersperiod samt att den genomsnittliga
konverteringstiden i låneportföljen inte får understiga 2 år.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att besluta att den upprättade finansiella riktlinjen ska gälla för AB
Karlskrona Moderbolag.
_______
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Revisionen
Ekonomienheten
Akten

18

2010.463.007

§ 268
Revisionens granskning av budgetprocessen och ekonomistyrningen i
Karlskrona kommun.
Ekonomichef Mats Svensson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunens revisorer har med biträde av sina revisionskonsulter genomfört
en granskning av ändamålsenligheten i kommunens budgetprocess och
ekonomistyrning. Granskningen har fokuserat på budgetprocessen i sin
helhet.
I sammanfattningen konstaterar revisorerna att budgetprocessen och
styrningen har utvecklats och förbättrats genom fastställandet av det nya
regelverket för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Revisorerna
betonar samtidigt att det är ett viktigt ansvar för kommunstyrelsen att följa
upp och säkerställa att det nya regelverket verkligen efterlevs och tillämpas
på rätt sätt. I granskningen påpekas dessutom att det är viktigt att fortsätta
vidareutveckla och förfina den fastställda arbetsmodellen. Avslutningsvis
lämnar därför revisorerna följande förslag till översyn och förbättringar av
det gällande regelverket och tillämpade processen:
1. Förtydliga vissa oklarheter beträffande styrreglerna t.ex. vad är
väsentliga förändringar/avsteg?
2. Inför ett uttalat krav att (intern)budgeten ska vara inregistrerad i
ekonomisystemet senast under januari månad
3. Bedöm realismen i upprättade internbudgetar (som ska hanteras
som ett åtagande)
4. Komplettera regelverket med en tydligare beskrivning av
budgetprocessen och dess förlopp
5. Utveckla förutsättningarna att reducera kostnaderna med hjälp av
effektiviseringar
6. Komplettera internbudgetarna med beskrivande verksamhetsplaner
7. Utveckla arbetet med avvikelseanalys och åtgärdsplaner
8. Utveckla dialogen mellan nämnderna, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Forts
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§ 268 forts
Revisionens granskning av budgetprocessen och ekonomistyrningen i
Karlskrona kommun.
Nedan följer kommunledningsförvaltningens synpunkter kring revisionens
olika delförslag enligt ovan:
Punkt 1: Vissa oklarheter etc.
Enligt kommunledningsförvaltningens mening kan och bör inte alla begrepp
i det fastställda regelverket definieras och förtydligas. Vissa tolkningar och
bedömningar måste få överlämnas till politiken för skönsmässigt avgörande
från fall till fall beroende på olika omständigheter. Begreppen ”väsentliga
avsteg” och ”väsentliga förändringar” kan därför jämföras med begreppet
”synnerliga skäl”, när det gäller kommunfullmäktiges rätt att avgöra och
motivera lämpliga undantag från det kommunala balanseringskravet för
budget och bokslut. Ställningstagandet ska i dessa enskilda fall således helt
åvila den politiska bedömningen utifrån särskilda fakta i respektive ärende.
Punkt 2: Budget i ekonomisystemet
Vi delar helt revisionens uppfattning att budget- och internbudgetvärden
måste vara inrapporterade i ekonomi- och redovisningssystemet senast
under januari månad. Även året efter ett valår ska detta krav kunna
efterlevas. Politiker, förvaltningsledningar och verksamhetsansvariga måste
från styrnings- och uppföljningssynpunkt redan från årets början kunna
utläsa i ekonomisystemet vilken budgetram, som gäller för enskilda
verksamheter och aktiviteter/projekt. Kravet på denna ordning måste därför
accentueras starkare i det fastställda regelverket och i kompletterande
anvisningar.
Punkt 3: Realismen i upprättade internbudgetar
Att fastställda internbudgetar (och verksamhetsplaner) är realistiska i
förhållande till tilldelade budgetramar är primärt en fråga för respektive
nämnd och förvaltningsledning Vi anser inte detta behöver närmare
preciseras och beskrivas i något ekonomiskt styrdokument. Det som kan
påverka realismen är eventuellt kopplingen mellan beslutade
verksamhetsmål, uttalade förväntningar och tilldelade ekonomiska resurser.
Det måste självfallet finnas en överensstämmelse mellan dessa tre
dimensioner för att undvika meningsskiljaktigheter kring vilken
ambitionsnivå som gäller för respektive nämnd utifrån den av fullmäktige
fastställda budgeten.
Punkterna 4 -8: Beskrivning av budgetprocessen/dialogen nämnder - KS
och – KF
Kommunledningsförvaltningen delar i stort revisionens syn på att de
förhållanden/brister som beskrivs i punkterna 4 till 8 behöver ses över och
revideras eller vidareutvecklas.
Forts
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§ 268 forts
Revisionens granskning av budgetprocessen och ekonomistyrningen i
Karlskrona kommun.
Förvaltningen har redan tidigare tagit beslut om att under år 2011 göra en
generell översyn och uppdatering av de fastställda ekonomiska
styrdokumenten – främst då det som avser ekonomi- och
verksamhetsstyrningen i kommunen. I detta arbete bör då lämpligtvis för
helhetens skull även revisorernas särskilda påpekanden enligt ovan beaktas
och hanteras (lösas). Målsättningen är att detta arbeta ska bedrivas och
avslutas under år 2011.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att anta kommunledningsförvaltningens yttrande enligt ovan (kring
revisionsrapporten om budgetprocessen) som sitt eget och översända det till
kommunens revisorer.
________
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2009.350.041

§ 269
Slutredovisning - Genomförandegruppen
Kommunstyrelsen beslutade, den 2 december 2008, § 244, i samband med
beslut om budget 2009 och plan 2010-2011, att tillsätta en arbetsgrupp för
genomförande av uppdragen enligt finansieringsåtgärderna i då föreliggande
budgetförslag. Fyra representanter utsågs bland kommunstyrelsens
ledamöter, två från femklövern (Karl-Gösta Svenson och Kent Lewén) och
två socialdemokrater (Christina Mattisson och Patrik Hansson). Vid
kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009 beslutades att tillstyrka
Genomförandegruppens förslag till fördelning av nedanstående
finansieringsposter med undantag av lokaleffektivisering som
kommunstyrelsens arbetsutskott fick bemyndigande att åtgärda.
I brev daterat 29 april 2009 meddelade Christina Mattisson samt Patrik
Hansson att de avsade sig uppdraget i genomförandegruppen. I samband
med kommunfullmäktiges fastställande av budget för år 2010 och plan
2011-2012 beslutades att genomföra en återföring av ej uppnådd
lokaleffektivisering som KSAU haft att hantera.
Omställningspaket
Projektet startade i november 2008 och avslutades i oktober 2010.
Intentionerna med projektet har kunnat uppnås ett år tidigare än beräknat
mycket beroende på det stora intresse som funnits för att ta del av detta
projekt. Drygt 120 personer har berörts och den långsiktiga besparingen
(som uppnås fullt ut år 2014) uppgår till ca 40 mnkr.
Lokaleffektivisering
KSAU konstaterades tidigt att det var omöjligt att fullt ut nå det
ursprungligen fastställda besparingsmålet för detta delprojekt. Den
revidering av besparingsmålet som senare fastställdes av fullmäktige
innebar således nästan en halvering av det ursprungliga sparmålet om
långsiktiga 12 mnkr.
Vissa av de planerade lokalåtgärderna är ännu inte verkställda – t.ex.
försäljningen av Torskors medborgarhus och kontorisering av lägenheter på
Kungsmarken – men inriktningen är att även dessa åtgärder ska komma till
stånd i år eller nästa år. En komplikation som på sikt måste beaktas är också
att nuvarande intäkter för uthyrningen på Verkö bara är tillfälliga.
Forts
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§ 269 forts
Slutredovisning - Genomförandegruppen
En aktuell slutavstämning av lokaleffektiviseringen visar på en kvarstående
brist om 230 tkr för år 2011 och långsiktiga 380 tkr från år 2012 i jämförelse
med kommunfullmäktiges reviderade besparingsmål. Avvikelsen är då
främst hänförlig till lägre faktisk besparing för kulturskolans/AV-centralens
flytt än den kalkylerade. Denna avvikelse bör lämpligtvis neutraliseras
genom ett ianspråktagande av motsvarande medel ur kommunstyrelsens
reserv för pris- och lönestegringar.
Effektivare upphandling
Av redogörelse från upphandlingschef Per Mortensen framgår att det är
mycket svårt att uppskatta de besparingar som kunnat göras. Flera
upphandlingar har genomförts under såväl 2009 som 2010 inom områden
där ramavtal tidigare inte funnits. Uppföljning och kontroll har förbättrats
och upphandlingsenhetens uppfattning är att betydande belopp har sparats
genom nu genomförda upphandlingar.
Semesterlöneskuld
De fastställda besparingsmålen för semesterlöneskuldens minskning
avseende åren 2009 – 2011 uppgår till 2, 3 respektive 4 miljoner kronor. För
år 2009 kan nu konstateras att det faktiska utfallet blev betydligt högre eller
närmare bestämt hela 3,8 miljoner kronor. Till detta positiva resultat har då
säkerligen ett stort antal pensionsavgångar under året sammanhängande med
omställningspaketet bidragit.
Det går däremot inte i nuläget att göra någon säker prognos för innevarande
år, men med hänsyn till såväl de fåtaliga lediga arbetsdagarna i julhelgen
som fortsatta pensionsavgångar inom omställningsprogrammet bör
utsikterna vara relativt goda att även kunna nå 2010 års besparingsmål.
Någon nämndsvis uppdelning och uppföljning av besparingsbetinget har
inte gjorts, men besparingen är däremot i praktiken utlagd som ett generellt
besparingsbelopp per respektive nämnd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att godkänna redovisningen från genomförandegruppen
2. att därmed entlediga genomförandegruppen från tidigare lämnat uppdrag
______
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2004.294.020

§ 270
Utvärdering av personalprogram för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Den 16 december 2004 tog fullmäktige beslut om att ett nytt
personalprogram skulle utarbetas för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet. Dåvarande personalavdelning fick i uppdrag att verkställa
beslutet och i den plan som togs fram för genomförande ingick att en
utvärdering skulle genomföras efter tre år (kvartal 4:2008).
Personalprogrammet togs fram av en arbetsgrupp vars arbete styrdes av en
styrgrupp bestående av förvaltningschefer och en referensgrupp som var
likställig med personaldelegationen.
Programmet sjösattes den 25-27 april 2005 och under hösten 2005 var
samtliga utbildningsinsatser för chefer genomförda så att programmet kunde
börja användas i verksamheterna. Under ca 4 år har samtliga verksamheter
inom Karlskrona kommun haft möjlighet att arbeta med
personalprogrammet. Politikers, chefers och medarbetares upplevelse av
personalprogrammet har nu utvärderats kvalitativt och resultatet av denna
utvärdering presenteras härmed bifogat detta missiv.
På grund av omprioriteringar, nya medarbetare och minskade resurser
begärde kommunledningsförvaltningen anstånd med utvärdering av
personalprogrammet vilket kommunstyrelsen tog beslut om i januari 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, §§ 232
beslutat att ärendet utgick för en politisk diskussion.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 november 2010 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Christina Mattisson (S) yrkar att med det värdegrundbaserade programmet
samt den nu gjorda utvärderingens som grund, ta fram förslag till nytt
heltäckande personalpolitiskt program för Karlskrona kommun, bestående av
en långsiktig värdegrund, policys för att konkretisera värdegrunden, samt
mål för personalpolitiken, samt yrkar att tillsätta en styrgrupp bestående av
kommunstyrelsens ordförande, personaldelegationsordförande,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, samt personalchef för framtagande
av personalpolitiskt program.
Forts
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§ 270 forts
Utvärdering av personalprogram för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Börje Dovstad (FP) och Ola Svensson (SD) yrkar bifall till Christina
Mattissons ändringsyrkande
Ordförande yrkar att Börje Dovstad (FP) utses som sammankallande i
styrgruppen.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till ordförandes tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Christina
Mattissons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt Christina
Mattissons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att med det värdegrundbaserade programmet samt den nu gjorda
utvärderingen som grund, ta fram ett förslag till nytt heltäckande
personalpolitiskt program för Karlskrona kommun, bestående av en
långsiktig värdegrund, policys för att konkretisera värdegrunden, samt mål
för personalpolitiken,
2. att tillsätta en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande,
personaldelegationsordförande, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, samt
personalchef för framtagande av personalpolitiskt program, samt
3. att Börje Dovstad (FP) utses som sammankallande i styrgruppen.
________
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§ 271
Uppföljning per den 31 oktober 2010 för kommunstyrelsen/
serviceförvaltningen.
Controller Helena Olsson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/serviceförvaltningens verksamhet redovisar ett utfall på
– 319 tkr gentemot förvaltningens ram. Prognos som lämnas för 2010 på
+ - 0 kronor.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna uppföljningen för oktober 2010.
_________
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2010.189.042

§ 272
Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för kommunstyrelsen/
kommunledningsförvaltningen.
Controller Maria Stivén föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamhet redovisar en
positiv avvikelse mot budget om 7,2 Mkr per oktober månad 2010.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
att godkänna uppföljningen för oktober 2010.
_______
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2010.189.042

§ 273
Uppföljning per den 31 oktober 2010 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Redovisningschef Bengt Nilsson, VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde och
personalchef Anneli Ekström föredrar ärendet.
Härmed överlämnas årets sista uppföljning per den 31 oktober för
kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall.
I samband med att utbildningsnämnden behandlade delårsrapport per den 31
augusti beslutade nämnden att inte gå på förvaltningsledningens förslag till
åtgärder för att motverka det prognostiserade underskottet, utan istället
begära 1,5 mnkr som ett engångsanslag för att motverka det befarade
underskottet om 1 mnkr. Därutöver begärdes en utökad ram för åren 2011 till
2013.
Begäran om den utökade ramen 2011 och framåt är beaktad i det
budgetförslag som femklövern presenterat.
Vad det gäller ombudgetering under innevarande år så görs detta enligt det
gällande styrdokument ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun” endast i undantagsfall, om synnerliga skäl finns.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Ordförande yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att 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, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att avslå utbildningsnämnden begäran om utökad budgetram,
Forts
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§ 273
Uppföljning per den 31 oktober 2010 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
3. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2010, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
4. att godkänna uppföljningen per den 31 oktober 2010
_______
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2010.204.040

§ 274
Ansökan om anslutning till kommunens internbank
Vid kommunstyrelsens sammanträde 11 maj 2010 § 116, beslutades om
Region Blekinges anslutning till Karlskrona kommuns internbank. Samtidigt
beviljades en kreditlimit om 20 mnkr kopplad till Region Blekinges
transaktionskonto att gälla t.o.m. 31 december 2010. Från region Blekinge
har nu inkommit en förfrågan om förlängning av denna kredit.
Region Blekinge, som är ett kommunalförbund, har tillkommit efter
överenskommelse mellan Landstinget Blekinge, Karlshamns, Karlskronas,
Olofströms, Ronnebys och Sölvesborgs kommuner. Region Blekinge
bildades den 1 januari 2001. Fr.o.m. den 1 januari 2003 är Region Blekinge
ett kommunalt samverkansorgan som är bildat enligt Lag (2002:34) om
samverkansorgan i länen.
Region Blekinge är en gemensam organisation för kommunerna och
landstinget i Blekinge med ändamål att främja Blekinges utveckling. Inom
sitt verksamhetsområde skall Region Blekinge ha tre fokusområden: vara
Blekinges regionala politiska företrädare, verka för hållbar tillväxt och
utveckling i Blekinge samt samverka inom och utanför Blekinge.
Region Blekinge bedriver i dagsläget en mycket omfattande
projektverksamhet bl. a. som Lead Partner för två stora EU-projekt. Detta
innebär att Region Blekinge förskotterar stora summor pengar som sedan
rekvireras från olika finansiärer såsom EU, Tillväxtverket etc. Med
anledning av detta föreligger ett behov av att ta upp en checkräkningskredit,
att utnyttjas vid behov. Region Blekinges finansiella mål enligt budget och
verksamhetsplan är bl.a.
• Det ska finnas en likviditet motsvarande två månaders
medlemsavgifter
• Ingen skuldsättning ska ske utöver utnyttjande av checkkredit vid
tillfällig likviditetsbrist.
Kommunens finansiella policy, vilken beslutades av kommunfullmäktige
den 26 augusti 2010, kräver separat beslut i kommunfullmäktige avseende
kredit kopplad till internbankens transaktionskonto. Finanspolicyn stipulerar
att kreditvillkoren skall vara marknadsmässiga, men motsvara internbankens
refinansieringskostnad inklusive omkostnadsersättning.
Forts
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§ 274 forts
Ansökan om anslutning till kommunens internbank
De villkor som Karlskrona Kommun erbjuder Region Blekinge för
utnyttjande av internbankens checkräkningskredit är Swedbanks
räntebas VECU + Swedbanks aktuella marginal (2,27 %) + 0,4 % som
är Karlskrona kommuns egen marginal. VECU är veckoränta och
motsvarade 1,24 % per 2010-11-10.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka en kreditlimit om 20 mnkr kopplad till Region Blekinges
transaktionskonto att gälla tom 2011-12-31.
_____
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2010.337.041

§ 275
Budget 2011 och plan 2012-2013
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgeten inför beslut
i kommunfullmäktige den 15-16 december 2010, finns följande handlingar:
1. Femklöverns, d.v.s moderaternas, folkpartiets, centerpartiets, miljöpartiets
och kristdemokraternas förslag till ”Tillsammans bygger vi gröna, sköna och
företagsamma Karlskrona”,
2. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget för 2011, samt
ramar för 2012 och 2013 ”Vi tror på Karlskrona”,
3. Protokoll från MBL-förhandling 19 november 2010.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 november 2010 tillstyrkt
femklöverns förslag till budget.
Yrkanden
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till Femklöverns förslag till budget 2011 –
2013 ” Tillsammans bygger vi gröna, sköna och företagsamma Karlskrona”,
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och
vänsterpartiets förslag till budget 2011-2013 ”Vi tror på Karlskrona”, samt
yrkar att det fasta arvodet för ledamot i personaldelegationen tas bort.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas och
vänsterpartiets förslag till budget 2011-2013 ”Vi tror på Karlskrona”, samt
yrkar bifall till Christina Mattissons avslagsyrkande om det fasta arvodet för
ledamot i personaldelegationen.
Ola Svensson (SD) meddelar att Sverigedemokraternas förslag till budget
överlämnas den 3 december 2010, samt att man inte kommer att yrka på
något av förslagen, samt yrkar bifall till Christina Mattissons avslagsyrkande
om det fasta arvodet för ledamot i personaldelegationen.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till Femklöverns förslag till budget
2011 – 2013 ” Tillsammans bygger vi gröna, sköna och företagsamma
Karlskrona”,
Ordförande yrkar avslag på Christina Mattissons yrkande avseende fast
arvode i personaldelegationen, samt yrkar att kommunstyrelsen beslutar för
egen del att arvodesberedningen får i uppdrag att se över arvodena. Forts
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§ 275 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Mats Lindboms och Christina Mattissons
bifalls yrkande på sina respektive budgetförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Femklöverns förslag till budget.
Därefter så ställer ordförande proposition på allmänna utskottets förslag mot
Christina Mattissons avslagyrkande på fast arvode till ledamot i
personaldelegationen. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets
förslag.
Votering begärs
Den som vill biträda Christina Mattissons förslag röstar Ja, den som vill
biträda allmänna utskottets förslag röstar Nej.
Följande röstar ja: Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars
Hildingsson (S), Elina Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S), Ola
Svensson (SD), Åsa Gyberg Karlsson (S).
Följande röstar nej: Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Sophia Ahlin
(M), Carl-Göran Svensson (KD), Börje Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP),
Tommy Olsson (KD), ordförande.
Kommunstyrelsen beslutar således med 7 ja-röster mot 8 nej-röster enligt
allmänna utskottets förslag.
Reservationer
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S), Elina
Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S) och Åsa Gyberg Karlsson (S)
reservera sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att arvodesberedningen får i uppdrag att se över arvodena.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till budget för år 2011 och plan för åren
2012-2013, samt upprättad bilaga 1 kommunfullmäktiges ramar för
upplåning, utlåning och borgensförteckning, samt bilaga 2 uppräkning av
politiska förtroendemäns arvoden m.m för år 2011.
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2010.574.109

§ 276
Mångfaldsplan
From den 1 januari 2009 gäller Diskrimineringslagen, SFS 2008:567. Lagen
innefattar områdena kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder.
Idag arbetar vi med tre av diskrimineringsgrunderna, men i skilda dokument.
Två nämnder ansvarar för det kommunövergripande arbetet
(handikappnämnden och kommunstyrelsen).
Kommunen har inga planer för arbetet mot diskriminering av
könsöverskridande identitet och uttryck, sexuell läggning eller ålder.
Jämställdhetsplan för Karlskrona gäller till och med 2011, Plan för etnisk
mångfald gäller samma tidsperiod och Handikappolitiskt program ska
omarbetas.
Med anledning av detta föreslår ansvariga för de olika planerna att en
gemensam plan, Mångfaldsplan, ersätter dessa tre gällande planer from 2012
varvid även arbete kring övriga i diskrimineringslagen ingående delar tas
med i denna.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
Mångfaldsplan för Karlskrona kommun tillsammans med berörda
förvaltningar. Mångfaldsplanen ska gälla from 1 januari 2012.
_______
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2010.315.829

§ 277
Svar på medborgarförslag om anläggande av en skatehall i
Wämöhallen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Mattis Lindberg. Förslaget är en skatehall i Wämöhallen.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 52 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid samråd med tekniska
förvaltningen konstaterades att Wämöhallen ligger på kontaminerat område
och det är olämpligt att inhysa skatehall i Wämöhallen då farliga gaser från
marken kan samlas i hallen. Halen avses dessutom rivas.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 23 november 2010 tillstyrkt
förslaget att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Jan Lennartsson och ordförande yrkar att ärendet återremitteras för ny
beredning.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras.
_______
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2010.319.829

§ 278
Svar på medborgarförslag om anläggande av en skateboardpark vid
Wämöhallen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Albin Ekroth. Förslaget är att bygga en skateboardpark i
Wämö, vid gamla ishallen.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 55 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid samråd med tekniska
förvaltningen konstaterades att området kring Wämöhallen är kontaminerat.
Marken kommer att gå att vistas på efter att ett lager har lagts ovanpå men är
inte lämpligt att bygga på. Däremot är slänten intill Wämöhallen inte en del
av det kontaminerade området och denna slänt skulle eventuellt kunna lämpa
sig för bygge av en skatepark.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
______
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2010.319.829

§ 279
Svar på medborgarförslag om fritidsgård på Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Johanna Svensson. Förslaget är att det borde finnas en
fritidsgård i Hässlegården, den skulle kunna ligga där fritidshemmet för
handikappade ligger på Regnbågsgatan.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 54 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i området som
medborgarförslaget gäller finns för närvarande en fritidsgård vid
Spandelstorpsskolan som har öppet eftermiddagar, en fritidsgård i Lyckeby
vid Vedebyskolan som har öppet kvällstid, samt Karlskrona Lyckå ridklubbs
föreningsgård. Området som medborgarförslaget berör tillhör Vedebyskolans
rektorsområde och det finns en vana i området att via cykel ta sig till
Vedebyskolan.
Anläggandet av nya fritidsgårdar startar med utgångspunkt i ungas behov och
i samverkan med föreningar eller annan ungdomsverksamhet. För närvarande
finns inga planer på att öppna ytterligare en fritidsgård i det aktuella området
men kommunen undersöker kontinuerligt med ungdomar vilka förändringar
av behov och vilka möjligheter som finns.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
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2010.316.829

§ 280
Svar på medborgarförslag om skatehall i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Johan Jansson. Förslaget är att kommunen bygger en
skatehall i Lyckeby.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 53 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att kostnaden för att anlägga en
park på ca 1000 kvm till sammanlagt 5 Mkr. Anläggningen innehåller då
förutom åkyta också tillgång till toalett och el. Baserat på en avskrivningstid
på 20 år blir det en årlig kostnad om 490 tkr. Utöver den kostnaden krävs
underhåll för 20 tkr vartannat år för impregnering av betongen samt dagligt
underhåll i form av städning etc för 15 Tkr per år. Detta ger en total beräknad
årskostnad om 515 tkr.
Inom kommunen har diskussioner kring anläggandet av en skatepark i
Karlskrona redan först, dock utan att definitivt beslut har tagits. Diskussioner
pågår fortfarande då frågan alltjämt anses vara aktuell inte minst till
kommande översiktsplan för Karlskrona, Satsningen ska då göras i
samverkan med befintlig förening.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
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2010.324.821

§ 281
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Mikael Törnström. Förslaget är att det byggs en
konstgräsplan i Lyckeby, förslagsställaren föreslår två platser
Lyckebyskolans grusplan eller Vedebyskolans grusplan.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 56 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att anlägga en fullstor
konstgräsplan med markarbete, belysning, konstgräs, dränering och asfalt
koster 5,5 Mkr exklusive moms för en svart granulat matta. En matta med
grönt miljövänligt granulat kostar 6,5 Mkr exklusive moms. Kostnaden ovan
förutsätter att lämplig mark finns att tillgå.
Flera olika möjligheter har undersökts för att hitta en lämplig plats både med
tanke på markförhållanden och behov bland kommuninvånarna. Att anlägga
en konstgräsplan i Lyckeby kan vara skäligt då området har en aktiv
fotbollsförening och ett flertal skolor i närområdet som skulle kunna nyttja
en plan. Att anlägga en konstgräsplan kan även bidra till att öka aktiviteten
för andra boende i Lyckeby/Vedebyområdet.
Anläggningen av en konstgräsplan i Lyckeby/Vedebyområdet bör
effektueras då ekonomin så medger. Samverkan bör ske med skola,
förenings- och näringsliv.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
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2010.325.317

§ 282
Svar på medborgarförslag om belysning på konstgräsplan vid
Rosenfeltskolan.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 51 av Mikael Törnström. Förslaget är mer belysning på
Rosenfeltskolans konstgräsplan för man ser inget på kvällen.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 56 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att belysning av
konstgräsplanen på Rosenfeldtsskolan beräknas kosta cirka 100 tkr. Därtill
kommer årliga driftskostnader på mellan 10 och 15 tkr. På och kring planen
finns redan en sorts belysning av typen allmänbelysning.
I samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen har framkommit att det finns
planer på att bygga studentbostäder i en byggnad intill konstgräsplanen och
att det finns en risk att stark belysning och aktivitet med hög ljudnivå som
kan störa de kringboende. Val av armatur, att eventuellt avskärma
armaturerna mot fasader samt att reglera tiden för belysningen är av
betydelse. Det kan också finnas skäl att tillståndspröva belysningen. Genom
att tidsbegränsa belysningen till 22.00 kan problem med störande ljus och
ljud vid olämpliga tider på dygnet undvikas.
Med tidsstyrd belysning skulle planen kunna nyttjas mer än idag, speciellt på
vinterhalvåret,. Belysning skulle kunna minska eventuell skadegörelse och
bidra till att den fysiska aktiviteten skulle kunna öka bland kringboende.
Rektor Sven-Bertil Johansson på Rosenfeldtsskolan ställer sig positiv till
medborgarförslaget då det finns en förhoppning om att belysning skulle
minska skadegörelse och vandalisering. Hittills har dessa problem varit små
men det finns en oro för att de ska öka, en oro som skulle minska med
belysning på och kring planen.
Effekterna av byggnation av studentbostäder bör först studeras innan
ytterligare satsningar görs på anläggningen. Därefter kan ställning tas till
förslaget.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
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2010.311.821

§ 283
Svar på medborgarförslag om en konstgräsplan på Vedebyskolans
fotbollsplan.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 51 av Alexander Hasselberg. Förslaget är en konstgräsplan på
Vedebyskolans fotbollsplan.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 50 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sedan en konstgräsplan
anlagts på Telenor Arena i Rosenholm kom ett förslag från idrotts- och
fritidsförvaltningen att ytterligare två konstgräsplaner skulle anläggas under
2010, se Konstgräsutredning.
Att anlägga en konstgräsplan med markarbete, belysning, konstgräs,
dränering och asfalt kostar 5,5 Mkr exklusive moms för en matta med svart
granulat. En matta med grönt, miljövänligare, granulat kostar 6,5 Mkr
exklusive moms. Kostnaderna ovan förutsätter att lämplig mark finns att
tillgå, enklast möjliga markarbete utan störande ledningar i marken samt
korta avstånd för materialtransport. För att hålla gräsmattan i skick behöver
granulat fyllas på årligen. Svart granulat kostar 20 tkr exklusive moms och
grönt 125 tkr exklusive moms, årligen. Dessutom tillkommer driftskostnader
av belysning på 30 tkr/år samt eventuell anskaffning av maskiner för skötsel,
i ”Konstgräsutvecklingen i Karlskrona kommun” beräknad till 100 tkr/år.
Om konstgräsplanen ska kunna nyttjas av föreningar på kvällstid kan även
kostnader för omklädningsrum och hygienutrymmen tillkomma.
Flera olika möjliga områden har undersökts för att hitta en lämplig plats både
med tanke på markförhållanden och behov bland kommuninvånarna. Att
anlägga en konstgräsplan i Lyckeby/Vedebyområdet kan vara skäligt då
området har en mycket aktiv fotbollsförening och ett flertal skolor i
närområdet som skulle kunna nyttja planen.
Vedebyskolan har idag valt att satsa på ett aktivitetsområde på skolgården
med möjlighet till annan sorts spontanaktivitet. Att anlägga en konstgräsplan
i Lyckeby/Vedebyområdet kan, då ekonomin medger det, bidra till att öka
aktiviteten för skolorna i och boende i Lyckeby/Vedebyområdet.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
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2010.321.317

§ 284
Svar på medborgarförslag om belysning runt Bastasjön.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 51 av Johanna Svensson. Förslaget är en belysning runt
Bastasjön, alltså slingan.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 23 oktober 2010, § 63 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Bastasjöområdet är ett
friluftsområde som nyttjas av både privatpersoner och föreningsengagerade
personer. I området finns flera olika motionsspår för både gång och löpning
samt ridspår. Den för medborgarförslaget aktuella slingan runt sjön är en ca
1,5 km lång slinga som bokstavligen löper över stock och sten. På grund av
det ojämna underlaget skulle belysning kunna vara till gagn för de besökare
som väljer att gå sjörundan efter mörkrets inbrott. Tekniska förvaltningen
planerar att inom en snar framtid förbättra underlaget kring sjön.
Att anlägga ett elljusspår utmed slingan kring sjön skulle, med stålstolpar,
ledningar, armatur och markarbete, enligt Affärsverken kosta ca 360 tkr
exklusive moms. Då ingen trafik kommer att belasta slingan kan så kallade
pansarrör användas vilka kan fästas på berggrunden vilket innebär att någon
sprängning inte blir nödvändig. Den årliga kostnaden inklusive
kapitalkostnad och driftskostnad av belysningen blir ca 50 tkr per år, exkl.
moms beräknat på en avskrivningstid på 20 år. Kostnadsberäkningen baseras
på att ljuset är tänt mellan skymning fram till kl. 23.00 och från kl. 06.00 på
morgonen fram till gryning.
Del av mark som aktuell slinga går över ägs av annan än kommunen. I
Bastasjöområdet finns redan en annan belyst slinga, dock ej i direkt
anslutning till sjön.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
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2009.500.106

§ 285
Svar på medborgarförslag om dagsverken kopplad till
arbetsförmedlingen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
augusti 2009, § 144 av Irene Pettersson. Förslaget är dagsverkeakuten
kopplad till arbetsförmedlingen. Särskilt ställe för våra tonåringar och vuxna
under 25 år som gör det lättare för dem att få kortare arbetstillfällen. Vi vet
att arbete eller någon form av sysselsättning skulle kunna främja både den
fysiska och fram för allt den psykiska hälsan i denna grupp.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 6 april 2010, § 103 för ny
beredning.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 28 oktober 2010,
§ 63 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
Dagsverken har tidigare bedrivits som en verksamhet inom Karlskrona
kommun. Då skedde det genom att arbetsförmedlingen och/eller
socialförvaltningen placerade ungdomar i kommunens regi. Numera finns ett
flertal andra regelsystem som omöjliggör en likadan satsning. Förutom lagen
om hushållsnära tjänster som nämndes i föregående svar så arbetar
arbetsförmedlingen i dag enbart med privata aktörer i sina åtgärdsprogram.
Undantaget Lyft och FAS 3 som berör individer som har blivit utförsäkrade.
Lyft upphör i december innevarande år. I kontakt med arbetsförmedlingen
visar det sig att det inte finns några program inom arbetsförmedlingen som
tillåter ett samarbete kring dagsverken. Den samverkan som kan ske är att
kommunen som arbetsgivare anställer individer eller ställer upp med
praktikplatser inom den egna verksamheten. Anställningar kan vara
bidragsfinansierade, instegsjobb och nystartsjobb.
Tidigare fanns också en möjlighet att arbeta med dagersättning (ersättning
för dagsverken) från kommunen med personer som befinner sig i arbetslöshet
och/eller uppbär ekonomiskt bistånd, det är idag inte tillåtet att betala ut
praktikantersättning om det inte är i form av ekonomiskt bistånd och en
sedvanlig prövning skett. De ersättningar som en kommun kan ge till en
enskild medborgare är:
- lön och då ska avtal följas, sociala avgifter erläggas osv
- arvoden till politiker
- ekonomiskt bistånd
Forts
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§ 285 forts
Svar på medborgarförslag om dagsverken kopplad till
arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet har genom åren varit
arbetsförmedlingens förlängda arm med ett tätt samarbete och där
arbetsförmedlingen placerat individer i verksamhetens olika delar där ingick
tidigare dagsverken . Med det nya regelverk som benämns ovan finns inte de
möjligheter längre.
Idag arbetar arbetsmarknadsenheten mer och mer tillsammans med
socialförvaltningen för att hitta nya vägar till självförsörjning för de som
uppbär ekonomiskt bistånd. Samarbetet har lett till att det nu finns en
överenskommelse där socialförvaltningen kommer att kunna skriva in
individer med bibehållet ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsenheten och
som på uppdrag arbetar med vägledning och coachning gentemot deltagare. I
arbetet ingår praktik hos såväl privata företag som kommunen. En
praktikplats kan ha olika mål beroende på individ, det kan vara:
Arbetsmarknadskontakt, kompetensunderhåll, prova på nytt,
arbetslivserfarenhet, arbetsträning, språk etc.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
______
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2009.384.045

§ 286
Begäran om kommunal borgen
Kommunfullmäktige beslöt den 26 mars 2009 § 64 att reversen mellan AB
Karlskrona Moderbolag och Karlskrona kommun ska upphöra samt att ge
AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att teckna nytt lån hos extern
långivare. För att AB Karlskrona Moderbolag ska kunna få en god upplåning
om 120 miljoner kronor. Upplåningen har varit hos Kommuninvest med 90
dagars upplåning. Kommuninvest kräver framöver en annan formulering av
borgensåtagandet från kommunen för framtida upplåning.
Tidigare formulering har varit ” att bevilja borgen för AB Karlskrona
Moderbolag för upplåning om 120 miljoner kronor”
Förslaget på ny formulering är ”att såsom för egen skuld ingå borgen för AB
Karlskrona Moderbolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
120 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevets respektive ursprungliga
lånebelopp”
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Karlskrona Moderbolags
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 120 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevets respektive ursprungliga lånebelopp, samt
2. att tidigare lämnad borgen ersätts av ovanstående borgen.
______
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2009.500.106

§ 287
Detaljplan för del av Kv Kölen m fl, (Hästö Marina) Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Ledamot Tommy Olsson (KD) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen.
Detaljplanen för Kv. Kölen m fl har varit föremål för utställning. Under
utställningstiden, 17 maj – 14 juni 2010, har utställningshandlingar funnits
tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket, samt på Karlskrona
kommuns webbplats: www.karlskrona.se. Utställningen har annonserats i
lokalpressen den 14 maj 2010.
Syftet med planen är att ombilda området från industriändamål till
bostadsändamål och småbåtshamn/marina för att möjliggöra en mer
ändamålsenlig användning. Förslaget medger 20 – 26 bostadshus i direkt
anslutning till småbåtshamn/marina,vilket skapar en attraktiv och varierande
boendemiljö med möjlighet till småskalig båtverksamhet för såväl boende
som andra. I och med föreslagna förändringar ökar allmänhetens tillgång till
hamnområdet.
Planområdet är beläget på södra delen av Hästö, nordost om Karlskrona
centrum. I söder och öster avgränsas området av vatten. I väster och norr
gränsar området till Brovägen respektive Ångslupsvägen. Närmaste
bebyggelse är i norr kvarteret Sextanten, på norra sidan av Ångslupsvägen.
Planområdet omfattar cirka 75 000 kvm varav cirka 40 000 kvm är
vattenområde.
Planområdet omfattar fastigheterna Kölen 5 – 11 samt delar av Brovägen och
Ångslupsvägen, vilka ägs av Karlskrona kommun. Planområdet omfattar
även fastigheterna Hästö 2:8, vilken ägs av Förvaltnings AB Sjöhästen och
Kompassen 14 och 15, vilka är privatägda.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för Kv. Kölen m fl, samt
2.att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
______
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2010.303.537

§ 288
Hållplatsåtgärder med anledning av införande av minibusstrafik och
förändring av stadstrafiken
Karlskrona kommun har sedan länge föreslagit inrättande av minibusstrafik
på Trossö. Blekingetrafiken planerar i december månad 2010 att starta upp
denna trafik samt ändra sträckningen av linje 1 och 7 på Trossö.
Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen efter
samråd med tekniska förvaltningen att en modellhållplats inrättas på
Kyrkogatan för minibusstrafiken. Inrättandet av övriga hållplatser föreslås
avvaktas tills den optimala linjesträckningen och/eller hållplatslägen kan
definieras. När det gäller linjerna 1 och 7 kommer dessa att trafikera
Drottninggatan där hållplatsåtgärder krävs. Vid tre platser saknas kantsten
och ytorna är dessutom belagda med kullersten som behöver bytas ut mot
släta ytor. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas av tekniska förvaltningen
till 1 milj. kronor. Åtgärderna kommer att utvärderas under en tvåårsperiod.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kostnaden för ovan beskrivna
åtgärder finansieras genom ianspråktagande av den reserv som finns i 2010
års budget för omläggning av stadstrafiken.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen
1. att anslå 1 milj. kronor till kommunstyrelsen/kollektivtrafik för
anläggande av modellhållplats på Kyrkogatan och hållplatser på
Drottninggatan, samt
2. att åtgärderna finansieras genom att omdisponera kommunstyrelsens
reserv i 2010 års budget för omläggning av stadstrafiken.
____
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§ 289
Anmälningsärenden.
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län;
a) Information 2010-10-07, dnr 511-2673-10, kvalitetssäkring av befintliga
Natura 2000-områden där Karlskrona kommun är markägare.
b) Anmälan 2010-10-20, dnr 432-3360-07, fråga väckt om
byggnadsminnesförklaring av byggnader inom fastigheten Karlskrona 4:20,
Björkholmen, Karlskrona kommun.
c) Beslut 2010-10-21, dnr 551-2735-10, betydande miljöpåverkan enligt 6
kap 4 § miljöbalken.
d) Beslut 2010-10-28, dnr 343-2764-10, Beslut om betydande miljöpåverkan
för förstudie vägg 122, Uddabyd- Eringsboda, delen gc-väg Berg- Tving,
Karlskrona, Blekinge län. Objektnr: 87 933 034.
e) Beslut 2010-10-28, dnr 302-2556-10, ansökan om hemsändningsbidrag.
3. Försvarsmakten
a) Beslut 2010-10-04, dnr 13 920:65978, Försvarsmaktens hantering av
inkommande vindkraftsremisser inom militära flygplatsers influensområden.
4. Sveriges kommuner och Landsting;
a) 10:55, Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna
läsåret 2010/2011.
b) 10:63, Budgetproposition för år 2011.
c) 10:65 Revision i kommunala företag.
d) 10:66 Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag.
5. Skrivelse från SKTF.
6. Tekniska nämndens trafikutskott, 2010-10-20, § 18, uppdatering av
definitionen för miljöfordon i samband med gratis parkering.
7. Protokoll 2010-09-30 för Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam).
8. Idrotts- och fritidsnämnden, 2010-09-27, § 45, lokaluthyrning till
handbollsmatch Sverige –Israel.
9. Skrivelse från PRO, SPF, SPRF, SKPF och RP och svar på skrivelse om
pensionärsorganisationernas lokalbehov.
10. Tackbrev från Rotary International.
11. Tackkort från Victoria och Daniel.
______
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Övrigt
Kommunfullmäktiges sammanträde den 15-16 december 2010.
Ordförande med flera ledamöter önskar att kommunfullmäktiges
sammanträde den 15-16 december 2010 begränsas till en dag.
______
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§ 291
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar för en trevlig start på mandatperioden och önskar alla
ledamöter, ersättare, tjänstemän med familjer en god jul och ett gott nytt år
och överlämnar en julklapp.
2:e vice ordförande Christina Mattisson önskar ordförande en god jul och ett
gott nytt år, samt ett varmt tack till alla tjänstemän.
1:e vice ordförande Mats Lindbom tackar alla våra anställda och önskar alla
en god jul och ett gott nytt år.
_______

