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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 8 
januari 2015. 
 
§ 1 Informationer och föredragningar. 
§ 2 Kommunala val. 
§ 3 Utbyggnad av cykelväg trafikplats Trantorp-Skärva by. 
§ 4 Finansrapport november 2014 från Internbanken. 
§ 5 Remiss kompetensförsörjningsstrategi Blekinge. 
§ 6 Förvärv av mark i Vång, Johannishus. 
§ 7 Inköp av Hillerslätt 1:6 med flera i Johannishusåsen. 
§ 8 Revidering av finansiella riktlinjer Karlskrona kommun. 
§ 9 Ändring ägardirektiv för Affärsverken Karlskrona AB avseende skärgårdstrafik. 
§ 10 Investering i inventarier till Jämjö kompetenscentrum. 
§ 11 Handlingsplan mot korruption. 
§ 12 Förslag till varumärkesplattform för platsen Karlskrona. 
§ 13 Framtidsprogram för det goda åldrandet Karlskrona. 
§ 14 Återbetalning från Cura individutveckling. 
§ 15 Ansökan om investeringstillstånd Energiinvesteringar. 
§ 16 Hyresavtal för ny förskola i kvarteret Lindblad på Trossö. 
§ 17 Slutrapport 2014- styrgruppen för kulturhus i Karlskrona. 
§ 18 Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och 
 rabatt på bygglovsavgift vid installation av solceller, solfångare och solpaneler i 
 samband med ny- om- och tillbyggnad. 
§ 19 Svar på motion om aktivitetsplats för äldre. 
§ 20 Svar på medborgarförslag om containrar till trädgårdsavfall på Hasslö 
 sopstation.  
§ 21 Svar på medborgarförslag om containrar till trädgårdsavfall på Hasslö 
 sopstation. 
§ 22 Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på skolgården, 
 Spandelstorpsskolan. 
§ 23 Svar på medborgarförslag om ubåtarna Näcken och Najad. 
§ 24 Svar på medborgarförslag om upprustning och belysning av gamla banvallen. 
§ 25 Svar på medborgarförslag om belysning av vägavsnittet Rosenholmsvägen 
 mellan Lingonvägen och en bakre infarten till Rosenholmsvägen. 
§ 26 Svar på medborgarförslag om pulkabacken i Amiralitetsparken. 
§ 27 Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare Riksväg. 
§ 28 Svar på medborgarförslag om att ta fram en handlingsplanmot tiggeri. 
§ 29 Övrigt. 
§ 30 Rekrytering av förvaltningschef. 
 
___ 
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Plats och tid  Palanderska gården, Sessionssalen  
 Tisdagen den 8 januari 2015, kl. 08.30-13.10 
 
 Sammanträdet ajourneras kl. 10.30-11.30 
 
Beslutande: Ordförande  Patrik Hansson (S)  

1:e vice ordf.  Magnus Larsson (C) §§ 2-30, kl. 9.45-13.10 
2:e vice ordf.  Camilla Brunsberg (M)  

 
Ledamöter  Chatarina Holmberg (S)  

 Jan-Anders Lindfors (S)  
 Elina Gustafsson (S) 
 Camilla Brunsberg (M)  
 Carl- Göran Svensson (M) §§ 2-30, kl. 9.45-13.10 

Emma Swahn Nilsson (M)  
Christopher Larsson (SD)  
Lotta Antman (SD)  
Börje Dovstad (FP) 
Sofia Bothorp (MP)  
Tommy Olsson (KD) §§ 2-30, kl. 9.45-13.10 
 

Tjänstgörande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) 
 Håkan Eriksson (S)  
 Peter Glimvall (M) §1, kl. 8.30-9.45 
 Maria Persson (C) §1, kl. 8.30-9.45 
 Billy Åkerström (KD) §1, kl. 8.30-9.45  
 
Närvarande ersättare  Liten Löfgren (S)  
 Markus Degerskär (S) §§ 1- 27 kl. 8.30-12.45 
 Peter Glimvall (M) §§ 2-27 kl. 9.45-12.30 
 Anna Ottosson (M) §§ 1-27 kl. 8.30-12.45 
 Björn Nurhadi (SD) §§ 5-30, kl. 10.55-13.10 
 Anna Ekström (FP) §§ 3-30, kl. 10.20-13.10 

Åsa Gyberg Karlsson (V) 
 
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
 Ekonomichef Per Jonsson 
 Kommunjurist Maria Thuresson  
 Tf. kommunikationschef Thomas Johansson 
 Finanschef Helen Wolf 
 Utvecklingschef Eva Herbertsson  
 Verksamhetschef Carina Thörnqvist 
 Nämndsekreterare Lisbeth Johansson  
 
Utses att justera  Lotta Antman (SD) 
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Justeringens plats och tid  Kommunledningsförvaltningen efter  
 överenskommelse   
 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ............................................. §§ 1-30 
 Lisbeth Johansson  
 
Ordförande  
 ............................................. §§1-30  
 Patrik Hansson  
 
Justeringsledamot   
 ............................................. §§ 1-30 
 Lotta Antman 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjustering har den    januari 2015 anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar  
 
………………………………….. 
Lisbeth Johansson  
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§ 1  
Informationer och föredragningar. 
 
1. Finansrapport november 2014 Finansbanken  
föredras av finanschef Helen Wolf.  
 
2. Revidering av finansiella riktlinjer i Karlskrona föredras av  
Finanschef Helen Wolf.  
 
3. Handlingsplan mot korruption föredras av kommunjurist Maria 
Thuresson.  
 
4. Framtidsprogram för det goda åldrandet föredras av  
utvecklingschef Eva Herbertsson och verksamhetschef Carina 
Thörnqvist.  
 

 _____ 
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Samtliga nämnder och styrelser    KS.2014.177.102 
Kommunala val      
Akten  
 

 
 
 
 
§ 2 
Kommunala val.  
 
Patrik Hansson (S) och Camilla Brunsberg (M) föreslår att  
kommunstyrelsen utser följande till och med 31 december 2018 eller  
till dess att nyval sker:  
 
Ruben Leopolds sjukvårdsfond 
Liten Löfgren (S) 
 
Hemvärnsbataljon Blekinge 
Jan- Olof Pettersson (FP), ledamot 
Rune Andersson (M), ersättare 
 
Leader+ projektet 
Lars Karlsson (C), ledamot 
Morgan Kullberg (M), ersättare 

 
Stiftelsen Hemmet 
Rikard Jönsson (S), ledamot 
Peter Glimvall (M), ersättare 
 
Politisk styrgrupp för att utveckla boendeformer för seniorer  
Börje Dovstad (FP) sammankallande. 
Peter Johansson (S), 
Gunilla Ekelöf (FP), 
Kent Levén (FP),  
Eva- Marie Malmgren (S),  
Magnus Larsson (C),  
Susanne Johansson,  
Anna Ottosson (M),  
Hanna Ekblad (M),  
Carl- Göran Svensson (M), 
Jan- Åke Nordin (M) 
 
 
 
 
 
     forts. 
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§ 2 forts. 
Kommunala val.  
 
Energiska Karlskrona samt styrgruppen för miljöprogrammet 
Patrik Hansson (S) och Camilla Brunsberg (MP) föreslår 
Magnus Degerskär (S),  
Gunilla Ekelöf (FP) och  
Anna Ottosson (M). 
 
Lotta Antman (SD) föreslår  
Christopher Larsson (SD) 
 
Sofia Bothorp (MP) föreslår 
 Sofia Bothorp (MP) 
 
Sluten omröstning begärs. 
 
Till rösträknare utses Camilla Brunsberg (M) och Magnus Larsson 
(C). 
 
Sluten omröstning 
 
15 röster avges varav 1 ogiltig. 
 
Röstningen utfaller enligt följande: 
 
Magnus Degerskär (S) 14 röster 
Gunilla Ekelöf (FP) 14 röster 
Anna Ottosson (M) 14 röster 
Christopher Larsson (SD) 5 röster 
Sofia Bothorp 9 röster   
 
Kommunstyrelsen beslutar således  
 
att Magnus Degerskär (S),Gunilla Ekelöf (FP),Anna Ottosson (M) 
och Sofia Bothorp (MP) utses till Energiska Karlskrona samt 
styrgruppen för miljöprogrammet fram till och med 31 december 2018 
eller till dess att nyval sker. 
 
______ 
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Tekniska nämnden     KS.2014.565.312 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
 
 
 
 

 
§ 3 
Utbyggnad av cykelväg trafikplats Trantorp- Skärva by. 
 
Tekniska nämnden har begärt, 2014-10-28 § 105, att 
kommunstyrelsen ska besluta om att medel om 550 000 kronor ur 
2015 års anslag för cykelstrategi och trafiksäkerhet ska tas i anspråk 
för att bygga ut cykelvägen mellan Trantorp och Skärva by.  
 
I länstransportplanen för Blekinge 2014-2025 har avsatts medel för 
att bygga ut gång- och cykelvägnätet i länet. Som planeringsunderlag 
och stöd för prioritering har Region Blekinge i samverkan med 
Trafikverket och berörda kommuner upprättat en regional cykelplan 
med projekt som föreslås för genomförande under planperioden. 
Utgångspunkten för finansiering av prioriterade gång-och 
cykelvägsåtgärder är 50 % medfinansiering från berörd kommun.  
 
Trafikverket har nu skickat en förfrågan om medfinansiering på 550 
000 kronor avseende sträckan mellan östra infarten till Skärva by och 
Trantorp trafikplats. Sträckan utgör en felande länk om ca 0,5 km där 
gång- och cykelväg saknas. I dagsläget fungerar befintlig vägren 
som cykelfält genom en målad linje. Vägrenen är smal och saknar 
vinterväghållning.  
      
Den planerade åtgärden innebär breddning av befintlig väg för en ca 
två meter bred gång- och cykelväg som avgränsas med mittstöd mot 
körbanan och räcke mot naturområdet där slänten är brantare än 1:3. 
Trafikverket kommer att ansvara för framtagande av bygghandlingar, 
projektledning, produktion och även för drift och underhåll. 
Trafikverket svarar för eventuell kostnadsökning utöver bedömd 
totalkostnad.  
 
Kommunledningsförvaltningens beredning 
I den nu gällande investeringsplanen för cykelstrategi och 
trafiksäkerhet finns 15,7 mnkr avsatta för åren 2015 – 2019.   
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att för år 2015 finns 
2 500 000 kronor avsatta och i denna summa har då speciellt avsatts 
550 000 kronor för att tillsammans med Trafikverket kunna finansiera 
en gång och cykelväg mellan Trantorp och Skärva by. 
 
     forts. 
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§ 3 forts. 
Utbyggnad av cykelväg trafikplats Trantorp- Skärva by. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1.att besluta om medfinansiering om 550 000 kronor för utbyggnad 
av gång-och cykelväg längs väg 679 mellan Trantorp och Skärva by 
samt, 
 
2. att investeringsutgiften finansieras ur 2015 års investeringsram för 
cykelstrategi och trafiksäkerhet. 
  
_____ 
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Ekonomiavdelningen    KS.2011.127.045 
Akten  
 
 
 

§ 4 
Finansrapport november 2014 från Internbanken.   
 
Ärendet föredras av finanschef Helen Wolf. 
 
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för 
Karlskrona Kommun” framgår att rapportering avseende den 
finansiella verksamheten ska levereras till KSAU samt 
kommunstyrelsen månatligen.  
 
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning, 
likviditetshantering samt placeringar som visar att 
finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som 
kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen ska på en aggregerad 
nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa avseende all 
upplåning och utlåning i kommunen.  
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar  
kommunstyrelsen  
 
att godkänna rapporter från Internbabken avseende november 
månad 2014  
 

 _____ 
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Region Blekinge    KS.2014.514.106 
Personalchef 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 5 
Remiss kompetensförsörjningsstrategi Blekinge.  
 
Karlskrona kommun har erhållit förslag till 
kompetensförsörjningsstrategi från Region Blekinge för besvarande. 
Förslaget har tagits fram av det regionala kompetensrådet på 
uppdrag av regionstyrelsen och bygger på den framtagna 
Blekingestrategin. 
Förslaget till kompetensförsörjningsstrategi Blekinge bygger på tre 
delar: en bakgrund, en del som beskriver de olika 
utvecklingsområdena där området och mål beskrivs fram till 2017 
och en tredje del som beskriver hur man kan arbeta för att nå målen. 
Aktiviteter kommer att knytas till strategin under hela perioden 2015-
2017. 
En kompetenskartläggning i Blekinge har genomförts under våren 
2014, på uppdrag av Region Blekinge. Kartläggningen syftar till att ta 
fram ett förslag till struktur och modell för hur arbetsgivarnas 
kompetensbehov ska kartläggas för hela Blekinge. Kartläggningen 
ska vara ett underlag för vilken statistik som behöver tas fram och 
hur det ska gå till samt kunna användas för att planera utbildningar. 
Uppdraget består av två delar: 1) kartläggning av aktörer, analyser 
och rapporter samt behov av statistik och 2) enkätundersökning till 
arbetsgivare och företagare om behov av kompetens på kort och 
lång sikt. 
 
Blekingestrategin 
Blekingestrategin togs fram under 2012-2013 i en bred dialog med 
många olika aktörer. Den fastställdes av Regionstyrelsen under 
2013. 
 Mål:” 2020 har näringslivet och de offentliga organisationerna god 
tillgång till kompetent arbetskraft samtidigt som många går vidare till 
högre utbildning och en hög andel av befolkningen är sysselsatt.” 
 
EU 2020 
EU-målen som rör kompetensförsörjning är att sysselsättning ska 
öka till 75 % av befolkningen, antalet elever utan gymnasiebetyg ska 
vara mindre än 10 % och att antalet 30-34 åringar som har 
eftergymnasial utbildning ska vara 40 %.  
 
     forts. 
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§ 5 forts. 
Remiss kompetensförsörjningsstrategi Blekinge. 
 
Varje nation kan besluta om högre mål och Sverige har beslutat: 
      
Betydligt mer än 80 % av 20-64 åringar är sysselsatta 
Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 % 
Minst 40-45 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning 
 
Regionala kompetensplattformar 
Ett av Region Blekinges uppdrag är att etablera och utveckla en s.k. 
kompetensplattform för samverkan inom kompetensförsörjning och 
utbildningsplanering. Syftet med kompetensplattformarna är att ge: 
Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings - och 
utbildningsområdet 
Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings – och 
utbildningsområdet 
Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och 
utbildningsplanering 
Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer med 
utgångspunkt i del olika utbildningsformernas nationella mål samt 
myndigheternas ansvar 
 
Regeringen har gett ett uppdrag att förstärka och vidareutveckla de 
regionala kompetensplattformarna. 
 
Utmaningar för Blekinge 
I Blekinge kompetensförsörjningsstrategi beskrivs ett antal kända 
utmaningar för Blekinge. 
Blekinge har en hög arbetslöshet jämfört med riket. Många 
företag/arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft, avhoppen från 
gymnasieskolan är höga samtidigt som utbildningsaktörer har svårt 
att rekrytera studerande. Sammantaget gör detta att samverkan på 
olika sätt är nödvändig för att utveckla arbetsmarknaden i Blekinge. 
Ungdomsarbetslösheten i länet var i september i år, 25,4 %. 
Arbetsmarknaden erbjuder få ”ingångsjobb”. Industrin, som är den 
bransch som dominerar i Blekinge har också få ingångsjobb, vilket 
då bidrar till att det blir svårare för ungdomar på arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknaden i Blekinge har en efterfrågan på kompetens som 
inte stämmer med den kompetens som de anmälda på 
arbetsförmedlingen har. Blekinges kommuner, Region Blekinge, 
BTH, Almi och Arbetsförmedlingen har gemensamt antagit 
utmaningen att halvera ungdomsarbetslösheten i Blekinge till år 
2017. Metoden för att nå målet är fördjupad och intensifierad 
samverkan mellan aktörer i Blekinge. Till detta behövs satsningar på 
grundutbildning, studie – och yrkesvägledning, matchning, 
kompetensförsörjning och ingångsjobb. 
     forts. 
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§ 5 forts. 
Remiss kompetensförsörjningsstrategi Blekinge. 
 
Tecken visar på att läget på arbetsmarknaden förbättras. 
Efterfrågan på arbetskraft stiger och personer med utbildning och 
god kompetens får en starkare ställning på arbetsmarknaden när 
konjunkturen förstärks. Mot bakgrund av detta riskerar bristen på 
arbetskraft att öka inom allt fler yrken i regionen. Samtidigt har vi en 
stor andel människor som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden 
och en uppgift blir att rusta dessa för att kunna ta del av 
konjunkturuppgången. De flesta arbetsgivare kräver t.ex. lägst 
gymnasiekompetens, så att motverka avhopp från gymnasiet samt 
motiverat till studier har hög prioritet. 
För att fortsättningsvis ha en positiv utveckling av sysselsättningen i 
regionen måste en stigande andel av jobben tillsättas med 
arbetssökande som idag står relativt långt ifrån arbetsmarknaden.  
Här behövs en ökad och utvecklad samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen, Region Blekinge, utbildningsanordnare, 
kommuner, landsting och näringsliv i Blekinge.  
 
Förslag från Karlskrona kommun  
Förslaget om Blekinge kompetensförsörjningsstrategi har ambitionen 
att ta ett helhetsgrepp över kompetensbehov i alla branscher inom 
hela länet. Många slutsatser och målbeskrivningar i dokumentet är 
logiska och framåtsyftande för länets samlade 
kompetensförsörjningsbehov. 
Den kompetenskartläggning som genomförts under våren 2014 
pekar på flera förbättringsområden för att nå fram med ett samlat 
grepp kring arbetet med kompetensförsörjning i länet under de 
kommande åren.  Arbetet med kompetenskartläggning beskrivs som 
en process för att tydliggöra hur en kompetensplattform för Blekinge 
skulle kunna utformas.  
 
Samverkan i länet 
I förslaget till Blekinge kompetensförsörjningsstrategi belyses ofta 
behovet av samverkan mellan näringsliv, arbetsgivare, myndigheter 
m fl. för att öka möjligheten till måluppfyllelse för den 
problematisering av arbetsmarknad och utbildning som här beskrivs. 
Karlskrona kommun delar helt denna syn. Vi är övertygade att det är 
genom samverkan i olika former och med kunskaps – och 
erfarenhetsutbyte i länet som vi med gemensamma krafter kan 
vända utvecklingen i önskad riktning. 
Som exempel på ett framgångsrikt samarbete, som Karlskrona 
kommun initierat, har vi sedan 2012 en pågående länssamverkan när 
det gäller chefs- och ledarutveckling av kommunala chefer i Blekinge.  
 
     forts. 
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§ 5 forts. 
Remiss kompetensförsörjningsstrategi Blekinge. 
 
Sedan 2013 har vi utvidgat samverkan att gälla även programmet 
”Blekinge framtida chefer” som vänder sig till blivande chefer i 
kommunerna. 
Samverkan inom flera områden för arbetsgivare i länet är fullt möjligt 
och önskvärt. Det kan finnas fler behov inom kompetensutveckling 
och kompetensförsörjning som vinner på att vi samverkar som 
arbetsgivare i länet. 
I materialet saknar vi en heltäckande beskrivning av 
kompetensförsörjningsbehov inom vår egen sektor. Karlskrona 
kommun kommer att behöva nyrekrytera ca 1000 personer som följd 
av pensionsavgångar fram till år 2020. Det är framförallt inom vård, 
skola och omsorg som rekryteringsbehoven finns – men även inom 
andra områden som teknik, samhällsbyggnad och administration. 
Vår bedömning är att det skulle vara värdefullt att forma ett nytt 
regionalt forum/nätverk där sådana frågor kan lyftas och belysas, 
utifrån ett arbetsgivarperspektiv.  Blekinge kompetensråd har en 
sammansättning som främst avspeglar utbud och aktörer inom 
utbildningssektorn – och här saknas kopplingen till 
arbetsgivarfrågorna. 
 
Yrkanden 
 
Lotta Antman (SD) lämnar ändringsyrkande om att det ska framgå 
från vilken nivå ungdomsarbetslösheten ska halveras, att ett 
kvantifierbart mål sätts gällande lärcentra, förtydligande avseende 
det entreprenöriella lärandet och hur resultatet ska mätas, vem som 
tar ansvar för når BTH Innovation lägger ner, förtydligande avseende 
kompetensbehov och hur resultat ska mätas, förtydligande avseende 
validering och att mål formuleras omkring validering. Dessutom 
lämnas förslag på ändringar av redaktionell karaktär. 
 
Magnus Larsson (C) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till Lotta Antmans 
ändringsyrkande. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Lotta Antmans ändringsyrkande 
mot allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) reserverar till 
förmån för eget yrkande.   forts. 
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§ 5 forts. 
Remiss kompetensförsörjningsstrategi Blekinge. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således  
 
att anta yttrandet som sitt eget och sända in det till Region Blekinge 
som svar på remissen. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.614.260 
Akten 
 
 
 
 
 § 6 
 Förvärv av mark i Vång, Johannishus 
  

Tekniska nämnden (fr.o.m. 2015-01-01 Drift- och 
servicenämnden) har begärt, 2014-11-24 § 113, att 
kommunstyrelsen ska godkänna upprättat köpeavtal mellan 
Karlskrona kommun och Johannishus Fideikommis AB, för en 
köpesumma på 1 200 000 kronor och att köpet finansieras av 
klumpanslaget i VA-budgeten för år 2014.  

Karlskrona kommun har i många år fört förhandlingar med 
Johannishus Fideikommiss AB för att köpa mark avstyckad 
från Johannishus 1:2 i Vång där infiltrationsdammar och 
servicebyggnad m.m. för 30 mnkr är byggda.  
Det mesta av området är inhägnat för att inte obehöriga skall 
komma åt infiltrationsdammar och övriga anläggningar. 
Undertecknat köpeavtal av säljaren, med en köpeskilling på 1 
200 000 kr, finansieras av klumpanslaget i 2014 års VA-
budget. Köpeavtalet är framtaget av mark- och 
exploateringsenheten på kommunledningsförvaltningen.  
Drift- och servicenämnden anser att det är mycket viktigt att 
Karlskrona kommun äger fastigheten  
där anläggningar för Karlskrona kommuns vattenförsörjning 
ligger.   
 
Kommunledningsförvaltningens beredning 
I budget för år 2014 finns 1,2 mnkr avsatta i vaverksamheten 
för inköp av fastighet hänförlig till investeringen i 
Johannishusåsen.  
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att kvarvarande 
medel i 2014 års investeringsram används. Överföring av 
kvarvarande investeringsmedel mellan åren behandlas 
vanligen som ett särskilt ärende av kommunfullmäktige i 
samband med att årsredovisningen behandlas. 
Kommunledningsförvaltningen förslår dock att ett undantag 
görs i detta ärende då det bedöms vara angeläget att de av 
kommunfullmäktige avsatta medlen för inköp av ovan nämnda 
fastigheter tas i anspråk så att önskvärda och budgeterade 
effekter uppnås utan dröjsmål.  
     forts. 
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 § 6 forts. 

Förvärv av mark i Vång, Johannishus 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen för egen del 
 

 1. att  -under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 
överföra del av kvarvarande investeringsmedel avseende 
den avgiftsfinansierade vaverksamheten för år 2014 till den 
avgiftsfinansierade va-verksamheten år 2015 - bevilja drift- 
och servicenämnden investeringstillstånd om 1 200 000 
kronor för inköp av ett område av fastigheten Johannishus 
1:2 i Ronneby kommun samt 

 
 2 att godkänna det upprättade köpeavtalet mellan Karlskrona 

kommun och Johannishus Fideikommis AB avseende 
område av fastigheten Johannishus 1:2 i Ronneby kommun. 

 
 Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 

kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
 att överföra del av kvarvarande investeringsmedel avseende 

den avgiftsfinansierade va-verksamheten för år 2014 om 
1 200 000 kronor till drift- och servicenämndens 
avgiftsfinanierade va-verksamhet år 2015 

 
 
 ____  
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Kommunfullmäktige     KS.2014.615.252 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 7 
 Inköp av Hillerslätt 1:6 med flera i Johannishusåsen. 
 

Tekniska nämnden (fr.o.m. 2015-01-01 Drift- och servicenämnden) 
har begärt, 2014-11-24 § 114, att kommunfullmäktige ska godkänna 
upprättat köpeavtal mellan Karlskrona kommun och nuvarande 
ägarna av fastigheten Ronneby Hillerslätt 1:6 och Ronneby Hillerslätt 
1:3 och 1:5 och att kommunfullmäktige samtidigt anslår 4,3 mnkr för 
att genomföra köpet.  
 
Upprättandet av bestämmelser för vattenskyddsområdet 
Johannishusåsen håller på att slutföras. Konsekvenserna av dessa 
blir att åkermarken på ovan nämnda fastigheter kommer att omfattas 
av stora begränsningar ur jordbrukssynpunkt då det finns risk att 
grundvattnet påverkas negativt av bekämpningsmedel och gödsel. 
Fastigheterna kommer då inte att kunna drivas rationellt med normal 
avkastning vilket innebär ersättningskrav mot kommunen. I köpet 
ingår även bostadshuset. Från det datum då lantmäteriförrättningen 
vunnit laga kraft och tolv månader framåt har säljarna rätt att bo kvar 
i bostadshuset samt nyttja tillhörande förrådsbyggnader. Säljarna 
svarar under denna tid för de utgifter som hänförs till boendet. 
Hyresförhållandet regleras i ett separat hyresavtal. Bostadshuset ska 
styckas av från fastigheten och avyttras då säljarna har flyttat. 
Området som föreslås överlåtas till kommunen utgör en strategisk 
del i Karlskrona kommuns vattenförsörjning och krävs för att 
säkerställa kommunens framtida dricksvattenproduktion. 
Köpeavtalet är framtaget av mark- och exploateringsenheten på 
kommunledningsförvaltningen.  
 
Kommunledningsförvaltningens beredning 
I budget för år 2014 finns 4,3 mnkr avsatta i fastighetsverksamheten 
för inköp av fastighet hänförlig till investeringen i Johannishusåsen.  
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att kvarvarande medel i 
2014 års investeringsram används och att kvarvarande medel 
samtidigt överförs till den avgiftsfinansierade va-verksamheten. 
Överföring av kvarvarande investeringsmedel mellan åren behandlas 
vanligen som ett särskilt ärende av kommunfullmäktige i samband 
med att årsredovisningen behandlas.  
     forts. 
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 § 7 forts. 
 Inköp av Hillerslätt 1:6 med flera i Johannishusåsen. 

 
Kommunlednings-förvaltningen förslår dock att ett undantag görs i 
detta ärende då det bedöms vara angeläget att de av 
kommunfullmäktige avsatta medlen för inköp av ovan nämnda 
fastigheter tas i anspråk så att önskvärda och budgeterade effekter 
uppnås utan dröjsmål.  
 
Yrkanden 
 
Carl- Göran Svensson (M) yrkar att ärendet kompletteras med 
uppgift om areal, som ingår i köpet, inför beslut i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
1. att ärendet ska kompletteras med arealuppgift inför beslut i 
kommunfullmäktige, 
 
2.att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att överföra 
del av kvarvarande investeringsmedel avseende 
fastighetsverksamhet för år 2014 till den avgiftsfinansierade va-
verksamheten år 2015 - bevilja drift- och servicenämnden 
investeringstillstånd för inköp av fastigheterna Ronneby Hillerslätt 1:6 
samt delar av fastigheterna Ronneby Hillerslätt 1:3 och 1:5 upp till 
4 300 000 kronor samt 
 
3.att godkänna det upprättade köpeavtalet mellan Karlskrona 
kommun och nuvarande ägarna av fastigheterna Ronneby Hillerslätt 
1:6 samt Ronneby Hillerslätt 1:3 och 1:5 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att överföra del av kvarvarande investeringsmedel avseende 
fastighetsverksamhet för år 2014 om 4 300 000 kronor till drift- och 
servicenämndens avgiftsfinansierade va-verksamhet år 2015. 
 
_____ 
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Ekonomienheten    KS.2010.229.107 
Akten 
      
 
 
 
 
 

§ 8 
Revidering av finansiella riktlinjer Karlskrona  
Kommun. 
 
I Finanspolicyn för Karlskrona kommun och den samlade 
verksamheten framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att minst 
årligen eller vid behov ompröva finanspolicyn och de finansiella 
riktlinjerna i kommunen och AB Karlskrona Moderbolag. I samband 
med dessa omprövningar skall bl.a. ställning tas till om förändringar 
kan genomföras för att optimera den samlade verksamhetens 
finansverksamhet.  
 
Finanspolicyn antogs av kommunfullmäktige augusti månad 2010 
och har gällt fr.o.m. 101001.  Policyn föreslås revideras avseende 
antalet rapporteringstillfälle från kommunstyrelse till 
kommunfullmäktige som utökas från en gång per år till tre gånger per 
år. I övrigt föreslås inga förändringar. 
 
I dokumentet ”Finansiella riktlinjer Karlskrona kommun” föreslås, 
förutom fler rapporteringstillfällen, även revideringar som syftar till att 
anpassa dokumentet till förändrade förhållanden på de finansiella 
marknaderna.  
 
Förändringarna innebär att; 
en lägre andel (40 %) av den externa låneskulden får ha en kortare 
räntebindningstid än ett år. (tidigare 50 %) 
kapitalbindningstiden får (tidigare lydelse bör) inte understiga 2 år  
Maximalt 50 % av den totala derivatvolymen uttryckt som nominellt 
belopp får (tidigare lydelse bör) ligga hos en enskild motpart 
 

Eftertillstyrkan från allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för 
egen del 
 
1. att fastställa finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun att gälla 
fr.o.m. 150131 
  
2. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att senast under 
december månad år 2015 lämna förslag på reviderade finansiella 
riktlinjer för AB Karlskrona Moderbolag. 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2011.352.107 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 9 
Ändring av ägardirektiven för Affärsverken Karlskrona AB 
avseende skärgårdstrafik. 
 
Sedan 2011 kör Affärsverken skärgårdstrafik under maj och 
september i syfte att förlänga turistsäsongen och därmed få 
besöksnäringen att växa i Karlskrona.  
 
Ägardirektivet idag innebär ett resultatkrav som är nollresultat för 
åren 2011 tom 2014. Anledningen är att antal resande inte är så stort 
så att de utökade turerna är ekonomiskt lönsamma. Affärsverken har 
ett resultatkrav enligt ägardirektiven på 5 % på bolagets totala 
omsättning. Förslaget är att undantaget från resultatkravet förlängs 
och att resultatkravet för affärsområdet istället blir nollresultat för 
åren 2015 tom 2017. 2017 kommer ett nytt avtal för skärgårdstrafik 
att upphandlas. Förlängningen av säsongerna medför inga extra 
investeringar hos Affärsverken. 
 
Avtalet med Blekingetrafiken ger möjlighet till den föreslagna utökade 
trafiken och att Affärsverken utför den i egen regi. Ett tilläggsavtal 
mellan Blekingetrafiken och Affärsverken behöver tas fram. 
Utformningen av den utökade skärgårdstrafiken ska tas fram i 
samråd med turistbyrån. Marknadsföring av den utökade 
skärgårdstrafiken ansvarar Affärsverken för tillsammans med 
turistbyrån och Blekingetrafiken. 
 
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att förlänga undantaget från resultatkravet för skärgårdstrafiken i 
Affärsverken AB för åren 2015 tom 2017 samt 
 
2. att överlämna ägardirektivet på extra stämma i Affärsverken 
Karlskrona AB efter Kommunfullmäktiges beslut  
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.542.043 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 10 
 Investering i inventarier till Jämjö Kunskapscentrum. 
  

I tidigare budget och investeringsplan har under åren 2016 och 2017 
medel funnits upptagna för en ombyggnad av nuvarande 
Jändelskolan i Jämjö till nya Jämjö Kunskapscenter (JKC) enligt 
samma modell som gällde för Lyckeby Kunskapscenter (LKC). 
 
Med hänvisning till denna inriktning har barn- och ungdomsnämnden 
vid sitt oktobersammanträde beslutat att göra en framställan via 
tekniska nämnden om ett projekterings- och investeringstillstånd för 
denna planerade om- och tillbyggnad. Samtidigt har nämnden fattat 
beslut om att direkt hos kommunfullmäktige begära även extra 
investeringsmedel om 1,3 mnkr för inköp av nödvändiga lösa 
inventarier i anslutning till denna byggnation. Medel för detta ingår 
nämligen inte i tidigare angivna investeringsramar för projektet. 
 
Kommunledningsförvaltningens synpunkter 
I den politiska majoritetens förslag till investeringsbudget- och plan 
för åren 2015-2019 har dock projektet Jämjö Kunskapscenter (JKC) 
nedprioriterats och senarelagts till efter den nu aktuella 
planeringsperioden. Det blir därför i nuläget inte aktuellt att behöva 
anslå extra medel till tillkommande inventariebehov utan denna fråga 
får återkomma och prövas vid senare planeringsomgångar när hela 
projektet aktualiseras och ska prövas på nytt. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att i nuläget avslå förutvarande barn- och ungdomsnämndens 
framställan om 1,3 miljoner kronor i utökad investeringsram för 
inventarieanskaffning till planerade Jämjö Kunskapscenter (JKC), 
samt 
 
2. att samtidigt anmoda kunskapsnämnden att bevaka och 
återkomma kring detta behov inför framtida planeringsomgångar och 
budgetberedningar. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige   KS.2014.436.109 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 11 
Handlingsplan mot korruption. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-28, § 29, i samband med 
fastställande av internbudget och verksamhetsplan 2014 för 
kommunledningsförvaltningen, att ge förvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en handlingsplan för att motverka korruption. 
 
I KommunKompassens analys av Karlskrona kommun 2014 
framhålls att kommunen saknar en tydlig strategi för att motverka 
korruption samt att kommunen inte harnågon whistleblowerfunktion. 
 
Befintliga styrdokument med koppling till området 
Kommunen har idag en Policy för representation och gåvor som 
även innehåller ett kortfattat avsnitt om mutor. Dokumentet 
fastställdes av fullmäktige 2005. Sedan dess,1 juli 2012, har 
ändringar i mutbrottslagstiftningen trätt i kraft. Reglerna om tagande 
och givande av muta finns nu samlade i 10 kap brottsbalken. 
 
Vidare har kommunen Riktlinjer för bisyssla, fastställda av 
kommunstyrelsen 2006. 
Kommunen har 2013 fastställt en upphandlingspolicy med riktlinjer. 
Sedan 2011finns en policy med riktlinjer till vägledning vad gäller 
sponsring. 
 
Arbetsgrupp 
En arbetsgrupp som representerar olika kompetenser och 
verksamheter har arbetat fram förslaget till handlingsplan mot 
korruption.  
I arbetsgruppen har deltagit kommunjurist, utredare analytiker, 
säkerhetsansvarig (analys och tillväxt, 
(kommunledningsförvaltningen), personalspecialist (HR), 
upphandlare (upphandlingsavdelningen), ekonom 
(redovisningsenheten), controller (tekniska förvaltningen) 
samt VD Affärsverken (bolagen) 
 
Arbetsgruppens förslag har föredragits för kommunövergripande 
samverkansgruppen som referensgrupp och kommunens 
ledningsgrupp som styrgrupp.  
     forts. 
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§ 11 forts. 
Handlingsplan mot korruption. 
 
Intern remiss 
Förslaget har översänts på intern remiss till kommunens nämnder 
och bolag i den samlade verksamheten samt till kommunrevisionen. 
 
Förslaget har också lämnats för synpunkter till kommunövergripande 
samverkansgruppen. 
 
Förslaget till handlingsplan mot korruption 
1) En översyn av styrdokument på området 
En översyn har gjorts av styrdokument med koppling till området. 
Förslag till nya styrdokument lämnas enligt följande: 
Policy mot mutor och andra oegentligheter 
Riktlinjer mot mutor 
Riktlinjer för bisysslor (blankett för anmälan, bedömning och beslut 
av bisyssla) 
Riktlinjer för representation, avtackningar och gåvor 
Förslaget innebär således ett särskilt regelverk mot mutor och andra 
oegentligheter. Förslaget har anpassats till den reformerade 
mutbrottslagstiftningen. En policy tydliggör kommunens 
förhållningssätt avseende mutor och andra oegentligheter; en 
nolltolerans mot korruption. 
Riktlinjerna mot mutor redogör för lagstiftningen och ger genom ett 
antal exempel och frågor man som medarbetare och förtroendevald 
kan ställa sig vägledning kring vad som kan utgöra en 
”otillbörlig förmån” enligt lagen. 
Förslaget till riktlinjer för bisysslor tydliggör varför och när kommunen 
i undantagsfall kan behöva förbjuda en medarbetares bisyssla. 
Förslaget innehåller en checklista för bedömning av 
förtroendeskadliga bisysslor. Även det befintliga styrdokumentet för 
representation och gåvor har setts över men i grunden innebär 
förslaget samma regler som idag gäller för kommunens samlade 
verksamhet enligt fullmäktigebeslut 2005. 
Policy och riktlinjer avseende upphandling respektive sponsring har 
relativt nyligen fastställts. 
Arbetsgruppen har bedömt att dessa styrdokument ger bra 
vägledning på respektive område och att det inte finns anledning att i 
nuläget revidera dem. 
 
2) Utbildning och förankring 
Alla medarbetare ska känna till gällande regler.  
     forts. 
 



 
 

8 januari 2015          24 
 

§ 11 forts. 
Handlingsplan mot korruption. 
 
En kommunikationsplan ska tas fram med hjälp av 
kommunikationsavdelningen. 
Reglerna kan göras kända på olika sätt, t ex: 
- Introduktion av nyanställda 
I introduktionsprogrammet för nya medarbetare ingår som en 
introduktionspunkt Etik och bisyssla. 
- Arbetsplatsträffar (APT) 
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en E-utbildning 
kring korruption som kan utgöra ett diskussionsunderlag på APT 
- Certifieringsutbildning för medarbetare med beställningsrätt 
Endast de medarbetare som genomgått utbildningen har rätt att 
beställa för Karlskrona kommuns räkning. Utbildningen innehåller ett 
avsnitt om mutor. 
 
3) Rutiner då korruptionsbrott misstänks eller upptäckts 
Misstänker medarbetare att någon inom kommunen eller 
kommunens bolag är utsatt för eller har tackat ja till muta ska denne 
anmäla detta till sin närmaste chef eller, i andra hand, dennes chef 
och ytterst förvaltningschef respektive VD. 
När de normala interna kanalerna av någon anledning inte är möjliga 
att använda ska det vara tydligt vart man som medarbetare kan 
vända sig. Det föreslås därför att medarbetare och förtroendevalda i 
en sådan situation kan anmäla allvarliga oegentligheter till en särskild 
mottagningsfunktion på kommunledningsförvaltningen.  
Funktionen ska således endast ta emot sådana anmälningar rörande 
allvarliga oegentligheter (brott i tjänsten som t ex mutbrott och annan 
ekonomisk brottslighet) i mycket speciella fall där de normala 
rapporteringsrutinerna inte är möjliga att använda.  
Funktionen ska vara en kanal in i sista hand. Det bör också betonas 
att mottagningsfunktionen inte är någon utredningsfunktion, ett 
eventuellt brott ska utredas av polis, men funktionen kan behöva ta 
ställning till om en polisanmälan ska göras från kommunens sida.  
  
4) Förstärka den interna kontrollen med sikte på att minska 
oegentligheter. 
Det föreslås att nämnder och styrelser får i uppdrag att i sin interna 
kontroll utifrån en risk- och väsentlighetsanalys beakta risker för 
korruption. Analysen ska omfatta risker för oegentligheter så som 
korruption (muta och intressekonflikter) och missbruk av tillgångar. 
Ett exempel på internkontrollåtgärd, som prövats av AB 
Karlskronahem, är att utvidga revisorernas uppdrag till att 
stickprovsmässigt verifiera att åtgärder och insatser verksamheten 
betalat för också utförs fullt ut. 
     forts. 
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§ 11 forts. 
Handlingsplan mot korruption. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 

1. att fastställa handlingsplan mot korruption enligt ovan, 
 
2. att fastställa Policy mot mutor och andra oegentligheter, Riktlinjer 
mot mutor, Riktlinjer för bisysslor samt Riktlinjer för representation, 
avtackningar och gåvor, 
 
3. att samtidigt upphäva Policy för representation och gåvor, antagen 
av kommunfullmäktige 27 oktober 2005 samt Riktlinjer för bisyssla 
antagna av kommunstyrelsen den 7 november 2006, § 207, samt  
 
4.att nämnder och styrelser får i uppdrag att i sin interna kontroll 
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys beakta risker för korruption. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.12.103 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 12 
 Förslag till varumärkesplattform för platsen Karlskrona. 
 

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2014 som mål att ”utveckla 
staden i vattnet” och att ”ha nöjda kommuninvånare som anser att 
Karlskrona kommun är en bra plats att leva och bo i”. 
 
Som en fortsättning på arbetet med Vision Karlskrona 2030 fick 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
varumärkesplattform för platsen Karlskrona. Kommunstyrelsen 
avsatte pengar för arbetet i projektbudgeten och 
kommunikationschefen fick uppdraget att tillsammans med externa 
intressenter ta fram förslag till en varumärkesplattform. 
 
Syftet med varumärkesplattformen är att skapa en gemensam grund 
för kommunikation och marknadsföring som kommun, näringsliv, 
organisationer och föreningar kan använda sig av tillsammans eller 
var och en för sig. Med många ambassadörer, som säger samma 
sak på liknade sätt, blir varumärket Karlskrona starkt och tydligt. 
 
 Genom upphandling engagerades Identx, en kommunikationsbyrå 
som specialiserat sig på varumärkesarbete, för idé och 
genomförande. Arbetet startade i juni och omfattar bland annat 
attitydundersökning med 500 svenskar, workshoppar med cirka 100 
deltagare, webbkampanj och möte med referensgrupp. En 
presskonferens gav uppmärksamhet i lokalmedia och artiklar har 
också publicerats i kommunens hushållstidning och personaltidning. 
 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
1. att anta varumärkesplattformen för platsen Karlskrona, 
 
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om det fortsatta arbetet 
med platsvarumärket samt 
 
3. att finanisera arbetet inom ramen för kommunstyrelsens 
projektbudget. 

 ____ 
 



 
 

8 januari 2015          27 
 
Kommunfullmäktige    KS.2014.621.106 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 13 
Framtidsprogram för det goda åldrandet Karlskrona. 
 
Utvecklingschef Eva Herbertsson och verksamhetschef Carina 
Thörnqvist föredrar ärendet. 
 
Äldrenämnden har vid sammanträde den 18 november 2014 § 103 
beslutat föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta Framtidsprogram för det goda åldrandet Karlskrona. 
 
 
För att peka ut riktningen för framtidens äldreomsorg inom 
Karlskrona kommun har äldrenämnden tillsammans med 
pensionärsorganisationer, andra idéburna organisationer samt 
tjänstemän inom förvaltningen, arbetat fram framtidsprogrammet för 
det goda åldrandet i Karlskrona. Kommunens övriga förvaltningar har 
medverkat i framtagandet av programmet genom en seminariedag. 
  
Framtidsprogrammet ska visa vägen för hur Karlskrona kommun 
skapar de bästa möjliga förutsättningarna för äldre personer att leva 
ett bra liv även vid stigande ålder.  
 
Programmet är ingen detaljerad karta, utan ett program som visar på 
nya förväntningar som kan komma att ställas och vilka möjligheter 
som finns på vägen dit. 
  
Äldrenämnden har för egen del reviderat framtidsprogrammet från 
den 28 augusti 2008. Det tidigare framtidsprogrammet var mer 
inriktat på den verksamhet som äldrenämnden ansvarar för. 
Äldrenämndens framtidsprogram kommer att beslutas i 
äldrenämnden efter att Kommunfullmäktige antagit ”Framtidsprogram 
för det goda åldrandet i Karlskrona”.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona. 
_____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.581.701 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 14 
Återbetalning från Kommunsamverkan Cura individutveckling. 
 
Ledningen för Cura Individutveckling har tillskrivit de fem 
medlemskommunerna med en förfrågan om inställningen till en 
ytterligare återbetalning av i förbundet ansamlat eget kapital och 
storleken på och modellen för en eventuell sådan återbetalning. 
 
Cura gjorde en likartad utbetalning till medlemskommunerna år 2010, 
då det egna kapitalet också vuxit sig för stort. För att undvika en ny 
motsvarande kapitalansamling beslöts vid detta tillfälle att förbundet i 
fortsättningen redan under löpande verksamhetsår skulle retroaktivt 
återbetala tidigare under resp. år inbetalda för höga (vård)avgifter. 
 
 Det nu ansamlade kapitalet förklaras i stället utav för höga 
vårdavgifter från kommuner utanför länet, som köpt olika tjänster av 
förbundet. Även detta överskottskapital bör enligt ledningens mening 
återbetalas till de fem medlemskommunerna. Detta belopp uppgår då 
till 15 miljoner kronor. Återbetalningen vill förbundet sedan fördela 
mellan de fem kommunerna utifrån i hur stor utsträckning respektive 
kommun utnytjat förbundets olika tjänster under de senaste fem 
åren. För Karlskronas del innebär denna princip en andel om 15 %, 
vilket motsvarar 2 250 000 kronor i återbetalning (under år 2015). 
 
Kommunledningsförvaltningens synpunkter 
Kommunledningsförvaltningen delar Curas lednings bedömning att 
en ny återbetalning av det ansamlade kapitalet nu bör göras, så att 
det egna kapitalet återställs till en mer normal nivå enligt tidigare 
inriktningsbeslut. Förvaltningen har heller inget att erinra mot vare sig 
återbetalningens storlek eller den föreslagna fördelningsmodellen. 
Denna modell är för övrigt densamma som tillämpats vid tidigare 
tillfälle. Kommunens handikappförvaltning och socialförvaltning 
tillstyrker både Curas förslag till och konstruktion av återbetalning av 
denna del av förbundets egna kapital. 
 
     forts. 
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§ 14 forts. 
Återbetalning från Kommunsamverkan Cura individutveckling. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förslag om 
dels ny återbetalning av del av förbundets egna kapital, dels 
storleken på och modellen för denna återbetalning. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige     KS.KS.2012.383.225 
Drift- och servicenämnden 
Ekonomiavdelningen  
Akten 
 
 
 
 

§ 15 
Ansökan om investeringstillstånd för energiinvesteringar. 

 

Tekniska nämnden (fr.o.m. 2015-01-01 Drift- och servicenämnden) 
har begärt, 2014-10-28 § 103, att kommunstyrelsen ska besluta om 
att meddela investeringstillstånd för 1 710 000 kronor avseende 
energieffektiviseringar samt att investeringsutgiften täcks genom 
ianspråktagande av 1 159 300 kronor ur 2014 års och 550 700 
kronor ur 2015 års investeringsram för fastighetsverksamheten. 
 
En utredning (nedan kallad fastighetsutredningen) av hur 
fastighetsförvaltningen skulle kunna effektivisera och spara upp till 10 
% av förvaltningskostnaderna (exklusive kapitalkostnader, 
underhållskostnader och externa hyreskostnader) redovisades för 
kommunstyrelsen i april 2012. Huvuddelen av besparingarna kom 
från investeringar i energibesparande åtgärder. För att möjliggöra de 
önskade besparingarna inom energiområdet beslutade 
kommunfullmäktige i juni 2012 om utökade investeringsramar, 
specifikt för energieffektiviseringar, om totalt 56 mnkr. 
 
Kommunledningsförvaltningens beredning 
I budget för år 2015 finns 4 mnkr avsatta i energibesparande 
åtgärder hänförliga till utfasning av olja medan investeringsramar 
hänförliga till fastighetsutredningen saknas. Med anledning av detta 
kan medel ur 2015 års investeringsram inte avropas.  
Fullmäktige har dessutom i budget 2015 och planer för 2016-2017 
beslutat att reducera investeringsramarna för energibesparande 
åtgärder med totalt 9 mnkr. I planen finns numera investeringsmedel 
om totalt 10 mnkr avsatta fördelat på 5 mnkr vartdera år 2016 och år 
2017. Kommunfullmäktige fattade samtidigt beslut om att tillföra drift- 
och servicenämnden 800 000 kronor årligen, vilket beräknas 
motsvara den årligen tillkommande kostnaden för nämnden med 
anledning av minskade investeringsramar och därmed uteblivna 
energibesparingar. 
 
     forts. 
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§ 15 forts. 
Ansökan om investeringstillstånd för energiinvesteringar. 
 
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att kvarvarande medel i 
2014 års investeringsram används och ger drift-och servicenämnden 
i uppdrag att prioritera bland de specificerade investeringsprojekten 
så att dels utgiften totalt begränsas till maximalt 1 159 300 kronor, 
dels ger bästa möjliga effekt i den kommunala resultaträkningen och 
på vår gemensamma miljö. Överföring av kvarvarande 
investeringsmedel mellan åren behandlas vanligen som ett särskilt 
ärende av kommunfullmäktige i samband med att årsredovisningen 
behandlas. Kommunlednings-förvaltningen förslår dock att ett 
undantag görs i detta ärende då det bedöms vara angeläget att de av 
kommunfullmäktige avsatta medlen för energieffektiviseringar tas i 
anspråk så att önskvärda och budgeterade effekter uppnås utan 
dröjsmål.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om investeringstillstånd för 
35 840 700 kronor avseende energieffektiviseringar och som ovan 
nämnts återstår 1 159 300 kronor av 2014 års investeringsram. Med 
ovan nämnda investeringar skulle således sammanlagt 37 mnkr ha 
investerats i olika energieffektiviseringsåtgärder. 
Kommunledningsförvaltningen anser det angeläget att drift- och 
servicenämnden i 2015 års budgetberedning redovisar effekterna av 
de investeringar som tidigare har beviljats nämnden för detta 
ändamål, men att nämnden också redovisar kvarvarande möjliga 
investeringsobjekt som underlag för arbetet med investeringsplanen 
för åren 2016-2020.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen för egen del 
 
1. att - under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 
överföra del av kvarvarande investeringsmedel avseende 
fastighetsverksamhet för år 2014 till år 2015 - bevilja drift- och 
servicenämnden investeringstillstånd för energieffektiviseringar upp 
till 1 159 300 kronor samt; 
 
2. att drift- och servicenämnden i 2015 års budgetberedning 
redovisar såväl effekterna av de beslut som blev följden av 2012 års 
fastighetsutredning som möjliga återstående investeringsobjekt i 
energibesparande syfte.  
 
 
 
     forts. 
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§ 15 forts. 
Ansökan om investeringstillstånd för energiinvesteringar. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
1. att överföra del av kvarvarande investeringsmedel avseende 
fastighetsverksamhet för år 2014 om 1 159 300 kronor till drift- och 
servicenämndens fastighetsverksamhet år 2015 
 
Sofia Bothorp (MP) deltar inte i beslutet. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.541.290 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§16 
Hyresavtal för ny förskola i kvarteret Lindblad på Trossö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslöt den 28 maj 2014 § 36 att söka 
inrätta en ny förskola på Trossö för att möta det stora behovet av 
ytterligare förskoleplatser i de centrala delarna av kommunen. 
 
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har sedan på BUN:s 
uppdrag tagit fram ett förslag till etablering av en ny förskola med sju 
avdelningar i förhyrda lokaler i kvarteret Lindblad (Ericssons f.d. 
kontorslokaler) på Trossö. Tre av avdelningarna är då tänkta att 
ersätta idag befintliga avdelningar på Trossö/Saltö, medan 
resterande fyra avdelningar kommer att bli ett nytillskott. Efter vissa 
ombyggnationer och komplettering med utemiljö etc. (görs av 
hyresvärden) beräknas lokalerna kunna tas i bruk till sommaren 
2015. 
 
BUN:s framställan enligt ovan har sedan hänskjutits till den nyligen 
avslutade budgetberedningen för ställningstagande. Som resultat av 
detta har särskilda medel för såväl inventarieinköp till de nya 
lokalerna som årlig drift av verksamheten upptagits i den politiska 
majoritetens förslag till Budget/Plan för de kommande åren 2015 – 
2017.  
 
Hyresavtalet för dessa nya lokaler är tänkt att skrivas på tio år med 
möjlighet till förlängning med ytterligare fem år. Den årliga 
hyreskostnaden för förskolan beräknas samtidigt uppgå till knappt 
2,5 miljoner, vilket då enligt gällande regler (= över 2 miljoner kronor) 
kräver ett särskilt beslut av kommunfullmäktige. Tekniska nämnden 
(från 2015: Drift- och servicenämnden) behöver därför 
kommunfullmäktiges godkännande av det upprättade hyresavtalet 
med den nu aktuella hyresvärden/fastighetsägaren. 
 
Kommunledningsförvaltningens synpunkter 
Eftersom detta projekt är upptaget och dessutom finansierat (genom 
en utökning av BUN:s/Kunskapsnämndens budgetramar) i 
majoritetens förslag till budget/plan för de kommande tre åren, har 
kommunledningsförvaltningen inga invändningar mot villkoren i det 
upprättade hyresavtalet.  
     forts. 
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§16 forts, 
Hyresavtal för ny förskola i kvarteret Lindblad på Trossö. 
 
Förvaltningen ser i stället detta som en bra lösning på den alltid 
svåra problematiken att hitta bra och lämpliga lokaler på Trossö för 
förskoleverksamhet. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
1. att uppdra åt drift- och servicenämnden att teckna ett som längst 
10-årigt hyresavtal med Kungsleden Golvet AB gällande nya 
förskolelokaler i kvarteret Lindblad, 
 
2. att den årliga externa hyreskostnaden får uppgå till maximalt 
2 485 000 kronor motsvarande en kostnad per kvadratmeter om 
1 507 kronor (inkl. kostnader för värme, va och fastighetsskatt), samt 
 
3. att detta hyreskontrakt ska undertecknas omgående med 
hänvisning till att de tillkommande hyreskostnaderna redan är 
finansierade inom kunskapsnämndens från år 2015 utökade 
budgetramar.  
 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2006.326.880 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 17 
Slutrapport 2014- styrgruppen för nytt kulturhus. 
 
Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona har den 17 november 2014 
avlämnat slutrapport för 2014 och samtidigt föreslagit 
kommunstyrelsen  
 
att formulera mål och direktiv för det fortsatta arbetet med att 
genomföra ett kulturhus i Karlskrona 
 
att välja en ny styrgrupp för den nya mandatperioden 
 
att  beakta finansieringen av den nya styrgruppens arbete och 
föreslagen arkitekttävling 2015 
 
 
Ordföranden beslutar  
 
att ärendet utgår. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.245.206 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 18 
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för 
solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift av solceller, 
solfångare och solpaneler i samband med ny- om- och 
tillbyggnad.  
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2014, § 
85, av Börje Dovstad (FP). Förslaget är att avskaffa byglovsavgift för 
solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift av solceller, 
solfångare eller solpaneler i samband med byggnation. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 november 2014 § 212  
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver i motionen 
föreslår folkpartiet i Karlskrona: 
 
•  Att bygglovplikten avskaffas för anläggningar som producerar 
solenergi. 
•  Att rabatter införs på bygglovavgifter för dem som vid ny-, om- och 
tillbyggnad investerar i solceller eller solpaneler. 
•  Att de nya reglerna ska gälla såväl privatpersoner som juridiska 
personer. 
•  Att Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att utifrån gällande 
lagstiftning utarbeta förslag till ny/reviderat bygglovtaxa för solceller, 
solfångare och solpaneler enligt Folkpartiets förslag ovan. 
 
Intresset för att uppföra solenergianläggningar har ökat under senare 
år vilket är positivt ur miljösynpunkt. I plan- och bygglagen (PBL) och 
plan- och byggförordningen (PBF) anges vilka åtgärder som är 
bygglovpliktiga.  
En solenergianläggning omfattas generellt sett inte av bygglovsplikt 
men bygglov kan krävas i de fall anläggningen utformas som en 
byggnad eller sådan anläggning som anges i 6 kap 1 § PBF. Bygglov 
kan också krävas också om anläggningen placeras på en byggnad 
inom detaljplanelagt område, om åtgärden innebär en väsentlig 
fasadförändring (9 kap 2 och 5 §§ PBL). Detta innebär bland annat 
att större solenergianläggningar, placerade på stativ på mark och 
utanför detaljplanelagt område inte omfattas av bygglovplikt. 
     forts. 
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§ 18 forts. 
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för 
solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift av solceller, 
solfångare och solpaneler i samband med ny- om- och 
tillbyggnad.  
 
Om kommunen vill ändra eller ställa andra krav på bygglovplikten än 
vad som anges ovan, krävs att kommunen gör detta genom 
detaljplanebestämmelser. Kommunen har dock möjlighet at förtydliga 
hur man tolkar begrepp som ”väsentlig fasadändring” m.m. 
 
Detta har också gjorts i Miljö- och byggnadsnämndens antagna 
policy för solpaneler från 2010. Policyn innehåller följande riktlinjer: 
 
1. För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är 
solfångare 
bygglovbefriade. 
 
2. För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, 
bygglovbefrielse för 
en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under 
förutsättning att: 
•  Byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull 
kulturmiljö, till exempel riksintresse, eller omfattas av 
bestämmelser om förvanskning. 
•  Solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och inte 
är större än åtta kvm. 
•  Solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter. 
 
Gällande policy har tagits fram efter jämförelser med andra 
kommuners lovplikt för motsvarande åtgärder. 
 
Med hänsyn till övriga lättnader som införts i lovplikten för en- och 
tvåbostadshus, bedöms det rimligt att utöka möjligheterna att uppföra 
solenergianläggningar utan lov. Genom de nya reglerna har det 
bland annat blivit möjligt att göra tillbyggnader på 15 kvm utan 
bygglov. Om anläggningen utförs i takfallets lutning bör ytan kunna 
utökas från 8 kvm till 15 kvm utan att väsentlig fasadförändring 
uppstår. Detta motsvarar också storleken på bygglovbefriade 
skärmtak. För större solenergianläggningar bedöms det lämpligt att 
behålla bygglovplikten i syfte att bidra till en god bebyggd miljö och 
kunna bistå sökanden med rådgivning kring utformning och placering 
av anläggningen. Förutom denna justering bedöms riktlinjerna i 
gällande policy fortfarande vara aktuella. 
 
Avgiften för ett bygglov för en solenergianläggning är idag cirka 
2 300 – 5 000 kronor.  
     forts. 
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§ 18 forts. 
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för 
solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift av solceller, 
solfångare och solpaneler i samband med ny- om- och 
tillbyggnad.  
 
I ärenden där solenergianläggning uppförs i samband med ny- och 
ombyggnation tas ingen separat avgift ut för anläggningen. 
Bygglovavdelningen hanterar cirka 10-15 lovärenden per år 
rörande solenergianläggningar, vilket innebär att intäkterna totalt har 
varit cirka 20 000 – 30 000 kronor årligen. Den avgift som tas ut ska 
täcka kostnader för bland annat ritningsgranskning, administration 
och utfärdande av lov, start- och slutbesked m m. 
 
Skattefinansieringsgraden för bygglovavdelningen är marginell vilket 
medför att avskaffanden eller sänkningar av avgifter måste 
kompenseras i budgetram. Förvaltningen gör redan idag hårda 
prioriteringar i verksamheten med hänsyn till ekonomiska och 
personella resurser. Med hänsyn till detta rekommenderas inte en 
sänkning av avgiften i nuläget. En översyn av avgiften sker istället 
lämpligen i samband med den planerade helhetsöversynen av plan- 
och byggtaxan under 2015, med inarbetning i budget 2016. 
 
Yrkanden 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar återremiss för att bygglovsavgiften för 
solcellsanläggningar ska ses över i samband med den kommande 
översynen av bygglovsavgifter mm samt för att se över möjligheten 
för att undanta en större area solcellsanläggningar från bygglovsplikt. 
 
Magnus Larsson (C) och Lotta Antman (SD) yrkar bifall till Börje 
Dovstads återremissyrkande. 
 
Camilla Brunsberg (M) och Carl- Göran Svensson (M) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Börje Dovstads  
återremissyrkande  mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Börje Dovstads återremissyrkande. 
 
Votering begärs. 
 
 
     forts. 
  
 
§ 18 forts. 
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Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för 
solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift av solceller, 
solfångare och solpaneler i samband med ny- om- och 
tillbyggnad.  
 
Votering 
 
De som biträder allmänna utskottets förslag röstar JA. De som 
biträder Börje Dovstads återremissyrkande svarar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson 
(M), Emma Swahn Nilsson (M), Tommy Olsson (KD) och Sofia 
Bothorp (MP) 
Följande röster NEJ: Chatarina Holmberg (S), Jan- Anders Lindfors 
(S), Lisbeth Bengtsson (S), Håkan Eriksson (S), Christopher Larsson 
(SD), Lotta Antman (SD), Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C) 
och Patrik Hansson (S) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 9 nej- röster mot 5 ja- röster 
enligt Börje Dovstads återremissyrkande 
 
Reservationer 
 
Camilla Brunsberg (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att  återremittera ärendet. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2013.98.828 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 19 
Svar på motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående 
aktivitetsplats för äldre. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 14 februari 
2013, § 19, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att undersöka 
möjligheten att anlägga en aktivitetsplats för äldre i anslutning till den 
nya lekplatsen i Hoglands park. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 november 2014 
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att tekniska 
förvaltningen har erhållit förslaget för yttrande och vill med  
anledning härav framföra följande:  
Den nya lekplatsen som planeras att byggas i Hoglands park är 
projekterad utifrån barns behov och perspektiv. I det projekterade 
förslaget finns det ingen plats i den sydöstra delen av Hoglandspark 
för att lägga in en aktivitetsplats för äldre.  
 
I kommunfullmäktiges beslut i budget för 2013 under Attraktiva 
Karlskrona och prioriteringar har följande fastslagits: Under 
planperioden ska aktivitetsytor för yngre prioriteras.  
 
Yrkanden 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar återremiss för att utreda en alternativ 
placering. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons 
återremissyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen härmed ska anses vara besvarad. 
 
____ 
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Affärsverken AB    KS.2014.176.455 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 20 
Svar på medborgarförslag om containrar till trädgårdsavfall på 
Hasslö sopstation. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 
den 24 april 2014, § 68,av Maj Olsson. 
Förslaget är att det ska finnas möjlighet att lämna trädgårdsavfall i 
container på Hasslö sopstation 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 november 2014 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Mältans 
återvinningscentral är öppen alla dagar i veckan och där kan 
trädgårdsavfall lämnas. Tekniska förvaltningen prioriterar inte 
insamling av trädgårdsavfall i alla kommundelar vår/höst eftersom 
hanteringen med containrar för trädgårdsavfall är dyrt. 
Trädgårdsavfall är inte någon miljöbelastning och tekniska 
förvaltningen prioriterar att hitta ett system för att samla in farligt 
avfall och glödlampor och lysrör på framförallt Trossö.  
 
Insamling av trädgårdsavfall i containrar från alla kommundelar ur  
rättvisesynpunkt ryms inte inom befintlig budget.  
 
Ordföranden yrkar att ärendet remitteras till Affärsverken. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att remittera medborgarförslaget för beredning till Affärsverken AB.   
____ 
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Affärsverken AB    KS.2014.190.455 
Akten 

 
 

 
 
 
 
§ 21 
Svar på medborgarförslag om containrar till trädgårdsavfall på 
Hasslö sopstation. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 
den 24 april 2014, § 68,av Inga- Lill Svensson. 
Förslaget är att det ska finnas möjlighet att lämna trädgårdsavfall i 
container på Hasslö sopstation 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 november 2014 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Mältans 
återvinningscentral är öppen alla dagar i veckan och där kan 
trädgårdsavfall lämnas. Tekniska förvaltningen prioriterar inte 
insamling av trädgårdsavfall i alla kommundelar vår/höst eftersom 
hanteringen med containrar för trädgårdsavfall är dyrt. 
Trädgårdsavfall är inte någon miljöbelastning och tekniska 
förvaltningen prioriterar att hitta ett system för att samla in farligt 
avfall och glödlampor och lysrör på framförallt Trossö.  
 
Insamling av trädgårdsavfall i containrar från alla kommundelar ur  
rättvisesynpunkt ryms inte inom befintlig budget.  
 
Ordföranden föreslår att ärendet remitteras till Affärsverken. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att remittera medborgarförslaget för beredning till Affärsverken AB.   
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.211.821 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 22 
 Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på skolgården, 
 Spandeltorpsskolan. 
 

Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 
den 22 maj 2014, § 85,Christina Svensson. 
Förslaget är att det ska anläggas en konstgräsplan på 
Spandelstorpsskolans skolgård 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 24 
september 2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden 
skriver att på fler och fler skolgårdar och idrottsplatser uppförs, där 
det är möjligt, konstgräsplaner, som då ersätter de befintliga 
stenmjölsplaner som varit i drift i många år och som ofta är i stort 
behov av upprustning, eller tas ur drift av andra skäl. Dessa är oftast 
också stora fullmåttsplaner, för 11 spelare per lag, som ersätts med 
mindre planyta, ofta på tvären av den större planen, för sju spelare 
per lag. Därmed sparas en del anläggnings- och driftskostnader, ytan 
används mera effektivt och resterande yta kan användas till annan 
verksamhet.  
 
Rödebyskolan, Rosenfeldtskolan, Tullskolan och Vämöskolan är 
skolor där konstgräsplaner har anlagts på senare år.  
 
Spandelstorpskolan är en omtyckt skola i ett populärt område, där 
det bor många barnfamiljer. Eleverna framhåller i sin skrivelse att en 
konstgräs-plan skulle gynna de allt flera barn som kommer till 
området, om en större möjlighet att kunna använda planen, även vid 
dåligt väder och om minskad skaderisk vid lek på konstgräsplan.  
 
Man skriver vidare:  
”Den kan också användas av andra t ex kan föreningar komma hit 
och träna”.  
 
Ekonomi/Investeringskostnad  
En konstgräsplan, som kan vara aktuell för Spandelstorpskolan, har 
en investeringskostnad av 500-600 tkr. (Mått upp till 54x32 m = 1728 
kvm).  
     forts.  
 
 



 
 

8 januari 2015          44 
 

§ 22 forts.  
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på skolgården, 
Spandelstorpsskolan.  
 
Barn- och ungdomsnämnden har, för de närmaste åren, inte 
utrymme för en investering av detta slag.  
 
Däremot skulle förslaget om en konstgräsplan på 
Spandelstorpskolans skolgård, kunna läggas till de förslag på 
åtgärder om aktivitetsytor för unga, som tagits fram i den utredning 
som benämns Aktivitetsytor för unga i Karlskrona kommun.  
 
Denna utredning, som upprättats av Idrott- och fritidsförvaltningen, 
på uppdrag, beskriver förhållande på idrottsplatser, parker, 
badplatser, lekparker m fl områden. Även skolgårdar har inventerats 
och beskrivits. Barn- och ungdomsförvaltningen har deltagit i detta 
arbete. Utredningen föreslår behov av insatser för olika objekt och 
har även grupperat dessa i prioriteringsordning, med 
behovsbedömning av lämpliga förbättringsåtgärder.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2013.414.866 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 23 
 Svar på medborgarförslag om u-båtarna Näcken och Najad 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 

den 12 december 2014, § 157,Pernilla Olander. 
Förslaget är att u- båtarna Näcken och Najad, efter utrangering, ska 
synliggöras på lämplig plats samt få nytt användningsområde.  
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 november 2014 § 
119 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Pernilla 
Olander har fått vetskap om att ubåtarna Näcken och Najad ska 
utrangeras. Hon tycker det vore ett ypperligt tillfälle för kommunen att  
kunna stoltsera med en eller båda på något strategiskt ställe, t.ex. 
tomten där oljecisternerna stod och/eller vid någon av infarterna till 
staden, längs E22. Kungsbron skulle kunna vara ett alternativ. Hon 
tycker vidare att det även borde ligga i FMV:s, Marinens, SAAB 
Kockums samt Marinmuseets intresse, då dessa aktörer har ubåtar 
på sin agenda. Måhända kan de ställa upp som medfinansiärer. Vill 
man göra något kul/användbart av dem kan man bygga om dem till 
vandrarhem. Hon anser även att detta skulle vara ett både passande 
och fint landmärke för Karlskrona.  
 
Tekniska förvaltningen har haft ett liknande medborgarförslag och 
detta beslutades i kommunfullmäktige den 18 september 2014. I 
kommunfullmäktiges beslut ges uppdrag till tekniska förvaltningen att 
utreda en lämplig placering, utformning, kostnader och att söka 
erforderliga tillstånd.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 

 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2013.503.317 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 24 
 Svar på medborgarförslag om upprustning och belysning av 
 gamla banvallen. 
 

Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 
den 18 september 2013, § 157, av Lisbeth Resman, Jämjö. 
Förslaget är att gamla banvallen rustas upp. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 november 2014 § 
124 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att  
förslagsställarna vill att gamla banvallen upprustas genom breddning, 
hårdare underlag och belysning, då denna används som gångväg av 
skolbarn från närliggande område.  
Förslagsställarna påtalar också att banvallen behöver upprustas och  
underhållas ända upp till Fågelmara. 
  
Kostnaden för att rusta upp banvallen i enlighet med förslagsställarna  
överskrider en miljon kronor, vilket förvaltningen saknar  
investeringsmedel till. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 

____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.119.317 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 25 
Svar på medborgarförslag om belysning av vägavsnittet 
Rosenholmsvägen mellan Lingonvägen och den bakre infarten 
till Rosenholmsområdet. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 
den 20 mars 2014, § 51, av Mikael Holmström. 
Förslaget är att belysning sätts upp mellan Lingonvägen och bakre 
infarten till Rosenholmsområdet. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 november 2014 § 
123 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
förslagsställaren vill att sträckan mellan Lingonvägen och ”bakre” 
infarten till Rosenholmsområdet belyses, då trottoar saknas och  
mycket trafik går här vid Karlskrona Hockeyklubbs hemmamatcher och  
andra evenemang.  
 
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående framföra  
följande synpunkter. Diskussion pågår om huruvida Rosenholmsvägen  
skall vara tillgänglig tillfart till Rosenholmsområdet, då större delen av  
denna sträcka är privat och markägaren vill ha ersättning för slitage som 
uppkommer p.g.a. trafiken, samt att privat sträcka (grusvägen) är  
trafikfarlig för främst oskyddade trafikanter. Vidare bedöms kostnaden 
för föreslagen åtgärd till 200 - 300 tkr vilket förvaltningen saknar  
investeringsmedel till.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
____ 
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Kommunstyrelsen    KS.2014.57.823 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 26. 
Svar på medborgarförslag om pulkabacken i Amiralitetsparken. 

 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 
den 13 februari 2014, § 37, av Martin Storm. 
Förslaget är att minst ett träd tas bort i pulkabacken i 
Amiralitetsparken. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 november 2014 § 
122 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
Förslagsställaren vill ta bort minst ett träd mitt i pulkabacken  
för ökad säkerhet. 
  
Amiralitetsparken har upprustats en del under senare år, men är i behov  
av ytterligare utbyten av träd, då flera träd är i dåligt skick. Tekniska  
förvaltningen ser inga problem med att, till förmån för barnen som åker  
pulka, ta ner ett träd i mitten av pulkabacken.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige 
 
att bifalla medborgarförslaget. 

 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2014.86.512 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 27 
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 
den 20 mars 2014, § 51, av Ida Josefsson. 
Förslaget är att bygga en gångbana på Riksvägen i Lyckeby mellan 
Östra Torpskolan och övergångsstället vid Petter Dalsvägen. 
 
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2014 § 106 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att idag saknas 
gångbana på aktuell sträcka. Ida menar att Riksvägen är en 
genomfartsled där tunga, snabba och många fordon använder 
vägen. Vägen är central i Lyckeby med skola, förskola och boende. 
Riksvägen har en högsta tillåtna hastighet om 30 km/h under skoltid 
(kl. 06-18) på aktuell sträcka.  
 
Idas förslag är att införa farthinder eller avsmalningar, fartkamera 
samt trottoar. Hon föreslår också att förbud, eller fysiska hinder, 
införs för att hindra all trafik förutom bussar på vägsträckan.  
Tekniska förvaltningen har genomfört en hastighetsmätning på 
aktuell sträcka. Denna visade att hastigheten på passerande fordon 
ligger på omkring 35 km/h, under den tid högsta tillåtna hastighet är 
30 km/h. Under samma tid körde 85 % av fordonen som mest 43 
km/h. Under hela mätperioden var medelhastigheten 38 km/h och 
85 % av fordonen körde som mest 48 km/h. Årsdygnstrafiken 
uppmättes till 3 700 fordon/dygn.  
 
Vid övergångsstället som leder från Petter Dalsvägen och till Östra 
Torpskolan finns ett farthinder samt en interaktiv varningsskyltning 
som uppmärksammar fordonsförare när gående passerar över 
vägen.  
 
Ingen kollisionsolycka har rapporterats utmed Riksvägen mellan  
Östra Torpvägen och Skördevägen under de senaste tio åren. 
 
     forts. 
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§ 27 forts.  
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare Riksväg  

 
De av förslagsställarens åtgärder som bedöms som möjliga att 
genomföra är gångbana samt förbud för genomfartstrafik av tunga 
fordon, dock undantaget buss i linjetrafik. Det bedöms inte som 
lämpligt att förbjuda all fordonstrafik, utom buss i linjetrafik på 
sträckan, då detta skulle innebära stora omvägar för många 
trafikanter. Tung trafik, som eventuellt väljer denna väg som en 
genare väg till färjeläget på Verkö, kan dock med ett förbud fås att 
välja vägen via Riksväg 28 istället. En skyltning med förbud för 
genomfart av tunga fordon mellan E22 och Knösövägen bedöms 
kosta omkring 10 000 kr.  
 
En eventuell gångbana läggs företrädesvis på Riksvägens norra sida 
där den skulle betjäna de fastigheter som idag har anslutning mot 
Riksvägen. Gångbanan skulle sträcka sig 250 meter, mellan Östra 
Torpvägen och fram till övergångstället vid Petter Dalsvägen, där det 
finns möjlighet att välja denna för vidare färd. En gångbana utmed 
Riksvägen, på den sträcka en sådan saknas, bedöms kosta omkring 
500 000 kronor. Det bedöms inte att fastighetsinlösen krävs för att 
tillskapa en gångbana till en bredd om 1,5 meter.  
 
I Karlskrona kommuns nyligen beslutade Cykelstrategi finns en 
separat  
gång- och cykelväg längs Riksvägen med som en föreslagen åtgärd.  
Denna prioriteras i cykelstrategin längst ner bland de åtgärder som 
föreslås under planperioden. Kostnaden för en separat cykelväg 
längs Riksvägen ända fram till Skördevägen bedöms vara 2,3 
miljoner kronor. En gång- och cykelväg kräver markinlösen av en 
markremsa på omkring 3 meter av de intilliggande fastigheterna på 
sträckan mellan Östra Torpvägen och övergångsstället vid Östra 
Torpskolan. 
  
Det är också möjligt att i en första etapp enbart anlägga en gång- och  
cykelväg fram till övergångsstället vid Östra Torpskolan och sedan 
leda in cyklister in mot den parallella Petter Dalsvägen. En sådan 
lösning bedöms kosta omkring 1,2 miljoner kronor inklusive 
fastighetsinlösen.  
 
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunens nyligen antagna 
cykel- 
strategi följs och att, istället för enbart en gångbana, en kombinerad 
gång- och cykelväg anläggs i en första etapp utmed Riksvägen 
mellan Östra Torpvägen och övergångsstället vid Östra Torpskolan. I 
en andra etapp kan gång- och cykelvägen förlängas vidare mot 
Skördevägen där den sedan ansluter till den befintliga cykelvägen 
utmed Riksvägen mot Lösens kyrka.   forts. 
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§ 27 forts.  
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg.  

 
Tekniska förvaltningen föreslår att Karlskrona kommun i sin 
prioritering i samband med nästa planeringsomgång prövar detta 
objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet remitteras till 
kommunledningsförvaltningen för vidare beredning 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ärendet remitteras till kommunledningsförvaltningen 
     
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.301.754 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 28 
Svar på medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan mot 
tiggeri. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 
den 18 juni 2014, § 51, av Roland Thörnqvist. 
Förslaget är att ta fram en handlingsplan mot tiggeri. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2014 § 103 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Roland 
Thörnquist har lämnat ett medborgarförslag att Karlskrona kommun 
ska ta fram en handlingsplan mot ”det utbredda tiggeri som bl.a. sker 
i Karlskronas centrala delar”. Förslagsställaren menar att tiggeriet ger 
negativa signaler och upplevelser för kommuninnevånare och för 
besökare. Han menar att det måste finnas sätt att hjälpa människor 
som är i sådan ekonomisk nöd att de tvingas tigga ihop pengar för 
sitt livsuppehälle.  
 
Bakgrund  
En utländsk medborgare kan normalt vistas i Sverige högst tre 
månader. För medborgare i ett land som tillhör europeiska unionen 
gäller dock andra regler. EU-medborgare har under vissa 
förutsättningar uppehållsrätt i länder som tillhör unionen. 
Uppehållsrätt har en person som är arbetstagare eller egen 
företagare, arbetssökande med verklig möjlighet att få anställning, 
studerande med tillgångar till försörjning och heltäckande 
sjukförsäkring samt annan person med tillräckliga tillgångar till 
försörjning och med sjukförsäkring(UtlL 3 a kap 3 §).  
En unionsmedborgare kan enligt 8 kap. 9 § UtlL avvisas från Sverige 
under de tre första månaderna efter inresa om han eller hon visar sig 
utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt 
socialtjänstlagen.  
En del personer som kommit till Sverige från främst Rumänien har 
möjligen inte i första hand kommit till Sverige för att söka arbete. 
Dessa personer har därför inte rätt att stanna i Sverige mer än tre 
månader eftersom de inte är arbetssökande med verklig möjlighet att 
få arbete.  
 
     forts. 
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§ 28 forts. 
Svar på medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan mot 
tiggeri. 
 
Vistelsekommunen har enligt socialtjänstlagen ansvar för bistånd till 
personer som inte är bosatta i landet. Personer som inte har för 
avsikt att söka arbete har inte rätt till långvarigt försörjningsstöd, men 
kan ha rätt till akuta insatser om behov uppstår och personen vänder 
sig till socialtjänsten i vistelsekommunen.  
Tiggeri, dvs. att utan erbjudande av någon motprestation utbe sig om 
ekonomiskt understöd, är inte straffbart enligt svensk lag. 25 augusti 
2014 12  
En kommun kan meddela ordningsföreskrifter om det behövs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats. Ett beslut 
som en kommun fattade 2011 att på offentlig plats förbjuda tiggeri har 
upphävts av länsstyrelsen då beslutet inte ansågs motiverat med 
hänsyn till ordningen och säkerheten på offentlig plats.  
 
Situationen i Karlskrona  
Undertecknad har kontaktat polis, svenska kyrkan och socialtjänsten 
angående deras kontakt med personer som är tiggare.  
Polisen har vid enstaka tillfällen fått tips som kan tyda på att tiggeriet 
skulle vara organiserat. Det skulle kunna innebära att det personer 
som tigger är utsatta för tvång att tigga från andra personer. Polisen 
har emellertid inte fått fram konkreta uppgifter som tyder på att så 
kan vara fallet.  
Svenska kyrkan har inte haft kontakt med personer som tigger. 
Personer som tigger har inte vänt sig till socialtjänsten för att få hjälp.  
Det finns inga uppgifter om att personer under 18 år har ägnat sig åt 
tiggeri i Karlskrona eller att de som tigger har ansvar för barn som 
vistas i kommunen. Socialförvaltningen har inte mottagit några 
anmälningar om barn till personer som tigger.  
 
Behovet av handlingsplan  
Under senare år har ett antal personer sökt sig till Sverige från främst 
Rumänien för att tigga på offentliga platser. Socialstyrelsen gjorde i 
november 2012 en kartläggning av hemlösa s.k. EU-migranter i 
Sverige (huvudsakligen personer från EU-länder). Kartläggningen 
visade då på att sammanlagt 370 hemlösa EU-migranter fanns i 
landet. De flesta hemlösa EU-migranter fanns i storstäderna.  
Uppgifter om antalet EU-migranter fick socialstyrelsen genom enkät 
till olika verksamheter som har kontakt med hemlösa och till 
kommuner. Verksamheter som har kontakt med hemlösa personer 
från EU-länder påpekade att antalet var mycket osäkert. Många 
trodde att siffran egentligen endast var ”toppen på ett isberg”.  
 
     forts. 
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§ 28 forts. 
Svar på medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan mot 
tiggeri. 
 
Andra uppskattningar har talat om omkring 2000 hemlösa tiggare 
från Rumänien i Sverige. 25 augusti 2014 13   
 
Förslagsställaren efterlyser initiativ från kommunen för att hjälpa 
människor som tvingas tigga ihop pengar till sitt uppehälle. 
Inställningen att samhället ska hjälpa personer som riskera att lida 
nöd är naturligtvis mycket tilltalande. Emellertid talar det mesta för att 
problemen med hemlösa personer från andra europeiska länder i 
Karlskrona är begränsat. Det stora flertalet av EU-migranter finns i 
eller i närheten av storstadsområden i Sverige.  
 
I Karlskrona finns endast enstaka personer som har tiggt i närheten 
av olika affärscentrum. Socialtjänstens insatser bör i första hand rikta 
sig mot barn som kan fara illa. Fältgruppens arbete har den senaste 
tiden omdisponerats genom att resurser tagits i anspråk för 
utredningar om barn som kan fara illa. I en situation när fältgruppens 
förebyggande arbete bland barn och ungdomar har fått stå tillbaka 
för utredningar om barn kan det inte vara rimligt att avsätta särskilda 
resurser för vuxna personer som ägnar sig åt tiggeri. Situationen 
med hemlösa EU-migranter är ett nationellt problem som i första 
hand bör lösas på nationell nivå. Den svenska regeringen har tagit 
initiativ i EU för en lösning av tiggarnas situation.  
 
En handlingsplan mot tiggeriet kunde vara befogat om antalet tiggare 
i Karlskrona vore betydligt större än i dag. Det finns anledning att 
vara uppmärksam på hur situationen utvecklas. Emellertid föreslår 
jag att socialnämnden nu beslutar att avstyrka medborgarförslaget 
om en handlingsplan mot tiggeri då antalet tiggare i Karlskrona är 
begränsat och då socialtjänstens insatser i första hand bör rikta sig 
mot barn och ungdomar.  
 
Yrkanden 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar att ordvalet i att- sats 2 ändras 
från ”uppmärksamma” till utreda d.v.s. till  
att utreda hur situationen med hemlösa personer som tigger 
utvecklas i Karlskrona kommun 
 
Elina Gustafsson (S), Magnus Larsson (C) och Sofia Bothorp (MP)  
yrkar avslag till Christopher Larssons ändringsyrkande. 
 
 
     forts. 
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§ 28 forts. 
Svar på medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan mot 
tiggeri. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons 
ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
      
Votering begärs. 
 
Votering 
 
De som biträder Christopher Larssons yrkande röstar JA. 
De som biträder allmänna utskottets förslag röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) 
 
Följande röstar NEJ: Chatarina Holmberg (S), Jan- Anders Lindfors 
(S), Elina Gustafsson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Håkan Eriksson 
(S), Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson (M), Emma 
Swahn Nilsson (M), Börje Dovstad (EP), Magnus Larsson (C), 
Tommy Olsson (KD), Sofia Bothorp (MP) och Patrik Hansson (S) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 13 nej- röster mot 2 ja- 
röster enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
1. att för närvarande avstyrka medborgarförslag om handlingsplan  
mot tiggeri då problemet med hemlösa personer som tigger är 
begränsat och då socialnämndens insatser i första hand bör rikta sig 
mot barn och ungdomar  
 
2. att uppmärksamma hur situationen med hemlösa personer som  
tigger fortsättningsvis utvecklas i Karlskrona  
 
____ 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
 

8 januari 2015          56 
 
 
 
 
 

§ 29 
Övrigt. 
 
Ekonomichef, Per Jonsson, informerar om att upphandling av extern 
utredare att granska Karlskrona kommuns agerande efter Yaras död, 
är upphandlad. Uppdraget gick till advokatfirman EmpLaw. 
 
Ordföranden tackar för informationen vilken tas till dagens 
protokoll. 
 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 januari 2015          57 
 
Personalavdelningen    KS.2015.11.023 
Controller KLF 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 30 
Rekrytering av förvaltningschef. 
 
Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i 
uppdrag att omgående starta en extern rekryteringsprocess i syfte att 
anställa en förvaltningschef till nya kultur- och fritidsförvaltningen. 
Kommunstyrelsens presidium, berörd nämnds presidium tillsammans 
med kommundirektör, HR-chef och representant för berörd 
förvaltnings ledningsgrupp samt fackliga företrädare föreslås bilda 
rekryteringsgrupp för tillsättning av förvaltningschef till den nya kultur- 
och fritidsförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att rekrytering av förvaltningschef till kultur- och fritidsförvaltningen 
startas omgående 
 
2. att kommunstyrelsens presidium, berörd nämnds presidium, 
kommundirektör, HR-chef, representant för berörd förvaltnings 
ledningsgrupp samt fackliga organisationer utses till 
rekryteringsgrupp 
 
3. att för uppdraget avsätta 250 000 sek ur kommunstyrelsens 
budget  
 
____ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 27 
januari 2015. 
 
§ 31 Informationer och föredragningar. 
§ 32 Kommunala val. 
§ 33 Projekterings- och investeringstillstånd för uppgradering av ventilationssystem 
 på Ramdala skola. 
§ 34 Förslag till yttrande över Trafikverkets rapport ”Funktionellt prioriterat vägnät”. 
§ 35 Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn. 
§ 36 Kommunsamverkan Cura Individutveckling, utlåtande delårsrapport 2014. 
§ 37 Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges beslut om budget 2015, att- 
 satserna 5 och 6. 
§ 38 Genomförande av KomUt. 
§ 39 Ändrad tidplan för verksamhets- och ekonomistyrning. 
§ 40 Svar på motion om fler och bättre konstgräsplaner. 
§ 41 Svar på medborgarförslag om att anlägga en bikepark i Karlskrona. 
§ 42 Svar på medborgarförslag om att bygga ett äventyrsbad i Jämjö. 
§ 43 Svar på medborgarförslag om att bygga en motorcrossbana i Jämjöområdet. 
§ 44 Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av fritidsbåtar på del av markytan i 
 oljehamnen. 
§ 45 Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna kanal. 
§ 46 Svar på medborgarförslag om att utföra fukt- och mögelkontroll i alla kommunala 
 byggnader. 
§ 47 Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för social hållbarhet. 
§ 48 Anmälningsärenden. 
§ 49 Övrigt. 
 
___ 
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Plats och tid  Palanderska gården, Sessionssalen  
 Tisdagen den 27 januari 2015, kl. 08.30-14.30 
 
 Sammanträdet ajourneras kl. 10.15-13.30 
 
Beslutande: Ordförande  Patrik Hansson (S)  

1:e vice ordf.  Magnus Larsson (C)  
2:e vice ordf.  Camilla Brunsberg (M)  

 
Ledamöter  Chatarina Holmberg (S)  

 Jan-Anders Lindfors (S)  
 Elina Gustafsson (S) 
 Rikard Jönsson (S) 
 Linda Ekström (S) § 31 kl. 9.30-10.15 
 Camilla Brunsberg (M)  
 Carl- Göran Svensson (M)  

Emma Swahn Nilsson (M)  
Christopher Larsson (SD)  
Lotta Antman (SD)  
Börje Dovstad (FP) 
Tommy Olsson (KD)  

 
Tjänstgörande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) §§ 32-49 kl 13.30-14.30 
 Åsa Gyberg- Karlsson (V) 
  
 
Närvarande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) § 31 kl. 8.30-10.15 
 Håkan Eriksson (S) § 31 kl. 8.30-10.15 
 Markus Degerskär (S) § 31 kl. 8.30-10.15 
 Liten Löfgren (S)  
 Sophia Ahlin  (M) § 31 kl. 8.30-10.15 
 Björn Nurhadi (SD) 
 Maria Persson (C) 
 Anna Ekström (FP)  
 Billy Åkerström (KD) 

Åsa Gyberg Karlsson (V) 
 
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
 Ekonomichef Per Jonsson 
 Kommunjurist Maria Thuresson  
 HR- chef Anneli Ekström 
 Tf. kommunikationschef Thomas Johansson 
 Utvecklingschef Anette Sturesson 
 Chefen för strategisk planering, Tore Almlöf  
 Utvecklingschef Jesper Björnsson 
 Arbetsmarknadschef Doris Larsson 
 Förvaltningschef Maria Persson 
 Nämndsekreterare Lisbeth Johansson  
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Utses att justera  Börje Dovstad (FP) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunledningsförvaltningen efter  
 överenskommelse   
 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ............................................. §§ 31- 49 
 Lisbeth Johansson  
 
Ordförande  ............................................. §§ 31- 49 
 Patrik Hansson  
 
Justerings- ............................................. §§ 31- 49 
ledamot  Börje Dovstad 
  
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjustering har den    februari 2015 anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar  
 
………………………………….. 
Lisbeth Johansson  
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§ 31  
Informationer och föredragningar. 
 
1. Förslag till yttrande över Trafikverkets rapport ”Funktionellt 
prioriterat vägnät” föredras av chefen för strategisk planering, Tore 
Almlöf.  
 
2. Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn 
föredras av utvecklingschef Jesper Björnsson.  
 
3. Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges beslut om budget 
2015, att- satserna 5 och 6 föredras av ekonomichef Per Jonsson.  
 
4. Ändras tidpunkt för verksamhets- och ekonomistyrning föredras av 
ekonomichef Per Jonsson.  
 
5. Genomförande av KomUt föredras av arbetsmarknadschef Doris 
Larsson 
 

 _____ 
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Samtliga nämnder och styrelser    KS.2014.177.102 
Kommunala val      
Akten  
 

 
 
 
 
§ 32 
Kommunala val.  
 
Patrik Hansson (S) och Camilla Brunsberg (M) föreslår att  
kommunstyrelsen utser följande till och med 31 december 2018 eller  
till dess att nyval sker:  
 
Lokala BRÅ 
Börje Dovstad (FP) tillika ordförande 
Sophia Ahlin (M) 
 
Patrik Hansson (S) föreslår att  
kommunstyrelsen utser följande till och med 31 december 2018 eller  
till dess att nyval sker:  
 
Sveriges EKO- kommuner 
Magnus Larsson (C) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således  
 
1. att  utse Börje Dovstad (FP) och Sophia Ahlin (M) som ledamöter i 
Lokala BRÅ. Börje Dovstad  tillika ordförande. 
 
2. att utse Magnus Larsson (C) som representant till Sveriges EKO- 
kommuner. 
 
______ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.616.291 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
 
 
 
 

 
§ 33 
Investering i förbättrat ventilationssystem vid Ramdala skola. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslöt den 24 september 2014 § 61 att 
till tekniska nämnden skicka en begäran om en nödvändig 
uppgradering av befintligt ventilationssystem vid Ramdala skola. 
Behovet av åtgärder föranleds av det just nu successivt ökande 
elevantalet i Ramdala skola med fler elever i varje klass än de 20 
elever som klassrummen ursprungligen är dimensionerade för. 
 
Tekniska nämnden och dess fastighetsavdelning delar bedömningen 
att ventilationssystemet vid skolan behöver förbättras, men ser inga 
möjligheter att inrymma nödvändiga åtgärder inom 2014 års 
tillgängliga investeringsramar. Behovet av åtgärder har inte heller 
beaktats vid upprättandet av de nyligen fastställda 
investeringsramarna för år 2015. Tekniska nämnden begär därför nu 
en smärre utökning av 2015 års fastställda investeringsramar. 
Utgiften för de planerade åtgärderna beräknas således uppgå till 
maximalt 500 tkr och den åtföljande hyresökningen om ca 35 tkr/år 
kommer att belasta den nya kunskapsnämndens driftbudget. 
 
Kommunledningsförvaltningens synpunkter 
I de årliga investeringsramarna för Fastighetsverksamhet ingår varje 
år ett visst ospecificerat belopp (= Klumpanslaget) för smärre 
investeringar i diverse fastigheter. För år 2015 beräknas detta belopp 
till totalt ca 2 500 tkr. Efter samråd med fastighetsavdelningen och 
dess chef gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att detta 
anslag/denna pott ska kunna användas för att täcka utgiften för de 
planerade åtgärderna vid Ramdala skola. På detta sätt kan den 
begärda utökningen för år 2015 av investeringsramarna för 
fastighetsverksamheten undvikas. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
1. att tillstyrka att investering om maximalt 500 tkr görs i 
uppgradering av befintligt ventilationssystem vid Ramdala skola, 
 
 
     forts. 
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§ 33 forts. 
Investering i förbättrat ventilationssystem vid Ramdala skola. 
 
2. att denna utgift ska täckas inom drift- och servicenämndens 
tilldelade investeringsram år 2015 för Fastighetsverksamhet 
 
3. att ett omedelbart projekterings- och investeringstillstånd beviljas 
projektet 
 
4. att tillkommande årliga hyreskostnader om ca 35 tkr ska inrymmas 
inom kunskapsnämndens tilldelade budgetramar för år 2015 och 
framöver 
 
5. att  kunskapsnämnden ska ansvara för projekteringskostnaderna i 
det fall att investeringen inte genomförs. 
 
_____ 
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Trafikverket    KS.2014.534.510 
Handläggare 
Akten  
 
 
 

 
 
§ 34 
Förslag till yttrande över Trafikverkets rapport ”Funktionellt 
prioriterat vägnät”.   
 
Ärendet föredras av chefen för strategisk planering, Tore Almlöf. 
 
Karlskrona kommun har på remiss erhållit Trafikverkets förslag till 
funktionellt prioriterat vägnät. 
 
Remissvaret ska vara Trafikverket tillhanda senast den 15 februari 
med kopia till Region Blekinge. 
 
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är 
viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Det gör vi i 
samarbete med berörda aktörer, i första hand länsplaneupprättarna. 
Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät. 
Trafikverket har tagit detta initiativ bland annat för att vi ska vara 
förberedda inför kommande åtgärdsplaneringar. Det behövs även 
som underlag i de regionala hastighetsanalyserna som ska tas fram 
från och med hösten 2014. Vi behöver också vara redo nästa gång 
Trafikverket ska göra en översyn av riksintressena. Det funktionellt 
prioriterade vägnätet kommer även att fungera som ett viktigt 
underlag i den löpande verksamheten, i samhällsplaneringens olika 
skeden, tidigt i diskussioner och vid svar på remisser. 
 
Målet med det funktionellt prioriterade statliga vägnätet är att: 
 
• skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och 
regional 
tillgänglighet 
 
• skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande 
tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet 
 
• bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar (ensa och 
rensa bland 
tidigare utpekanden). 
     forts. 
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§ 34 forts. 
Förslag till yttrande över Trafikverkets rapport ”Funktionellt 
prioriterat vägnät”.   
 
Utpekandet kommer att utgöra ett uppdaterat och samlat underlag för 
tillgänglighet. 
 
Det funktionellt prioriterade vägnätet avser tillgänglighet för lastbilar, 
personbilar och bussar. 
 
Synpunkter 
De vägar som berör Karlskrona kommun i rapporten är E22, Rv 28 
och Rv 27. Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att dessa 
vägar ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet både vad gäller 
gods- och persontransporter. Vidare ingår länsväg 738 från E22 till 
Sturkö när det gäller dagliga personresor och kollektivtrafik. 
Satsningen på länsväg 738 är positiv och då inte minst med hänsyn 
till den utveckling som förväntas på Sturkö med bl.a. ökat 
bostadsbyggande. 
 
Generellt i rapporten är det ett fokus på inrikes transporter. Ett 
exempel på detta är att det endast är inrikes färjeleder som markeras 
i kartmaterialet, som t.ex. färjelinjerna mellan Gotland och fastlandet. 
Vi vågar påstå att de internationella färjelederna påverkar det 
svenska vägsystemet i betydligt högre grad än de inrikes 
färjelederna. Vad som också saknas är hur det svenska vägnätet 
hänger ihop med vägnätet i övriga Europa. Sverige är en del av den 
Europeiska Unionen och det måste avspeglas också i en rapport av 
detta slag. Fortfarande har sydöstra Sverige inget transportstråk som 
ingår i ”TEN-T Core Network Corridors”. Enligt vår uppfattning bör 
Sverige ansluta sig till Baltic-Adriatic Corridor som går från 
Gdansk/Gdynia till Slovenien och norra Italien, förslagsvis genom att 
Rv 27 blir en nationell stamväg alternativt en TEN-T väg. I 
Trafikverkets rapport sägs att man inte frångår den tidigare gjorda 
klassificeringen av vägnätet. Detta är något man borde gjort då 
nuvarande indelning beslutades av Riksdagen 1992. Sedan 1992 har 
transportmönstret förändrats i mycket stor grad, inte minst med nya 
transportmönster mot Central- och Östeuropa. Trafikverkets 
ställningstagande gör att Rv 27 tillhör ”skikt 2” och inte ”skikt 1”, vilket 
vägen rätteligen borde göra. 
 
Den kommunala vägen mellan E22/Rv 27 och hamnen på Verkö, 
Karlskrona Baltic Port, ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet 
både för godstransporter och långväga personresor. Med tanke på 
den stora roll som denna kommunala väg har för Sveriges 
transporter till och från Polen, både vad avser gods som personresor, 
bör denna väg självklart ingå i det statliga väghållningsansvaret. 
     forts. 
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§ 34 forts. 
Förslag till yttrande över Trafikverkets rapport ”Funktionellt 
prioriterat vägnät”.   
 
I sammanhanget ska det nämnas att antalet enheter, enligt Sveriges 
Hamnars statistik, som transporterades via Karlskrona Baltic Port 
ökade från 66.435 enheter under kv. 1-3 2013 till 106.462 enheter 
under kv. 1-3 2014, vilket är en ökning med 60 %. För persontrafiken 
var ökningen under motsvarande period 44 % från 307.490 till 
443.286 passagerare. 
 
Vi vill också påpeka att i Karlskrona finns en kombiterminal i 
omedelbar anslutning till Karlskrona Baltic Port. Terminalen är inte 
markerad i rapportens kartmaterial. Denna terminal är etablerad av 
Karlskrona kommun med stöd från Europeiska Unionen inom ramen 
för projektet ”Baltic-Link Motorways of the Sea, Gdynia – Karlskrona”. 
I projektet deltog också Trafikverket med upprustningen av järnvägen 
mellan Karlskrona och Emmaboda. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att tillstyrka att E22, Rv 28, Rv 27 samt den kommunala vägen 
mellan E22/Rv 27 och hamnen på Verkö, Karlskrona Baltic Port, 
ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet för gods- och 
persontransporter samt att Lv 738 ingår i det prioriterade vägnätet för 
persontransporter, 
 
2. att den kommunala vägen mellan E22/Rv 27 och hamnen på 
Verkö, Karlskrona Baltic Port, ska ingå i det statliga 
väghållningsansvaret, 
 
3. att Karlskrona kombiterminal ska ingå som en funktion i det 
funktionellt prioriterade vägnätet, 
 
4. att rapporten även borde belysa vägsystemets internationella 
kopplingar, samt 
 
5. att i övrigt ge Trafikverket och Region Blekinge tillkänna vad 
kommunledningsförvaltningen anfört. 

 
 _____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2012.346.133 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 35 
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn. 
 
Utvecklingschef Jesper Björnsson föredrar ärendet. 

  
Socialnämnden beslöt den 15 december 2014 § 162 föreslå en 
utökning av sin överenskommelse med Migrationsverket avseende 
ensamkommande barn.  
 
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram nya kommunala fördelningstal 
avseende ensamkommande barn. Socialförvaltningen ser utifrån det 
behov av att utöka Karlskrona kommuns överenskommelse om 
mottagande av ensamkommande barn, samt att för ändamålet inrätta 
nya hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn, för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för mottagande enligt den 
lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014, och den stora 
ökning av ensamkommande barn som nu kommer till riket. 
Genom inrättande av nya HVB och en överenskommelse som är i 
linje med Länsstyrelsens fördelningstal löper kommunen en avsevärt 
mindre ekonomisk risk än om inget ställningstagande görs, dessutom 
bedöms det vara det mest gynnsamma, av de tillgängliga, 
alternativet för de ensamkommande barnens integration i samhället. 
Detta innebär att kommunen behöver skriva om sin 
överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn med 
Migrationsverket till en nivå av 27 asylplatser (8 idag) och 78 platser 
för barn med permanent uppehållstillstånd (27 idag). För att på bästa 
sätt utnyttja kommunens möjligheter på bostadsmarknaden, bör 
tekniska nämndens (blivande drift- och servicenämnden) verksamhet 
ges ett prioriterat uppdrag att hitta flexibla lösningar till det lokalbehov 
som finns, i samråd med socialförvaltningen 
 
Yrkanden 
 
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet remitteras till 
överförmyndarnämnden och kunskapsnämnden för att ge berörda 
nämnde möjlighet att yttra sig kring ärendet innan beslut fattas. 
 
 
     forts. 
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§ 35 forts. 
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn. 
 
Carl- Göran Svensson (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar att 
kommunstyrelsen tillskriver regeringen och begär att Karlskrona 
kommun får kompensation utifrån de faktiska kostnader som finns för 
ensamkommande barns skolgång.  
 
Carl- Göran Svensson (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar att 
Karlskrona kommun tydliggör i avtal med Migrationsverket att 
kommunen tar emot ensamkommande flyktingbarn oavsett ålder 
(under 18 år) och kön. 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag 
att utöka avtalet med Migrationsverket, att kommunstyrelsen ger 
socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen uppdrag att 
räkna fram de direkta och indirekta kostnaderna för asylmottagandet 
i kommunen. Samt att efter gjorda beräkningar tillskriva 
Migrationsverket med krav att de skall ersätta kommunen för de 
faktiska kostnaderna. 
 
Åsa Gyberg- Karlsson (V) yrkar att Karlskrona kommun framöver 
tittar på möjligheten att möjliggöra mottagande av ensamkommande 
barn, oavsett ålder och kön 
 
Magnus Larsson (C) yrkar avslag på Camilla Brunsbergs, Carl- 
Göran Svenssons, Christopher Larssons och Åsa Gyberg- Karlssons 
yrkanden. 
 
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag till Christopher Larssons 
tilläggsyrkandeyrkande 
 
Proposition och beslut 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras, kommunstyrelsen finner att ärendet ska avgöras i dag. 

 
Votering 
 
De som anser att ärendet ska avgöras idag röstar JA. De som 
biträder Camilla Brunsbergs remissyrkande röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), Jan- 
Anders Lindfors (S), Elina Gustavsson (S), Rikard Jönsson (S), 
Lisbeth Bengtsson (S), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman 
(SD), Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C), Tommy Olsson (KD), 
Åsa Gyberg- Karlsson (V). 
     forts. 

perwimmerman
Markering
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§ 35 forts. 
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn. 
 
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson 
(M), Emma Swahn Nilsson (M). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 12 ja- röster mot  
3 nej- röster att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Christopher Larssons 
yrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Carl- Göran Svenssons 
och Tommy Olssons ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet. 
 
Votering 
 
De som vill avslå Carl- Göran Svenssons och Tommy Olssons 
ändringsyrkande röstar NEJ. 
De som vill bifalla Carl- Göran Svenssons och Tommy Olssons 
ändringsyrkande röstar JA. 
 
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), 
Jan- Anders Lindfors (S), Elina Gustavsson (S), Rikard Jönsson (S), 
Lisbeth Bengtsson (S), Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C). 
 
Följande röstar JA: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson 
(M), Emma Swahn Nilsson (M), Tommy Olsson (KD), Åsa Gyberg- 
Karlsson (V). 
 
Följande avstår: Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 8 nej- röster mot  
5 ja- röster och 2 avstår att avslå ändringsyrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Carl- Göran Svenssons 
och Tommy Olssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar avslå yrkandet. 
 
Votering 
 
De som vill avslå Carl- Göran Svenssons och Tommy Olssons 
tilläggsyrkande röstar NEJ. 
De som vill bifalla Carl- Göran Svenssons och Tommy Olssons 
tilläggsyrkande röstar JA.   forts. 
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§ 35 forts. 
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn. 
 
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), 
Jan- Anders Lindfors (S), Elina Gustavsson (S), Rikard Jönsson (S), 
Lisbeth Bengtsson (S), Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C), 
Åsa Gyberg- Karlsson. 
 
Följande röstar JA: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson 
(M), Emma Swahn Nilsson (M) Christopher Larsson (SD), Lotta 
Antman (SD)Tommy Olsson (KD). 
 
Kommunstyrelsen röstar således med 9 nej-röster mot 6 ja- röster att 
avslå tilläggsyrkandet.   
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Åsa Gyberg Karlssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå 
yrkandet. 
 
Votering 
 
De som vill avslå Åsa Gyberg- Karlssons tilläggsyrkande röstar NEJ. 
De som vill bifalla Åsa Gyberg- Karlssons tilläggsyrkande röstar JA. 
 
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), 
Jan- Anders Lindfors (S), Elina Gustavsson (S), Rikard Jönsson (S), 
Lisbeth Bengtsson (S), Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C). 
 
Följande röstar JA: Åsa Gyberg- Karlsson (V) 
 
Följande avstår: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson (M), 
Emma Swahn Nilsson (M) Christopher Larsson (SD),  
Lotta Antman (SD),Tommy Olsson (KD). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 8 nej- röster mot  
1 ja- röst och 6 avstår att avslå yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
1. att Karlskrona kommun skall utöka sin överenskommelse med 
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av 
105 platser totalt, varav 27 asylplatser. 
 
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för 
ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån 
den utökade överenskommelsen ska täckas. 
     forts. 
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§ 35 forts. 
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn. 
 
3. att ge drift- och servicenämnden i uppdrag att med prioritet 
eftersöka lokaler som både kan tillgodose kommunens behov av 
HVB-platser för ensamkommande barn, som vid behovsväxling även 
kan användas som studentbostäder, i samråd med 
socialförvaltningen.    
 
____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.551.701 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 36 

Kommunsamverkan Cura Individutveckling, utlåtande 
delårsrapport 2014. 
 
Karlskrona kommun har tagit emot delårsrapport per den 31 augusti 
för Kommunsamverkan Cura individutveckling (Cura). 
Delårsrapporten är granskad av kommunalförbundets revisorer. 
Förbundets prognos för år 2014 uppgår till ett positivt överskott med 
3,5 mnkr. I denna prognos har en föreslagen sänkt avgift för 
kommunerna beaktats. 
 
Kommunledningsförvaltningen har inget att anmärka på i den 
avlämnade delårsrapporten utan instämmer i revisorernas utlåtande. 
 
Utöver granskningen av delårsrapporten har de auktoriserade 
revisorerna även gjort en uppföljande granskning av tidigare gjorda 
granskningar: ”Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa 
rutiner” och ”Hantering av privata medel”. Denna rapports bedömning 
är att Cura på många sätt förbättrat sitt arbete med intern kontroll 
samt hantering av privata medel och tagit till sig av synpunkter från 
tidigare granskningar. Dock kvarstår några punkter att åtgärda vilket 
kommunalförbundets revisorer tillskrivit direktionen för Cura med en 
begäran om svar på vilka åtgärder som direktionen avser att vidta för 
att förbättra den interna kontrollen. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna delårsrapport 2014-08-31 från Kommunsamverkan 
Cura Individutveckling. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2014.506.041 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder/styrelser     
Akten 
 
 
 
 

§ 37 
Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges beslut om 
budget 2015, att- satserna 5 och 6. 

 
Av kommunfullmäktiges beslut om budget 2015 och plan 2016-2017 
framgår att kommunstyrelsen getts i uppdrag att fastställa ansvars- 
och uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de 
fastställda målen respektive direktiven för Karlskrona kommun 
och kommunkoncernen. Kommunstyrelsens beslut ska rapporteras 
till kommunfullmäktige. 
 
I PM redovisas förslag till ansvars- och uppgiftsfördelning. 
 
I bilaga 1 (huvudbilaga) redovisas den föreslagna fördelningen av 
mål respektive direktiv sorterat per mål och direktiv. I bilaga 2 
redovisas fördelningen sorterat per nämnd/styrelse. 
 
Förslaget till fördelningen av mål och direktiv har under hand 
kommunicerats med kommunens ledningsgrupp. Synpunkter på 
fördelningen av ansvars- och uppgiftsfördelningen har inkommit och 
tagits hänsyn till. Genom att kommunens ledningsgrupp under hand 
kunde ta del av förslaget har också att en något bättre förutsättning 
skapats för nämnder/styreser att inarbeta uppgifterna i sina 
internbudgetar. 
 
Mål 
Beskrivning av ”Omfattas av” 
Nämnd/ styrelse som omfattas av ett mål ska fastställa mål för den 
egna verksamheten som på ett tydligt sätt relaterar till 
kommunfullmäktiges övergripande mål. Nämnd/- styrelse ska svara 
för att kommunfullmäktiges angivna mål blir uttolkat. 
 
Nämndens/styrelsens egen målformulering ska vara ett s.k. 
SMARTA-mål. Med det avses att vart och ett av de 
nämnds/bolagspecifika målen ska vara specifikt, mätbart, accepterat, 
realistiskt, tidsatt och ansvarsfördelat. 

 
      forts. 
 
 



 
 

27 januari 2015           18 
 

 
§ 37 forts. 
Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges beslut om 
budget 2015, att- satserna 5 och 6. 
 
Nämndernas/styrelsernas SMARTA mål ska fastställas av 
nämnderna/styrelserna senast i mars månad, och redovisas i 
respektive nämnd/styrelses marsrapport1 till kommunstyrelsen. 
 
Antalet SMARTA mål kan vara ett eller flera till vart och ett av de 
fullmäktigemål som nämnden/styrelsen omfattas av. 
Uppföljning och utvärdering samt analys av måluppfyllnaden ska 
lämnas av nämnd/- styrelse till kommunfullmäktige i delårsrapporter 
och bokslut. 
Mål är, om inte annat framgår av fullmäktiges målformulering, kopplat 
till verksamhetsåret.  
 
Direktiv 
Beskrivning av ”Ansvarar för” 
Nämnd/styrelse som utses som ansvarig för genomförande av ett 
direktiv ska svara för att direktivet blir uttolkat och verkställt. 
Nämnden/styrelsen ska upprätta en handlingsplan för 
verkställigheten. 
 
Handlingsplanen ska innefatta en tidplan, en ansvarsfördelning inom 
den egna nämnden/ styrelsen, en aktivitetsplanering, samt en 
bedömning av resursåtgång. 
 
Ansvarig nämnd ska upprätta sina handlingsplaner i samverkan med 
eventuella andra nämnder/styrelser som medverkar i direktivet (se 
nedan om medverkande). 
 
Nämnd/styrelse som är ansvarig för ett eller flera direktiv ska 
redovisa sina handlingsplaner till kommunstyrelsen i marsrapporten 
till kommunstyrelsen. 
 
Direktiv ska, om inte annat anges tydligt i fullmäktiges formulering av 
direktivet, kunna uttolkas av ansvarig nämnd såsom giltigt för såväl 
ett verksamhetsår som över två eller flera år. 
 
Genomförandet av ett direktiv ska så snart det är slutfört 
återrapporteras till kommunfullmäktige. Under löpande 
verksamhetsår ska status i genomförandeprocessen rapporteras 
i delårsrapporterna. I det fall genomförandeprocesser löper över två 
eller flera verksamhetsår ska ansvarig nämnd även i sin 
bokslutsrapportering till fullmäktige redovisa status i genomförandet. 
För bolag gäller att sådan status ska framgå av bolagets bokslut. 
 
      forts. 
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§ 37 forts. 
Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges beslut om 
budget 2015, att- satserna 5 och 6. 
 
Beskrivning av ”Medverkar i” 
Nämnd/styrelse som anges som medverkande i genomförandet av 
ett direktiv ska av den nämnd/styrelse som är ansvarig ges 
delaktighet i allt arbete som rör direktivets förverkligande. Medverkan 
sker på de villkor och förutsättningar som framgår av den 
gemensamt framtagna handlingsplanen. 
 
Om medverkande nämnde/styrelse enligt handlingsplanen ska 
avsätta egna resurser i genomförande av direktivet ska sådan 
nämnd/styrelse fatta ett eget sådant beslut om resurstilldelning. 
 
Medverkande nämnd/styrelse vare sig ansvar eller svarar för 
rapportering till kommunfullmäktige. Det ansvaret ligger fullt ut på 
ansvarig nämnd/styrelse. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att fastställa ansvars- och uppgiftfördelning av mål och direktiv i 
budget 2015 och plan 2016- 2017 
 
2. att nämndernas/styrelsernas fortsatta arbete med mål och direktiv 
ska baseras på de anvisningar som kommunledningsförvaltningen 
upprättat 
 
3. att till kommunfullmäktige återrapportera fastställd fördelning. 
 
____ 
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Arbetsmarknadsnämnden   KS.2014.282.050 
Controller KLF 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 38 
Genomförande av KomUt. 
  
Karlskrona kommun har genomfört en förstudie kring etableringen 
av en ny aktör på arbetsmarknaden med syfte att skapa flera vägar 
för arbetslösa att få arbete. Förstudien KomUt fann att efterfrågan 
finns för en från kommunen fristående aktör där arbete med 
personer långt ifrån arbetsmarknaden är kärnan. Förstudien gav 
även besked om att inga uppenbara hinder rörande frågor om 
upphandling från kommun, bemanning och anställning av personer 
vilka står långt ifrån arbetsmarknaden och lösning med kollektivavtal 
finns. 
 
Förstudien gick även igenom en tänkt budget, organisation och 
funktionsbeskrivning. Mottagandet från tjänstemän, referensgrupp 
och politiker är positivt. Förstudien har redan väckt nationellt 
intresse beroende på att regeringen har tillsatt en särskilt utredare 
med ett snarlikt uppdrag. För att gå vidare och förverkliga aktören 
ligger det ett arbete framöver att göra. Detta arbete kommer handla 
om att konkretisera de olika delarna för att kunna etablera aktören 
fullt ut. 
 
De frågor som måste konkretiseras till ett verkligt läge är bl.a. 
följande. 
• Associationsform, ekonomisk förening eller aktiebolag, med 
kriterier på medlem- delägarskap. Vad är det som erbjuds ska 
presenteras kortfattat. Med andra ord; vad är affärsidén? De stora 
penseldragen finns men det räcker inte längre framåt för att sälja in. 
Konceptet är det vilket får verksamheten att överleva, aktören är 
inte tänkt att vara ett tidsbestämt projekt utan ska leva vidare. 
”Letter of intent” ska träffas med tilltänkta medlemmar/delägare efter 
att detaljerna klarlagts. 
• Kollektivavtal – val av kollektivavtal och anställningsformer måste 
fungera för parterna på arbetsmarknaden. Här måste göras ett 
arbete tillsammans med parterna för att teckna ett fungerande 
kollektivavtal. 
• Upphandling – gröntjänsten med den dagliga verksamheten måste 
utformas på ett konkurrensneutralt vis i samverkan med den nya 
Drift- och serviceförvaltningen.  
     forts. 
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§ 38 forts. 
Genomförande av KomUt. 
 
Underlag för upphandlingen ska presenteras och kommunen som 
beställare av tjänsterna ska avgöra vilka tjänster som ska utföras. 
 
• Anställningsfrågor – rekrytering av personal ur en kategori av 
personer vilka står långt ifrån arbetsmarknaden behöver göras på 
ett över tiden hållbart vis. 
• Sekretessfrågorna kräver ett särskilt system för att kunna få ett 
fungerande samarbete mellan den nya aktören och kommunen. 
Detta kräver medgivande från den berörde deltagaren. 
• Budget i detalj – kostnader från telefoni till lokal, från 
företagshälsovård till stabspersonal, allt måste plockas fram för att 
veta storleken på bolagen för kunna leverera tänkt resultat. 
• Lokalfrågan, lämplig lokal måste hittas och preliminär 
överenskommelse med fastighetsägaren ska träffas. 
• Rekrytering av ledare och personal för aktören ska inledas. 
• Möjligheter till projektmedel i uppstartsfasen ska undersökas. 
 
Kring alla dessa frågor måste en bearbetad tidsplan, med innehåll 
och genomarbetade förslag presenteras. Tidsplanen kan innebära 
att arbetet inleds direkt 2015 och rapporteras vid två tillfällen. Dels 1 
mars när upphandlingsdelen rapporteras till kommunen för att 
underlätta för kommunen att med relativt högt tempo genomföra den 
tänkta upphandlingen och dels den 1 maj när hela uppdraget 
slutredovisas. Denna tidsplan innebär att verksamheten kan starta 
under sommaren 2015. Genomförande av tidsplanen bygger på en 
snabb start av nästa steg i processen kring etableringen av denna 
nya aktör. 
 
Arbetet kan bedrivas av extern konsult med måste till delar 
finansieras av kommunen eller av andra samhällsintuitioner. 
Beräkning av arbete och omfattning är att uppgifterna är beräknade 
till 400 000tkr. 
 
Intresserade företag har visat sig beredda att finansiera ¼ av denna 
kostnad och övriga 300 tkr måste finansieras via ett uppdragsavtal 
med Karlskrona kommun och/eller via finansiering av andra 
samhällsmedel. 
 
En modell för detta är en förenklad upphandling där uppdraget 
preciseras och den tänka uppdragstagaren bör vara beredd att 
finansiera ¼ av totalkostnaden som är beräknat till 400 000. 
 
 
     forts. 
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§ 38 forts. 
Genomförande av KomUt. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
1. att anslå 300 000 kronor till planering och uppstart av KomUt ur 
Kommunstyrelsens reserv för utveckling, social - och 
omsorgsverksamhet 
2. att Arbetsmarknadsnämnden genomför en 
konkretisering/fördjupning för ett genomförande av resultaten i 
förstudien KomUt, 
3. att arbetsmarknadsnämnden upphandlar detta arbete i en 
omfattning av 400 tkr med krav om en egenfinansiering av ¼ av 
totalkostnaden, 
4. att uppdraget återredovisas för kommunstyrelsen, drift- och 
servicenämnden och arbetsmarknadsnämnden. 
 
____  
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Kommunfullmäktige     KS.2015.59.041 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 39 
 Ändrad tidplan för verksamhets- och ekonomistyrning. 
 

Enligt av fullmäktige fastställt dokument ”Ekonomi- och 
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” ska uppföljning ske i 
form av delårsrapporter efter april respektive augusti månad och 
ekonomiuppföljningar efter februari respektive oktober månad. Såväl 
delårsrapporterna som ekonomiuppföljningarna innefattar 
ekonomiska prognoser. Samtliga dessa fyra rapporter redovisas för 
kommunfullmäktige. 
 
Nuläget vinter/vår 2015 
Kommunfullmäktige fastställde kommunens budget, och därmed 
budgetramar för nämnderna, i december månad 2014. Nämndernas 
internbudgetar ska fastställas av respektive nämnd senast i februari 
månad 2015. Med anledning av den organisationsförändring som 
genomfördes per 1 januari innehåller budgetarbetet ett stort inslag av 
teknisk hantering. Budgetarbetet för den nya organisationen ska ske 
parallellt med att bokslutet genomförs för den ”gamla organisationen. 
 
Till detta läggs sedan arbetet med den första ekonomirapporten som 
ska baseras på utfallet efter två månader, d.v.s. februari månad. 
 
Bedömningen är att februarirapporten kommer att innefatta ett stort 
mått av osäkerhetsfaktorer i såväl budget- som 
redovisningsperspektivet. Det finns därför skäl att ifrågasätta värdet 
av rapporten.  
 
Efter april månad ska den första delårsrapporten upprättas. 
Tidslinjalen för en sådan rapport gör det inte möjligt att ha kunskapen 
från rapporten som ett, av flera, underlag för budgetprocessen. 
 
Förslaget 
För att inte lägga tid på arbetsuppgifter där insatserna mer styrs av 
formalia än av ett förmodat värde av produkten, föreslårs följande 
förändringar i upplägget av uppföljningar för budgetåret 2015 
      forts. 
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 § 39 forts. 
 Ändrad tidplan för verksamhets- och ekonomistyrning. 

 
1. Ekonomirapporten efter februari månad slopas 
2. Delårsrapporten efter april månad slopas 
3. Ekonomirapport, inkluderande årsprognos, efter mars månad 
införs och rapporteras till kommunfullmäktige 
4. Ekonomirapport, inkluderande årsprognos, efter maj månad införs 
och rapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Förslaget innebär att en delårsrapport kvarstår, den efter augusti 
månad. Därmed efterlevs såväl kommunlagens (8 Kap,§ 20a) som 
Lag om kommunal redovisning (9 Kap, § 1) krav på 
delårsrapporternas omfattning och inriktning. Även månadsrapporten 
efter oktober månad kvarstår. 
 
Förslaget innebär att den första årsprognosen grundar sig på ett 
något säkrare underlag än vad som skulle vara fallet efter två 
månader, samtidigt som prognosen även kan utgöra ett värdefullt 
moment i budgetprocessen. 
 
Förslaget innebär inte någon eftergift vad avser kontroll och 
avstämning i den löpande redovisningen. Förslaget innebär inte 
heller att kravet på kontroll och uppföljning i verksamhets- och 
ekonomiperspektivet blir försämrat.  
 
Eftersom nuvarande aktiviteter är fastställda av fullmäktige måste det 
här förslaget till förändringar föreläggas fullmäktige för 
ställningstagande. Förslaget ska ses som en tillfällig förändring under 
2015. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
1. att ekonomirapport efter februari månad samt delårsrapport efter 
april månad slopas för verksamhetsåret 2015, 
 
2. att ekonomirapport, inkluderande årsprognos, efter mars 
respektive maj månad införs för verksamhetsåret 2015, samt 
 
3. att ekonomirapporterna efter mars respektive maj månad ska 
redovisas till kommunfullmäktige. 
 
_____ 
 
 
 

 



 
 

27 januari 2015           25 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden   KS.2013.106.821 
Akten 
      
 
 
 
 
 

§ 40 
Svar på motion om fler och bättre konstgräsplaner . 
 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 
februari 2013, § 19 av Reine Svensson (V). Förslaget är att 
Karlskrona kommun omgående anlägger två nya uppvärmda 
konstgräsplaner i fullmått på den plats där det idag finns en på 
Rosenholmsområdet, att kommunen anlägger en konstgräsplan i 
fullmått på ytan för Västra Marks C-plan samt att kommunen har som 
ambition och utarbetar en plan för att se till att det vid varje 
kommunal skola ska finnas en konstgräsyta av den typ som finns vid 
Rödebyskolan.  
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse, daterad den 12 januari 
2014, lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
idrotts- och fritidsnämnden lämnade yttrande och beslutsförslag över 
motionen den 6 maj 2013, § 28. Kommunstyrelsen beslutade den 3 
september 2013 att återremittera motionen till idrotts- och 
fritidsnämnden för att föra en dialog med idrottsföreningarna, samt att 
även titta på möjligheter till uppvärmning av planerna. 
 
Motionen har efter återremissen behandlats av idrotts- och 
fritidsnämnden den 1 september 2014, § 47. Nämnden har lämnat ett 
yttrande över motionen och föreslagit kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad samt att 
följande text skrivs in i yttrandet från förvaltningen: ”att vid eventuell 
projektering bör även miljöaspekten beaktas.” 
 
Inom kultur- och fritidsnämndens arbete med anläggningsplan, vilket 
sker tillsammans med föreningslivet, förs en kontinuerlig dialog med 
idrottsföreningarna om prioriterade anläggningsbehov. 
 
Yrkanden 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremistteras för fatt 
komplettera svaret avseende konstgräsbeläggning på Västra Marks 
C- plan. 
     forts. 
 
 

perwimmerman
Markering
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§ 38 forts. 
Svar på motion om fler och bättre konstgräsplaner . 
 
Åsa Gyberg- Karsson (V) yrkar bifall till Börje Dovstads 
återremissyrkande 
 
Christopher Larsson (SD)yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska återremitteras. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att återremittera ärendet 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2010.504.829 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 41 
Svar på medborgarförslag om att anlägga en bike- park i 
Karlskrona. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 
oktober 2010, § 144,av Gustav Juhlin. Förslaget är att skapa en bike- 
park i Karlskrona. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har den 8 december 2014, § 72, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att idrotts- och 
fritidsförvaltningen ber om ursäkt för att inte svar lämnats till Gustav 
tidigare. Under denna tid har en skateanläggning färdigställts både 
utanför fritidsgården i Vedeby, och en utanför skatehallen i centrala 
Karlskrona.  
 
Ur säkerhetssynpunkt är det inte lämpligt att åka kick-bike samtidigt 
med skate, BMX och inlines. Utövarna har olika åkmönster som lätt 
kollidera med varandra. Kick-bike åkarna är oftast yngre medan skate, 
BMX och inlines-åkare kan vara upp till över 20 år.  
 
På skateanläggningen i centrala Karlskrona är det lämpligt att 
skateboard- BMX-och inlinesåkare i huvudsak åker. Kick-bike åkarna 
ges möjlighet att åka där mellan kl. 08.00-12.00 lördagar och söndagar.  
På Skateanläggningen i Vedeby kan man förutom att åka skateboard 
och BMX även åka kick-bike. 
  
Detta på grund av att det är färre skejtare, BMX - och inlinesåkare på 
den anläggningen och de är dessutom mer i samma ålder som Kick-
bike-åkarna. På sikt är Hattholmen i översiktsplanen för 2030 utpekat 
som ett intressant område för efterfrågade stationära miljöer för barn 
och ungdomar med till exempel intresse för skate och cykelåkning.  

 
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.347.822 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 42 
 Svar på medborgarförslag om att bygga ett äventyrsbad i Jämjö. 
  

Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 8 
september 2014 § 157,av Julia Karlsson. Förslaget är att bygga ett 
äventyrsbad i Jämjö. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har den 8 december 2014, § 72, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
I tidigare budget och investeringsplan har under åren 2016 och 2017 
medel funnits upptagna för en ombyggnad av nuvarande 
Jändelskolan i Jämjö till nya Jämjö Kunskapscenter (JKC) enligt 
samma modell som gällde för Lyckeby Kunskapscenter (LKC). 
 
Karlskrona behöver olika alternativ till aktiviteter som kan locka båda 
gamla och unga. Närheten till aktiviteter är ofta avgörande för om man 
blir aktiv och vad man gör på sin fria tid. Ett äventyrsbad kan vara en del 
att få människor att utvecklas och ha kul i. 
 
Att driva en badanläggning är kostsamt och inte helt enkelt. Det är något 
som kommunerna behöver betala mycket för att driva. Avgifterna man 
får in är lägre än kostnaderna. Kostnaden för ett äventyrsbad beror på 
utformning, vad anläggningen ska innehålla och var anläggningen kan 
byggas. Idag beräknas kostnaden till mellan 50-200 Mkr, vilket gör att 
driftskostnaderna blir från 5 Mkr per år och uppåt. 
 
I avvaktan på att det blir möjligt att bygga ett nytt bad måste idrotts- och 
fritidsnämnden hänvisa besökande till de två simanläggningar som finns 
i kommunen och till äventyrsbad i andra kommuner. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

  
 att anse medborgarförslaget besvarat. 

 
____ 

 

 

 
 
 



 
 

27 januari 2015           29 
 
 
Kommunfullmäktige   KS.2014.334.828 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 43 
Svar på medborgarförslag om att bygga en motorcrossbana i 
Jämjöområdet. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 8 
september 2014 § 157,av Rasmus Svensson. Förslaget är att bygga 
en motorcrossbana i Jämjöområdet. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har den 8 december 2014, § 72, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att få utöva den 
aktivitet man är intresserad av betyder mycket inte minst för 
ungdomar. Möjligheterna till att få göra det i sitt närområde avgör ofta 
valet av aktivitet/er. Motocross liksom annan motorsport är inte enkelt 
att utöva idag då det finns många restriktioner kopplat till miljöfrågor, 
inte minst buller och hantering av drivmedel etc. 
 
Som Rasmus Svensson nämnt finns det en motocrossbana i 
kommunen, i Rödeby. Anläggningen ägs och drivs av en förening. En 
förening måste finnas bakom ett intresse. Kostnaden för att anlägga 
en bana är svår att beräkna idag. För att sköta en bana krävs också 
att föreningen stora maskiner och medlemmar som kan bidra på olika 
sätt med eget arbete. Den årliga kostnaden för att driva banan i 
Rödeby är cirka 350 000 kronor. 
 
Att anlägga en motocrossbana till i Karlskrona kommun är idag inte 
möjligt utan får avvakta dels att det kommer underlag till en förening 
till och att ekonomiska förutsättningar kan skapas av denna kanske 
tillsammans med kommunen för att anlägga den. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.105.820 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 44 
 Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av fritidsbåtar på 
 en del av markytan i oljehamnen. 
 

Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 
mars 2014 § 51 av Hans Lundgren. Förslaget är att göra om en del 
av oljehamnen till vinterförvaring av fritidsbåtar. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 12 januari 
2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
förslagsställaren önskar att en del av före detta Oljehamnen (närmast 
Preem) görs om till ett område för vinterförvaring av fritidsbåtar i 
egna båthus. Syftet är att en klubb ska kunna arrendera marken av 
kommunen för att sedan låta medlemmarna bygga likformade hus för 
förvaring av båtar i egna byggnader. 
 
Medborgarförslaget har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden 
den 12 december 2014, § 259. Nämnden har föreslagit 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget och därmed anse medborgarförslaget vara 
besvarat. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.385.842 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 45 
Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna 
kanal. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 
september 2014 § 157 av Roland Thörnqvist. Förslaget är att sätta 
upp skyltar vid Sunna Kanal med texten: ”Ni lämnar fastlandet- 
välkommen till skärgårdsstaden och världsarvsstaden Karlskrona. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 8 
december 2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen 
skriver att i dagsläget finns informationsskyltar som välkomnar till 
Karlskrona och världsarvet placerade vid E22 öster och väster om 
Karlskrona, väg 28 norr om Karlskrona och på Verköleden. På 
informationsskyltarna finns också möjlighet för arrangörer att 
marknadsföra olika evenemang och det finns kartskyltar i anslutning 
till de större informationsskyltarna. Skyltarna är placerade vid 
parkeringsfickor så att det går att stanna bilen och läsa på skyltarna 
utan att störa övrig trafik. Placeringen är gjord så att bilisterna i god 
tid ska hinna förbereda sig för att ta rätt avfart in mot Karlskrona. 
 
Det finns dessutom särskilda Världsarvsskyltar som Trafikverket 
sätter upp på E22 öster och väster om Karlskrona och på väg 28. 
 
Det bedöms därför inte finnas behov av fler skyltar som välkomnar till 
Karlskrona och världsarvet. Samråd i frågan har skett med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Utveckling i Karlskrona AB. 
 
Yrkanden 
 
Tommy Olsson (KD) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Tommy Olssons bifallsyrkande 
mot allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
     forts. 



 
 

27 januari 2015           32 
 

 
§ 45 forts. 
Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna 
kanal. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således föreslå kommunfullmäktige  
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.337.400 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 46 
Svar på medborgarförslag om att utföra fukt- och mögelkontroll 
i alla kommunala byggnader. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 
september 2014 § 157 av Bea Alexandersson. Förslaget är att 
kommunen ska göra fukt- och mögelkontroll i alla kommunala 
byggnader. 
 
Tekniska nämnden har den 24 november 2014 lämnat yttrande och 
beslutsförslag. Nämnden skriver att som fastighetsägare ansvarar 
kommunens fastighetsavdelning för fastighetens tekniska standard 
och säkerhet. Fastighetsavdelningen har även ansvar för hälsan och 
säkerheten hos de som bor, arbetar och vistas i och omkring 
fastigheten. 
 
Fastighetsavdelningen kontrollerar kontinuerligt att gällande 
bestämmelser följs, i detta fall genom bl.a. OVK-kontroller 
(obligatorisk ventilationskontroll), mätning av 
inomhustemperatur/relativ fukthalt/fuktkvot i konstruktion. Vid 
konstaterade avvikelser i kontrollerna genomförs utredning med 
efterföljande åtgärdsprogram om så anses befogat och nödvändigt. 
 
De lagstadgade kontroller och regler som gäller för 
fastighetsförvaltning följs av fastighetsavdelningen. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
  
att medborgarförslaget skall anses vara besvarat. 
____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2013.486.106 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 47 
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för 
social hållbarhet. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20- 21 
november 2013, § 138 , av Yvonne Sandberg- Fries och Eva. Marie 
Malmgren. Förslaget är att man ska tillsätta en kommission för ett 
socialt hållbart Karlskronasamt att snarast inleda ett fördjupat 
samarbete med Blekinge Tekniska Högskola angående hur en 
kommun kan arbeta systematiskt med social hållbarhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 19 
december 2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen 
skriver att socialdemokraterna har lämnat en gruppmotion där de 
föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsätta en Kommission för ett socialt hållbart Karlskrona samt att 
snarast inleda ett fördjupat samarbete med Blekinge Tekniska 
Högskola (BTH) angående hur en kommun kan arbeta systematiskt 
med social hållbarhet. Motionen inlämnades den 19 november 2013.  
 
Nuläge  
Karlskrona kommun och social hållbar utveckling 
Karlskrona kommun har sedan flera år tillbaka arbetat på ett 
systematiskt sätt med den ekologiska hållbarheten. Frågan kring den 
sociala hållbarheten med behov av indikatorer och systematiskt 
arbete har växt sig starkare de senaste åren. Runt om i landet 
arbetar så gott som samtliga kommuner med frågor den sociala 
hållbarheten ur olika perspektiv. Idag finns det en person på 
kommunlednings¬förvaltningen som strategiskt arbetar med 
jämställdhet, integration och folkhälsofrågor, det vill säga delar av 
den sociala hållbarheten. 
 
Motionens ena förslag om ett fördjupat samarbete med BTH 
angående hur en kommun kan arbeta systematiskt med social 
hållbarhet är numera beslutat enligt KS 2014.14.106 Hållbar 
kommunutveckling. Forskningsprojektet, som kommer att löpa över 
tre år, kommer säkert att bidra till att vi i vår organisation får hjälp och 
stöd i vårt fortsatta arbete kring hållbarhetsperspektiven.   
 
     forts. 
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§ 47 forts. 
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för 
social hållbarhet. 
 
Utbildningsdag 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att genomföra en 
utbildningsdag kring social hållbarhet och Fairtrade. 
Utbildningsdagen genomfördes den 14 maj och då fick deltagarna 
fördjupning inom områdena. Vi hade bjudit in bland andra Eva 
Renhammar från Malmö stad som arbetat med Kommissionen för ett 
socialt hållbart Malmö.   
  
Malmökommissionen 
År 2010 beslutade Malmös politiker att tillsätta en oberoende 
kommission för att få hjälp med att på sikt minska hälsoskillnaderna 
genom att angripa de bakomliggande 
orsakerna. Målet med kommissionen var att ge beslutsfattarna i 
Malmö ett kvalificerat underlag med vetenskapligt underbyggda 
förslag till strategier för hur man kan minska ojämlikheten i hälsa i 
Malmö. Slutrapporten som kommissionen överlämnade i mars 2013, 
gav en ny förståelse för situationen i Malmö. Den 5 mars 2014 
fattade kommunstyrelsen i Malmö beslut om hur arbetet för en socialt 
hållbar utveckling och minskade skillnader i hälsa ska fortsätta. Det 
fortsatta arbetet utgår från kommissionens rekommendationer och 
åtgärdsförslag. 
 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 
Under åren 2011-2013 samordnade SKL Samling för social 
hållbarhet - minska skillnaderna i hälsa, där Malmö, tillsammans med 
20 andra kommuner, landsting och regioner, deltog. Arbetet 
resulterade i fem rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till 
att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.  
 
Sedan Samlingen avslutade sitt arbete har SKL gått vidare och 
tillsammans med Folkhälsomyndigheten våren 2014 lanserat en 
fristående fortsättning Mötesplats social hållbarhet. 
 
Liknade satsningar som Malmökommissionen har gjorts ibland annat 
i Västra Götaland Samling för social hållbarhet i och 
Östgötakommissionen för jämlik hälsa. 
 
Folkhälsoarbetet i länet 
År 2013 fick landstingsdirektören i uppdrag att samordna arbetet med 
att arbeta fram en länsgemensam folkhälsopolicy. Landstinget, länets 
fem kommuner, Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge samt 
Blekinge Health Arena ideell förening står bakom policyn. Fullmäktige 
i Karlskrona antog policyn 2014-12-10.  
     forts. 
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§ 47 forts. 
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för 
social hållbarhet.    
    
Policyn ska ligga till grund för regionala och lokala handlingsplaner. 
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för Karlskrona påbörjas 
efter årsskiftet 2014/15.    
 
Folkhälsorådet i Karlskrona 
Sedan 1 januari 2013 ligger ansvaret för folkhälsoarbetet under 
kommunstyrelsen.  
 
Karlskrona har under flera år haft ett Folkhälsoråd bestående av 
politiker från kommunen och landstinget. I Folkhälsorådet finns 
också, från år 2013, kommunens folkhälsostrateg, en 
folkhälsostrateg från landstinget samt en representant för 
hälsocentralerna från landstinget. Nya representanter till 
Folkhälsorådet utses för varje mandatperiod. Kommunens 
representanter i Folkhälsorådet ska utses av kommunfullmäktige och 
landstingets representanter utses av landstingsfullmäktige. 
 
Då folkhälsofrågorna berör de flesta av kommunens verksamheter 
finns nu funderingar kring att utöka folkhälsorådet för att få en 
bredare ”arena” att diskutera och driva folkhälsoarbetet. 
  
Budget 2015 samt ramar för 2016-2017 
I direktiven framgår att en Karlskronakommission ska arbeta fram en 
långsiktig strategi för en bättre jämlik social omsorg i vår kommun. 
 
Slutsats 
Vi är i ett uppbyggnadsskede med att få den sociala hållbarheten 
som en naturlig del eller perspektiv i vår kommunala verksamhet. 
Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska vara med i BTH:s 
forskningsprojekt Hållbar kommunutveckling. Vi ser fram emot ett 
fördjupat samarbete med BTH i forskningsprojektet som 
förhoppningsvis kan resultera i en god struktur och vägledning i vårt 
arbete kring hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet.  
 
De erfarenheter och arbeten som gjorts, och görs, i andra regioner 
kan vara inspiration och till stor hjälp i vårt arbete med ett socialt 
hållbart Karlskrona. Även Folkhälsomyndigheten och SKLs 
Mötesplats social hållbarhet kan vara till stor nytta för oss. Vi är inne i 
en process kring en ny organisation och förhoppningsvis ges 
möjlighet till förnyade arbetssätt och förstärkning kring den sociala 
hållbarheten. Förändringen av folkhälsorådet och 
Karlskronakommissionens arbete blir en betydelsefull del i arbetet 
med social hållbarhet. 
     forts. 
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§ 47 forts. 
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för 
social hållbarhet.     
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
1. att bifalla motionen 
 
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samordna 
folkhälsorådets arbete med Karlskronakommissionens uppdrag. 
 
____ 
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 § 48 
 Anmälningsärenden. 
 
 1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
 till protokollet.  

2) Länsstyrelsen Blekinge Län  
a) Beslut 2014-12-17, dnr 456-1215-2014,uppföljningbesök LEH 
Karlskrona. Beslut 2014-12-18, dnr 211-3026-2014, återkallande 
tillstånd att bedriva kameraövervakning.  
b) Beslut 2014-10-29, dnr 211-3294-14, tillstånd kameraövervakning.  
3) Cirkulär Sveriges kommuner och landsting  
a) 14:33, Information om patientlagen (2014:821).  
b) 14:55, Omsorgsindex (OPI) och vårdprisindex (VPI).  
c) 14:42, internräntan 2015 revideras.  
d) 14:43, hyreshöjning fr.o.m 1 januari 2015 för lokaler med avtal 
knutna till konsumentprisindex, KPI.  
e) 14:44, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar- ur ett arbetsrättsligt 
perspektiv.  
f) 14:45, Kommunala ansvarsåtagande för egna hem och småhus i 
Bostadsrättsform.  
g) 14:51 Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA, 
samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och 
KPA-KL under år 2015.  
h) 14:52, Statsbudgeten för 2015-Alliansens förslag.  
i) 14:53, Budgetförutsättningar för åren 2014-2018.  
j) 14:54, Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare 
och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL.  
4) Cura individutveckling avgifter 2015.  
5) Inbjudan till samtal med arbetsmarknadsministern om 
ungdomsarbetslösheten.  
6) Beslut 2014-11-06 med anledning av begäran att lämna ut 
allmänna handlingar.  
7) Medlemsavgifter 2015 till region Blekinge efter slutlig 
taxeringsutfall.  
8) Region Blekinge, protokollsutdrag 2014-11-12, § 83, delårsbokslut 
per den 31 augusti 2014.  
9) Attestlista för Serviceförvaltningen 2014-11-18.  
 
     forts. 
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 § 48 forts. 
 Anmälningsärenden. 

 
10) Slutrapport- Regeringens samordnare för kommunalt 
flyktingsmottagande.  
11) Skrivelse från Östra skärgårdens samhällsförening om 
fördjupning av översiktsplan för skärgården, antagen av 
kommunfullmäktige juni 2014, från plan till handling.  
12) EY, hearing om friskolor.  
13) Revisionen, granskning av upphandlingar.  
14) Partnership Memorandum Klaipeda 141010.  
15) Skrivelse 14-11-25 från fackliga organisationer angående 
tillsättning av förvaltningschefer.  
16) Hemställan om att göra Karlskrona kommun till pilotkommun för 
matchningsanställningar.  
17) Öppet brev angående hotet mot Sveriges byggda kulturarv.  
18) Informationsförsörjning om kommuner.  
19) Skrivelse 2014-11-03 angående verksamheten på Hemgårdens 
vävstuga.  
20) Förvaltning av skogstillgångar.  
21) Lägesrapport 2014-11-03 om projekt Johannishusåsen.  
22) Svar på remiss lokal utvecklingsstrategi för lokal ledd utveckling 
2014-2020.  
23) Protokoll Region Blekinge regionstyrelsen 2014-11-12.  
24) Landstinget Blekinge, protokoll Samverkansnämnden 2014-09-
22.  
25) Landstinget Blekinge, protokoll Samverkansnämnden  
Länsstyrelsen Blekinge Län z) Kommuninvest medlemssamråd 2015.  
26) Beslut/förtydligande angående vissa verksamheter efter 
kommunfullmäktige beslut om ny organisation.  
27) Svar på skrivelse avseende avstängning av rektorn på 
Tullskolan.  
28) Sveriges kommuner och Landsting, öppna jämförelser energi och 
klimat 2014.  
29) Revisionen, granskning av controllerfunktionen.  
30) Revisionen, granskning av ledarskap och kommunikation.  
31) Beslut Socialnämnden 17 november 2014, § 147, förslag till 
aktiva åtgärder, kommunala beredskapsjobb med integration, riktat 
till arbetslösa personer som omfattas/omfattats av 
etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 2.  
32) Inbjudan att nominera representanter till ny UBC kommission och 
nätverk.  
33) Beslut barn- och ungdomsnämnden 26 november 2014, § 88 
tillfällig förskola i Lyckebyskolans lokaler. 

  
 Kommunstyrelsen beslutar  
  
 att punkt 13, 29 och 30 lämnas till kommunledningsförvaltningen för 
 beredning. ___ 
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§ 49 
Övrigt. 
 
Åsa Gyberg- Karlsson (V) föreslår att det, i nämndernas ärendelistor, 
bör framgå vilka ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige. 
Nämndsekreteraren återkommer med besked från kansliavdelningen 
 
Camilla Brunsberg (M) begär tillgång för kommunfullmäktiges 
ledamöter till kommunstyrelsens handlingar efter beredningen i 
allmänna utskottet. 
Kommunchefen och/eller nämndsekreteraren återkommer med 
besked. 
 
____ 



 
 

3 mars 2015          1 
 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 3 mars 
2015. 
 
§ 50 Informationer och föredragningar. 
§ 51 Kommunala val 
§ 52 Ny fritidsgård i Nättraby 
§ 53 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag från 
 serviceförvaltningen. 
§ 54 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till 
 kommunledningsförvaltningen. 
§ 55 Förslag till tilläggstrafik avseende utökad båttrafik för trafikåren 2015-2017. 
§ 56 Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2015/2016. 
§ 57 Investeringstillstånd omgestaltning västra Ronnebygatan. 
§ 58 Sammanställning av åtgärder efter den externa utredningen med anledning av 
 ett barns dödsfall i april 2014. 
§ 59 Projekt gemensam bemanning. UTGÅR. 
§ 60 Svar på remiss av betänkandet Försvarsmakten i samhället- en långsiktig 
 hållbar personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret (SOU 
 2014:73). 
§ 61 Svar på skrivelsen från revisionen om granskning av upphandlingar. 
§ 62 Svar på skrivelse från revisionen om granskning av controller. 
§ 63 Svar på skrivelse från revisionen om granskning av ledarskap och 
 kommunikation. 
§ 64 Avrapportering styrgruppen för nytt kulturhus. 
§ 65 Slutrapport arbetet med Östersjöhallen/Idrottshallen. 
§ 66 Karlskronakommissionen- förslag till struktur för arbetet. 
§ 67 Årsbokslut 2014 för kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen. 
§ 68 Säkerhetsbokslut 2014- Trygghet och säkerhet. 
§ 69 Årsbokslut 2014 för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen. 
§ 70 Internbudget 2015 för kommunstyrelsen/ kommunledningsförvaltningen. 
§ 71 Årsbokslut för hela Karlskrona kommuns samlade verksamheter. 
§ 72. Finansrapport december 2014. 
§ 73 Svar på motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen i Rödeby. 
§ 74 Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan Lyckeby och 
 Kättilsmåla. 
§ 75 Svar på medborgarförslag om att utöka kampanjen ”Inga löjliga bilresor”. 
§ 76 Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled ”Skepp & hoj” som 
 förbinder skärgårdens stora öar. 
§ 77 Svar på medborgarförslag om att starta återkommande kampanjer för att få fler 
 att välja att färdas via cykel. 
§ 78 Svar på medborgarförslag om fler gatupratare/ anslagstavlor. 
§ 79 Anmälningsärenden. 
§ 80 Bidrag till skärgårdsutveckling från Skärgårdsmiljonen. 
§ 81 Komplettering taxe- förslag för del av drift- och servicenämndens verksamhet. 
 
___ 
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Plats och tid  Palanderska gården, Sessionssalen  
 Tisdagen den 3 mars 2015, kl. 08.30-16.00 
 
 Sammanträdet ajourneras kl. 12.05- 30.20, 13.45- 14.30 
 
Beslutande: Ordförande  Patrik Hansson (S)  

1:e vice ordf.  Magnus Larsson (C)  
 

Ledamöter  Chatarina Holmberg (S)  
 Jan-Anders Lindfors (S) § 50 kl. 8.30- 13.45  
 Elina Gustafsson (S) 
 Rikard Jönsson (S) 
 Linda Ekström (S)  
 Carl- Göran Svensson (M)  

Emma Swahn Nilsson (M)  
Lotta Antman (SD)  
Börje Dovstad (FP) 

 Sofia Bothorp (MP) § 50, del av § 51, §§ 54-82 
 kl. 8.30-12.05, 13.20-13.45, kl. 14.45.16.00 
 
Tjänstgörande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) §§ 51-82 kl. 14.30-16.00 
 Peter Glimvall (M) §50 kl. 8.30- 14.30 
 Anna Ottosson (M) § 51-82 kl. 14.30-16.00 
 Björn Nurhadi (SD) 
 Billy Åkerström (KD) 
  
Närvarande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) § 50 kl. 8.30- 14.30 
 Håkan Eriksson (S)  
 Liten Löfgren (S) del av § 50, §§ 51-82 kl. 8.30-
 11.40, 13.20- 16.00 
 Sophia Ahlin (M) § 50 kl. 8.30-14.30 
 Anna Ottosson (M) § 50 kl. 8.30-14.30 
 Camilla Karlman (SD) 
 Anna Ekström (FP) del av § 50, §§ 51-82 kl. 8.30-
 8.55, kl. 9.55-11.45, kl.13.20- 16.00 
 Åsa Gyberg Karlsson (V) § 50, del av § 51, §§ 54-82 
 kl. 8.30-12.05, 13.20-13.45, kl. 14.45.16.00 
 
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
 Ekonomichef Per Jonsson 
 Kommunjurist Maria Thuresson  
 HR- chef Anneli Ekström 
 Tf. kommunikationschef Thomas Johansson 
 Utvecklingschef Anette Sturesson 
 Projektchef Johan Stenér 
 Förvaltningschef Carl- Martin Lanér 
 Utredare/ analytiker Pia Kronengen 
  



 
 

3 mars 2015          3 
 
  
 Projektledare Karin Grimbe 
 Controller Nina Larsson 
 Säkerhetsansvarig Elina Tyrberg 
 Kostchef Eva Wrobel 
 HR- specialist Henrik Sundihn 
 Redovisningschef Bengt Nilsson 
 VD Lottie Dahl- Ryde 
 VD Bengt Lingman 
 Landsbygds- och skärgårdsutvecklare  
 Ann- Marie Nordström 
 Näringslivsutvecklare Carl- Axel Ottosson 
 Nämndsekreterare Lisbeth Johansson  
 
Övriga Mats Persson, Projektbyggarna 
 
Utses att justera  Magnus Larsson (C) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunledningsförvaltningen efter  
 överenskommelse   
 
 
Underskrifter  
 
Sekreterare  ............................................. §§ 50-81 
 Lisbeth Johansson  
 
Ordförande  ............................................. §§ 50-81 
 Patrik Hansson  
 
Justerings- ............................................. §§ 50-81 
ledamot  Magnus Larsson 
  
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjustering har den    mars 2015 anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar  
 
………………………………….. 
Lisbeth Johansson  
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§ 50  
Informationer och föredragningar. 
 
1. Investeringstillstånd omgestaltning västra Ronnebygatan föredras 
av projektchef Johan Stenér.  
 
2. Kompletterande taxeförslag för del av drift- och servicenämndens 
verksamheter 2015 föredras av förvaltningschef Carl- Martin Lanér.  
 
3. Sammanställning av åtgärder efter den externa utredningen med 
anledning av ett barns dödsfall i april 2014 föredras av utredare/ 
analytiker Pia Kronengen.  
 
4. Slutrapport arbetet med Östersjöhallen/ Idrottshallen föredras av 
Mats Persson, Projektbyggarna, och projektledare Karin Grimbe. 
 
5. Årsbokslut 2014 för kommunstyrelsen/ 
kommunledningsförvaltningen föredras av kommundirektör Ingrid 
Augustinsson Swennergren och controller Nina Larsson. 
 
6. Säkerhetsbokslut 2014- trygghet och säkerhet föredras av 
säkerhetsansvarig Elina Tyrberg. 
 
7. Internbudget 2015 för kommunstyrelsen/ 
kommunledningsförvaltningen föredras av kommundirektör Ingrid 
Augustinsson Swennergren, och controller Nina Larsson. 
 
8. Årsbokslut 2014 för kommunstyrelsen/ serviceförvaltningen 
föredras av kostchef Eva Wrobel, controller Marie Nilsson och HR- 
specialist Henrik Sundihn. 
 
9. Årsbokslut 2014 för hela Karlskrona kommuns samlade 
verksamheter föredras av redovisningschef Bengt Nilsson, VD Lottie 
Dahl- Ryde och HR- chef Anneli Ekström. 
 
10. Bidrag till skärgårdsutveckling från skärgårdsmiljonen föredras av 
VD Bengt Lingman, landsbygds- och skärgårdsutvecklare Ann- Marie 
Nordström och näringslivsutvecklare Carl- Axel Ottosson. 
 

 _____ 
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Samtliga nämnder och styrelser    KS.2014.177.102 
Kommunala val      
Akten  
 

 
 
 
 
§ 51 
Kommunala val.  
 
Karlskronakommissionen 
Ordförande Patrik Hansson redogör för fördelning av platser i 
Karlskronakommissionen. 
 
Patrik Hansson (S), Carl- Göran Svensson (M), Lotta Antman (SD) 
Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C), Billy Åkerström (KD), Sofia 
Bothorp (MP) och Åsa Gyberg- Karlsson (V) föreslår följande att ingå 
i Karlskronakommissionen:  
 
Chatarina Holmberg (S) 
Peter Johansson (S) 
Elina Gustavsson (S) 
Emma Swahn Nilsson (M) 
Morgan Kullberg (M) 
Christopher Larsson (SD) 
Marianne Grundblad (FP) 
Jan- Olof Pettersson (FP) 
Magnus Larsson (C)  
Pernilla Persson (C)  
Pelle Nordensson (KD) 
Yvonne Sandberg- Fries (MP) 
Björn Fries (V) 
 
Magnus Larsson (C) tillika ordförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     forts. 
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§ 51 forts. 
Kommunala val.  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar således  
 
1. att  utse Chatarina Holmberg (S),Peter Johansson (S), 
Elina Gustavsson (S), Emma Swahn Nilsson (M),  
Morgan Kullberg (M), Christopher Larsson (SD),  
Marianne Grundblad (FP), Jan- Olof Pettersson (FP), 
Magnus Larsson (C), Pernilla Persson (C),  
Pelle Nordensson (KD), Yvonne Sandberg- Fries (MP) och 
Björn Fries (V) att ingå i Karlskronakommissionen. 
 
2. att utse Magnus Larsson som ordförande i 
Karlskronakommissionen. 
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Ekonomiavdelningen    KS.2014.666.827 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten  
 
 
 
 

 
§ 52 
Ny fritidsgård i Nättraby . 
 
Sedan år 2007 har det inte funnits någon fritidsgårdsverksamhet i 
Nättraby. I dagsläget finns det dock enligt tidigare idrotts- och 
fritidsförvaltningen både ett intresse för och ett behov av en lokal för 
fritidsgårdsverksamhet i centrala Nättraby. 
 
Den förutvarande idrotts- o fritidsnämnden har också haft som ett 
uttalat mål att på nytt öppna en kommunal fritidsgård i Nättraby (och 
då egentligen senast sommaren 2014). Nämnden beslöt därför vid 
sitt sammanträde i december 2014 att föreslå att lokalytor för en ny 
fritidsgård tillskapas i den planerade utbyggnaden av Nättrabyskolan 
på den s.k. Läderfabrikstomten. Nämnden beslöt samtidigt att också 
begära extra medel för dels drift av verksamheten, dels för inköp av 
inventarier till densamma. 
 
Kommunledningsförvaltningens synpunkter 
Fastighetsförvaltningen bereder och utreder just nu förutsättningarna 
och kostnaderna för byggnation av ytterligare skollokaler på f.d. 
Läderfabrikstomten. I detta arbete bör då också ingå en bedömning 
av förutsättningarna för och konsekvenserna av att även inrymma en 
fritidsgård i detta nybygge. I de preliminära investeringskalkylerna för 
projektet ingår däremot varken några ytor eller belopp för en 
eventuell ny fritidsgård. Med hänsyn till detta pågående arbete i 
kombination med behovet av nya medel för såväl drift som 
inventarier anser kommunledningsförvaltningen, att nämndens 
framställan bör hänskjutas för prövning till den kommande 
budgetberedningen för åren 2016 – 2018 (2020). 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
att hänskjuta förutvarande idrotts- och fritidsnämndens framställan 
om särskilda medel till ny fritidsgård i Nättraby till den kommande 
budgetberedningen för åren 2016 – 2018. 
 
_____ 

  



 
 

3 mars 2015          8 
 
 
Handläggare    KS.SEF.2014.2.108 
Akten  
 
 
 

 
 
 
§ 53 
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag till 
serviceförvaltningen.   
 
Medborgaren kan lämna synpunkter, klagomål och förslag som rör 
kommunens olika verksamheter. Detta är en del av kommunens 
arbete med att förbättra kommunens service och 
medborgarinflytande.  
 
För serviceförvaltningens del ska dessa synpunkter redovisas med 
åtgärdsförslag för kommunstyrelsen två gånger om året. 
 
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till 
serviceförvaltningen har diarieförts och sammanställts. Om personen 
har lämnat namn och adress så har förvaltningen hört av sig inom 
fem arbetsdagar och bekräftat att förvaltningen har tagit emot deras 
synpunkter. Personen har även fått veta vilken handläggare som har 
hand om deras fråga. Detta är enligt de rutiner som är antagna av 
kommunstyrelsen den 9 januari 2007 § 17 (KS200712.108).  
 
Från juli 2014 till och med december 2014 har det inkommit 3 st 
synpunkter, klagomål eller förslag till serviceförvaltningen. Utav 
dessa synpunkter är 1 st inlämnad anonymt. De synpunkter som har 
inkommit med namn och adress har alla fått svar från handläggare 
genom brev, mail eller telefonsamtal. Även de anonymt inkomna 
synpunkterna har överlämnats till handläggare för eventuella 
åtgärder.  
 
Sammantaget har de synpunkter, klagomål eller förslag som 
inkommit till serviceförvaltningen handlagts enligt de riktlinjer som är 
antagna.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
                               
att godkänna serviceförvaltningens redovisning av inkomna 
synpunkter, klagomål eller förslag för tiden juli 2014 till och med 
december 2014.  
_____ 
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Handläggare    KS.2014.23.108 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 54 
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål och förslag till 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Medborgaren kan lämna synpunkter, klagomål och förslag som rör 
kommunens olika verksamheter. Detta är en del av kommunens 
arbete med att förbättra kommunens service och 
medborgarinflytande.  

 
För kommunlednings förvaltningens del ska dessa synpunkter 
redovisas med åtgärdsförslag för kommunstyrelsen två gånger om 
året. 

 
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till 
serviceförvaltningen har diarieförts och sammanställts. Om 
personen har lämnat namn och adress så har förvaltningen hört av 
sig inom fem arbetsdagar och bekräftat att förvaltningen har tagit 
emot deras synpunkter. Personen har även fått veta vilken 
handläggare som har hand om deras fråga. Detta är enligt de 
rutiner som är antagna av kommunstyrelsen den 9 januari 2007 § 
17 (KS200712.108).  

 
Från juni till och med december 2014 har det inkommit 9 st 
synpunkter, klagomål eller förslag till 
Kommunledningsförvaltningen. Utav dessa synpunkter är 2 st 
inlämnade anonymt. De synpunkter som har inkommit med namn 
och adress har alla fått svar från handläggare genom brev, mail 
eller telefonsamtal. Även de anonymt inkomna synpunkterna har 
överlämnats till handläggare för eventuella åtgärder.  

 
Sammantaget har de synpunkter, klagomål eller förslag som 
inkommit till Kommunledningsförvaltningen handlagts enligt de 
riktlinjer som är antagna.  
 
 
 
 
     forts. 
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§ 54 forts. 
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål och förslag till 
kommunledningsförvaltningen. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
att godkänna Kommunledningsförvaltningens redovisning av 
inkomna synpunkter, klagomål eller förslag för tiden juli 2014 till 
och med december 2014. 
____ 
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Region Blekinge/Blekingetrafiken   KS.2015.66.531 
Handläggare 
Ekonomienheten      
Akten 
 
 
 
 
 
 § 55 

Förslag till tilläggstrafik avseende utökad båttrafik för trafikåren 
2015-2017. 
 
Från Karlskrona kommuns sida har initierats ny tilläggstrafik med båt 
på sträckan Sturkö- Handelshamnen- Verkö. I budget 2015- 2017 har 
2,4 miljoner avsatts för att täcka nettokostnaden för denna trafik. 
Region Blekinge föreslår att linjen trafikeras med 6 turer i vardera 
riktning måndag till fredag. Avtalstiden föreslås till 2015-08-17 – 
2017-12-31. 
 
Region Blekinge föreslår vidare att sommartrafiken till Hasslö under 
år 2016 och 2017 ingår i ovanstående upphandling. Denna trafik 
finansieras med 400 tkr/år (netto) inom ramen för 
kollektivtrafikanslaget. Av tidsskäl och möjlig besparing föreslår 
Blekingetrafiken i första hand att det är sträckan Handelshamnen- 
Djupvik- Hornbryggan som ska trafikeras.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
1. att uppdra till Region Blekinge att upphandla åretrunttrafik med båt 
på sträckan Sturkö- Hanselshamnen- Verkö för tiden 2015-08-17 – 
2017-12-31. 
      
2. att uppdra till Region Blekinge att upphandla sommartrafik med 
båt till Hasslö sommarsäsongerna 2016- 2017 på sträckan 
Handelshamnen- Aspö (Djupvik)- Hasslö (Hornbryggan). 
 
3. att täcka de tillkommande kostnaderna för den utökade båttrafiken 
inom kollektivtrafikens fastställda budgetramar för åren 2015-2017. 
 
4. att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
_____ 
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Region Blekinge/Blekingetrafiken  KS.2015.68.531 
Handläggare   
Ekonomenheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 56 
Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2015/2016. 

 
Karlskrona kommun har i skrivelse den 29 januari 2015 från Region 
Blekinge/ Blekingetrafiken erhållit förslag om tilläggstrafik för 
trafikåret 2015/2016.  
 
Blekingetrafiken genomför varje år en genomgång av trafiken för att 
till kommunen redovisa linjer och turer med lågt resande. Turerna 
enligt bilaga har kommunen möjlighet att köpa till som tilläggstrafik. 
Väljer kommunen att inte köpa till trafiken kommer turerna att läggas 
ner inför trafikåret 2015/2016. 
 
Synpunkter 
De turer som presenteras av Region Blekinge har Karlskrona 
kommun köpt under trafikåret 2014/2015 för 385 tkr i 2014 års 
kostnadsläge. Föreliggande förslag innebär att Karlskrona kommun 
erbjuds köpa denna trafik för totalt 390 tkr i 2015 års kostnadsläge. 
Kostnadsökningen är mindre än den generella uppräkningen på 
2,5 %. 
 
Tidigare har Karlskrona kommun bedömt att de redovisade turerna är 
viktiga att behålla, trots ett relativt lågt resande, med hänvisning till 
att de har stor betydelse för gymnasie-resorna. 
Kommunledningsförvaltningen menar att då resorna har stor 
betydelse för gymnasieeleverna i de berörda orterna bör de 
föreslagna turerna på linjerna 120, 121, 153, 171 och 174 bibehållas 
som tilläggstrafik även under trafikåret 2015/2016. Trafiken ingår 
redan i kommunens budget för kollektivtrafiken. 
 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med 
Blekingetrafiken gällande kostnaden för att utöka med trafik till/från 
Skillingenäs.  
 
Från Blekingetrafikens sida anser man att man bör analysera vilka 
önskemål och krav de boende har på trafiken och vilken nivå man 
önskar. Även möjligheten att låta linje 154 (Hasslö) passera genom 
Fermanstorp/Grönadal bör analyseras.  
     forts. 
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§ 56 forts. 
Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2015/2016. 
 
Från kommunledningsförvaltningens sida anses vidare att trafiken till 
ett bostadsområde av Skillingenäs storlek ska ingå i bastrafiken och 
inte vara tilläggstrafik där kommunen har det hela kostnadsansvaret. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att de turer som under trafikåret 2014/2015 utgör tilläggstrafik 
även ska göra detta under trafikåret 2015/2016,  
 
2. att de berörda turerna finansieras inom ramen för budgeten för 
kollektivtrafiken. 
 
3. att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att tillsammans med 
Region Blekinge/Blekingetrafiken ta fram ett förslag till ett upplägg 
och kostnader för att trafikförsörja Skillingenäs med kollektivtrafik 
____ 
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Drift- och servicenämnden   KS.2015.13.311 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

§ 57 
Investeringstillstånd omgestaltning västra Ronnebygatan. 
  
Tekniska nämnden beslöt den 16 december 2014 § 129 att till 
kommunstyrelsen skicka en begäran om att få nyttja 
kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2015 med 4,5 mnkr. 
Nämnden begär samtidigt utökad budgetram för täckning av ökade 
drift- och kapitalkostnader om på helår 215 tkr. 
 
I syfte att utveckla stadsmiljön föreslås Ronnebygatan mellan 
Landbrogatan och Borgmästaregatan utformas till ett 
gångfartsområde. Föreliggande förslag är förankrat med 
fastighetsägarna utmed Ronnebygatan. Planen är att ombyggnaden 
kommer att utföras under våren 2015 för att vara klar senast den 17 
juni 2015. Skulle tidplanen förskjutas, så att sluttiden inte kan hållas, 
startar projektet efter sommaren och beräknas då vara klart senast 
den 20 december 2015. Tidplanen är förankrad med 
fastighetsägarna. 
 
Investeringen på Ronnebygatan, Landbrogatan och Möllebacksgränd 
är kalkylerad till 9 mnkr. Utgiften delas 50/50 mellan Karlskrona 
kommun och berörda fastighetsägare. Projekteringen ska 
upphandlas genom ramavtal och entreprenaden upphandlas som en 
generalentreprenad. 
 
Kommunledningsförvaltningens synpunkter 
Av årets investeringsram för stadsmiljöprogram om 5 mnkr är 
merparten avsedda för fortsatta åtgärder i Hoglands Park (3 mnkr). 
Vidare finns pengar avsatta för medfinansiering av ett ubåtstorn samt 
för belysning av Trossö. En utgift om 4,5 mnkr inryms således inte 
inom drift-och servicenämndens befintliga investeringsram för 
stadsmiljön. Då föreslagen investering har vunnit gehör hos berörda 
fastighetsägare, som medverkar med 50 % av investeringsutgiften, 
och då investeringen skulle medverka till att ytterligare utveckla 
Karlskronas stadsmiljö genom en bättre fotgängarmiljö föreslår 
kommunledningsförvaltningen att 4,5 mnkr av den investeringsreserv 
om totalt 13,150 mnkr som kommunstyrelsen disponerar under 2015 
tas i anspråk för att omgestalta västra Ronnebygatan.      
     forts. 
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§ 57 forts. 
Investeringstillstånd omgestaltning västra Ronnebygatan. 
  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
 1. att meddela investeringstillstånd för omgestaltning västra 
Ronnebygatan, 
 
2. att utgift om 4,5 mnkr för omgestaltning av västra Ronnebygatan 
ska täckas inom kommunstyrelsens reserv för investeringar år 2015 
samt,  
 
3. att - under förutsättning att kommunstyrelsen meddelar 
investeringstillstånd för omgestaltning av västra Ronnebygatan – för 
år 2015 utöka drift-och servicenämndens tilldelade budgetramar med 
upp till 126 000 kronor för att finansiera investeringens drift-och 
kapitalkostnader samt, 
 
4. att - under förutsättning att kommunstyrelsen meddelar 
investeringstillstånd för omgestaltning av västra Ronnebygatan – 
fr.o.m. år 2016 årligen utöka drift- och servicenämndens tilldelade 
budgetramar med upp till 251 000 kronor genom ianspråktagande av 
dels kommunstyrelsens reserv för ökade avskrivningskostnader dels 
finandförvaltningen att användas till investeringens drift- och 
kapitalkostnader. 
 
____  
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Överförmyndarnämnden    KS.2014.55.109 
Socialnämnden      
Kunskapsnämnden 
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 
 § 58 
 Sammanställning av åtgärder efter den externa utredningen med 
 anledning av ett barns dödsfall i april 2014. 
 

På uppdrag av kommunledningsförvaltningen genomförde Ann-
Christine Petersson, ACP-konsult, en extern utredning med 
anledning av ett barns dödsfall i april 2014. Utredningen var klar den 
30 juni 2014. Den externa utredningens uppdrag omfattade  
 
1. kartläggning av tre nämnders (socialnämnden, barn- och 
ungdomsnämn-den och överförmyndarnämnden) hantering av 
ärenden kopplade till den åttaåriga flickan. Eventuella brister och 
kritiska händelser inom ramen för handläggningen ska identifieras 
både inom den egna verksamheten och i samverkan med andra 
myndigheter och kommunala verksamheter. 
 
2. Beskrivning av om  
a. det finns riktlinjer och rutiner för ärendehandläggningen i de olika 
 kommunala verksamheterna, 
b. om dessa i så fall är kända i verksamheterna, 
c. har rutinerna följts i det aktuella ärendet och 
d. hur skolan hanterat anmälningsskyldigheten enligt 14 kap 1§ 
 socialtjänstlagen. 
 
2. Förslag på förbättringar i ärenderutinerna och hur hanläggningen 
kan säkras för att minimera riskerna i framtida handläggning. 
 
Vid sammanträde med kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 
december 2014 gavs kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
sammanställa och skriva fram ett ärende om barn- och 
ungdomsförvaltningens, socialförvalt-ningens och 
överförmyndarnämndens återkopplingar på den externa utred-
ningen. 
 
Redogörelser från berörda nämnder 
Vid sammanträde med kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 
december 2014 redovisades de tre berörda nämndernas 
återkoppling på den externa utredningen inklusive beskrivningar på 
hur det arbetas med förbättrings-förslagen.   forts. 
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 § 58 forts. 
 Sammanställning av åtgärder efter den externa utredningen med 
 anledning av ett barns dödsfall i april 2014. 

 
Till denna sammanställning har förvaltningarna fått komplettera med 
aktuella åtgärder. 
 
Sammanställning av rekommendationer och svar 
 
Överförmyndarnämnden 
När det gäller överförmyndarnämnden fann utredaren inga brister i 
förhållande till lagstiftning och nämndens rutiner och riktlinjer – 
några områden bedömdes dock vara i behov av att vidareutvecklas: 
 
1. Reglerna om anmälan till socialnämnden när barn far 
illa/misstänks far illa behöver uppmärksammas i utbildningen av 
gode män. 
 
2. Gode män bör uppmärksammas på sin skyldighet och möjlighet 
att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen för barnets räkning. 
 
3. Samverkan med socialtjänsten behöver utvecklas när det gäller 
ensamkommande barn. 
 
4. Överförmyndarnämnden bör vara remissinstans när kommunen 
har för avsikt att utöka mottagandet av ensamkommande barn. 
 
Överförmyndarnämndens åtgärder som svar på dessa 
rekommendationer: 
1. Ny omfattande utbildning för god man till ensamkommande barn. 
För God man ska förtydligas uppdraget när det gäller redogörelse 
för hur barnets situation har sett ut under perioden. 
 
2. Ingår i utbildningen. 
 
3. Planera 1-2 träffar per år från 2015. 
 
4. Detta arbete har påbörjats. 
 
Andra åtgärder som vidtas är att det pågår en processkartläggning 
inom verksamhetsområdet och att redogörelsen ska bli utförligare. 
 
Socialnämnden 
Den externa utredningen konstaterar att socialnämndens 
handläggning av ärendet visar på brister i många avseenden och 
föreslår följande åtgärder: 
     forts. 
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 § 58 forts. 
 Sammanställning av åtgärder efter den externa utredningen med 
 anledning av ett barns dödsfall i april 2014. 

      
1. När ensamkommande barn bor i släktinghem ska vårdbehovet 
prövas utifrån vad det i sig innebär att vara ensamkommande barn. 
 
2. Antalet handläggare för ensamkommande barn i släktinghem ska 
minimeras och organiseringen ske på motsvarande sätt som för de 
barn som placeras på Gyllenstierna. 
 
3. En rutin ska implementeras för att under utredningar av barn om 
möjligt kontrollera pärmen för anmälningar som inte föranlett någon 
utredning. 
 
4. Vid ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ska särskilt 
beaktas vilka konsekvenser det får då socialnämndens och god 
mans tillsyn över barnet helt upphör. 
 
5. Samverkan med skolan avseende anmälningar och utredningar 
ska utvecklas. En plan för hur detta ska ske bör tas fram 
gemensamt av de båda verksamheterna och kontinuerligt följas 
upp. 
 
6. Socialtjänsten ska särskilt uppmärksamma verksamheter med 
icke kommunal huvudman inom skola och förskola om deras 
anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen. 
 
7. Utredaren föreslår vidare att verksamhetsledarna ges i uppdrag 
att ha en kontinuerlig dialog med sina medarbetare om vad 
uppdraget att vara socialsekreterare innebär. 
 
8. Samverkan med överförmyndarnämndens verksamhet behöver 
utvecklas att även omfatta barn i familjehem/annat enskilt hem. 
 
9. Ansvaret för bevakning av ändringar i lagar och föreskrifter och 
revidering av rutiner och riktlinjer med anledning av detta måste 
tydliggöras. 
 
Socialnämndens svar på rekommendationerna: 
1. Revidering av handläggningsrutiner planeras för 
utredningsgruppen och familjehemsgruppen med speciellt fokus på 
det som rör ensamkommande barn för att rutiner och handläggning 
för denna målgrupp ska bli enhetlig och rättssäker. 
Handläggningsrutinerna för handläggning av barn och unga inom 
socialtjänsten är redan uppdaterade och antagna av socialnämnden 
17/11 2014.     forts. 
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 § 58 forts. 
 Sammanställning av åtgärder efter den externa utredningen med 
 anledning av ett barns dödsfall i april 2014. 

 
Alla ensamkommande barn placeras i familjehem eller HVB, då de 
har ett vårdbehov per definition genom att komma till Sverige utan 
vårdnadshavare. 
 
2. Socialförvaltningen har inrättat ett speciellt team som handlägger 
alla ensamkommande barn från utredning till uppföljning av 
placering. Detta i syfte att ha specialistkunskapen samlad i ett team 
och för att minimera antalet handläggare. 
 
3. Denna åtgärd anser förvaltningen är omöjlig att genomföra i 
praktiken, då det är en orimlig arbetsuppgift att vid varje inledning av 
en barnavårdsutredning kontrollera över 1 200 anmälningar. 
Förvaltningen har heller inte rätt att sortera anmälningarna efter 
namn eller personnummer, vilket gör att alla måste gås igenom för 
hand. 
 
4. Socialförvaltningen genomför utredning av särskilt förordnad 
vårdnadsha-vare i samband med att barnet får uppehållstillstånd. 
Detta är en juridisk skyldighet socialförvaltningen har. I utredningen 
ska framgå barnets behov och barnets egen inställning till saken, 
samt den föreslagna vårdnadshavarens lämplighet. Detta handläggs 
av teamet för ensamkommande barn. 
 
5. Samverkansmöten har skett och sker mellan skola och 
socialtjänst och nya gemensamma rutiner och blanketter för 
anmälan om misstanke om att ett barn far illa har tagits fram i 
samverkan. Socialstyrelsen har också gett ut nytt 
utbildningsmaterial och stöddokument i frågan. Utökade 
samverkans-former har utarbetats som innebär att rektorer från 
förskola och grundsko-la kontinuerligt träffar socialtjänsten.  
 
6. Privata aktörer inom förskola och skola bjuds in till den årliga 
utbildningen som vänder sig till kommunal förskola och grundskola 
avseende anmälningsplikten. Under 2015 planeras denna att ske 
under våren 2015. 
 
7. Samtliga verksamhetsledare får i uppdrag att minst två gånger 
per termin i samband med APT ha övningar och diskussioner kring 
temat vad uppdrag-et som socialsekreterare innebär, detta 
dokumenteras i protokoll. För ny-anställda ingår detta som en del av 
introduktionen där detta sker i dialog under introduktionen mellan 
medarbetare och närmsta arbetsledare. 
     forts. 
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§ 58 forts. 
Sammanställning av åtgärder efter den externa utredningen med 
anledning av ett barns dödsfall i april 2014. 

 
8. Verksamhetsledaren för familjehemsgruppen har ansvaret för att 
samverkan med överförmyndarnämnden fungerar optimalt enligt 
gällande lagstiftning om ensamkommande flyktingbarn. 
 
9. Förvaltningens stödfunktion ansvarar för bevakning i lagar och 
föreskrifter samt den upprättade rutinbanken. Under 2015 
implementeras datastöd för socialförvaltningens kvalitets- och 
ledningssystem. Personalen utbildas i användande under mars. 
 
Barn- och ungdomsnämnden 
När det gäller skolans agerande konstaterar den externa utredaren 
att lärar-personalen gjort mycket för att stödja och hjälpa barnet, 
men att det ändå finns brister vad gäller konsultation med 
socialtjänsten, uppmärksammande av frånvaro från skolan samt 
stora brister vad gäller hantering av anmälnings-skyldigheten. 
Utredaren föreslår följande åtgärder: 
 
1. En konkret och tydlig rutin för skolans anmälningsskyldighet ska 
tas fram. 
 
2. Det ska finnas en särskild blankett för skolpersonal att använda 
vid anmälan. 
 
3. Särskilda utbildningsinsatser måste till för implementering av 
ovan nämnda rutiner. 
 
4. Kontinuerlig uppföljning ska ske av att rutinerna är kända och 
efterlevs. 
 
5. Rutiner behövs för hur anmälningar ska hanteras administrativt. 
 
6. En årlig uppföljning av hur anmälningsskyldigheten efterlevs ska 
göras och redovisas till barn- och ungdomsnämnden. 
 
7. Samverkan med socialtjänsten behöver utvecklas i de delar som 
präglas av bristande tillit. 
 
8. Det måste tydliggöras vilken funktion inom förvaltningen som är 
ansvarig inom varje område t.ex. för att bevaka lagändringar och 
revidera rutiner. 
 
 

      
     forts. 
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§ 58 forts. 
Sammanställning av åtgärder efter den externa utredningen med 
anledning av ett barns dödsfall i april 2014. 

 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens svar på rekommendationerna: 
 
1-4. I de förvaltningsgemensamma riktlinjerna framgår hur 
implementering och uppföljning av rutinerna ska ske. Information 
om anmälningsskyl-digheten vid oro för barn: Information och rutiner 
finns i verksamhets-handboken på barn- och 
ungdomsförvaltningens intranät tillgänglig för samtliga anställda. 
Ansvarig chef ska i samband med nyanställning informera om 
sekretess och anmälningsskyldigheter. Blankett finns tillgänglig i 
verksamhetshandboken. Vid varje uppstart efter sommar-uppehållet 
ska lagstiftning och riktlinjer uppmärksammas i personal-möte. Inom 
skolans elevhälsa har kuratorerna en särskild kompetens inom 
området och kan vara ett gott stöd. 
 
5,8. Hur man anmäler. Socialtjänsten har vid oro för ett barn 
möjlighet att ge konsultation där man kan vara anonym. Telefon: 
304309 (ordinarie kontorstider). Anmälan kan göras per telefon, 
men ska kompletteras med skriftlig anmälan på den blankett som 
finns i verksamhetshand-boken. Om anmälan bedöms vara akut och 
utanför kontorstid – ring polisen 11414 och begär ”social 
beredskap”. Stödteamets psykologer kan hjälpa till inför det samtal 
som sker med vårdnadshavarna. Anmälan ska diarieföras på 
respektive skolområde och sekretessbeläggas. Skriftliga 
anmälningar skickas med internposten till socialförvaltningen i slutet 
kuvert adresserat till ”socialförvaltningen”. Rutiner för hur diarie-
föringen sker per förskola och skola ansvarar respektive chef för. 
 
6. Avsikten är att i nämndens internkontrollplan för 2015 ha med 
detta. 
 
7. Samverkan har skett med socialtjänsten där representanter 
deltagit i flera arbetsmöten för att gemensamt revidera riktlinjer och 
skapa gemensam blankett för anmälan. Det nya reviderade 
materialet finns tillgängligt på intranätet i verksamhetshandboken. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att godkänna sammanställningen. 
 
____ 

 



 
 

3 mars 2015          22 
 
Handläggare    KS.2015.143.001 
Akten 
      
 
 
 
 
 

§ 59 
Projekt gemensam bemanning . 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i Budget 2013 gett Kommunstyrelsen i 
uppdrag att tillsammans med berörda nämnder införa flexibla och 
moderna, och gemensamma bemanningssystem. 
 
Syfte 
Syftet med Projekt Gemensam Bemanning är att skapa en 
organisatoriskt sammanhållen enhet för bokning och bemanning av 
vikarier i Karlskrona kommun. Härigenom bedöms 
samordningseffekter och besparingar kunna uppnås genom effektiv 
kommunövergripande hantering av de gemensamma resurser som 
används för att förse förvaltningar i Karlskrona kommun med vikarier. 
Genom att skapa en gemensam bemanningsenhet i Karlskrona 
kommun bedöms arbetsgivarvarumärket stärkas genom att utveckla 
möjligheter till ökad intern rörlighet mellan förvaltningarna. 
Genom att skapa en gemensam bemanning bedöms 
samordningseffekter uppnås som innebär att antalet timavlönade i 
Karlskrona kommun kan minska. 
 
Projektorganisation 
Styrgrupp – HR-chef KLF, Förvaltningschef BUF, Förvaltningschef 
HF, Förvaltningschef ÄF 
Projektledare – HR-strateg KLF 
Referensgrupper: Kommunens ledningsgrupp, kommunövergripande 
samverkansgruppen(KSG) 
Projektgrupp: HR-specialister som arbetar med berörda förvaltningar, 
samt representanter från vikariebokande chefer på nuvarande 
befintliga bemanningsenheter på Handikappförvaltningen, 
Äldreförvaltningen samt Barn – och ungdomsförvaltningen. 
 
Avgränsningar 
Projekt gemensam bemanning integrerar processen ”Bokning av 
vikarier” som har identifierats i Projekt Administrativa Processer. 
 
     forts. 
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§ 59 forts. 
Projekt gemensam bemanning . 
 
Lägesbeskrivning i projektet 
Arbetet har följt projektplanen, där några av framgångsfaktorerna för 
projektet tidigt identifierades som delaktighet, förankring och 
förståelse i verksamheter som påverkas av projektet. 
 I det pågående projektarbetet har vid ett flertal tillfällen workshops 
genomförts med chefer och medarbetare i befintliga 
bemanningsavdelningar på Handikappförvaltningen, 
Äldreförvaltningen samt Barn – och ungdomsförvaltningen. Då 
förvaltningscheferna för berörda nämnder ingår i styrgruppen för 
projektet – har arbetet präglats av aktiv samverkan. 
 
Projektgruppen har arbetat med omvärldsbevakning för att kunna ta 
lärdom av goda exempel från liknande bemanningsorganisationer i 
andra kommuner. I september 2014 gjorde projektgruppen ett 
studiebesök på Falu kommun, där det gemensamma 
bemanningscentrat har uppdrag att förse förvaltningarna i kommunen 
med vikarier sedan 2008. 
 
 Bemanningscentrum i Falu kommun har i bred samverkan med 
beställande förvaltningar, tillhandahållit timvikarier som motsvarat 
förvaltningarnas behov av kompetens. 
 För att säkerställa bra leverans, håller man kontinuerliga kundmöten 
med chefer från beställande förvaltningar.  
En styrelse för Bemanningscentrum finns, bestående av 
förvaltningschefer från beställande förvaltningar. Styrelsen leds av 
personalchefen i Falu kommun.  
 
Bemanningscentrum är organisatoriskt placerad på 
Personalkontoret, HR-avdelningen. Deras erfarenheter och lärdomar 
från detta uppdrag var övervägande positiva, och gav projektet 
viktiga kunskaper om hur man kan organisera en kommungemensam 
enhet med liknande uppdrag i Karlskrona kommun. 
 
Vi har nu nått en fas i projektet där konsekvenser samt för – och 
nackdelar med olika alternativ för en framtida kommungemensam 
bemanningsenhet utretts, beskrivits och behandlats. Detta innebär 
att vi är beredda att ta nästa steg i processen. 
 
Ny gemensam bemanningsenhet i Karlskrona kommun 
För att i hög grad uppnå måluppfyllelse föreslår vi att en ny, 
kommungemensam bemanningsenhet bildas. Härigenom bedöms 
samordningseffekter och besparingar kunna uppnås genom effektiv 
kommunövergripande hantering av de gemensamma resurser som 
används för att förse förvaltningar i Karlskrona kommun med vikarier. 
     forts. 
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§ 59 forts. 
Projekt gemensam bemanning . 
 
 I en ny kommungemensam bemanningsenhet bedömer vi att 
möjligheten till intern rörlighet mellan förvaltningarna kan öka och att 
antalet timavlönade kan minska. Genom att bilda en ny gemensam 
bemanningsenhet, ges alla förvaltningar möjlighet att efterfråga och 
beställa timvikarier till sina verksamheter. 
  
Den nya enhetens uppdrag blir att förse kommunens förvaltningar 
med vikarier upp till tre månader. 
Det innebär att den nya bemanningsenheten övertar ovan nämnda 
uppdrag i nuvarande förvaltningsspecifika bemanningsavdelningar 
inom Funktionsstödsförvaltningen. Äldreförvaltningen, och 
Kunskapsförvaltningen. 
 
För att kunna ta nästa steg i bildandet av en ny kommungemensam 
bemanningsenhet – behövs rekrytering av en enhetschef snarast 
påbörjas. Rekrytering av chef och bokare till den nya gemensamma 
bemanningsenheten genomförs som en internrekrytering 
Enhetschefen får i uppdrag att i nära samverkan med berörda 
nämnder, styrgrupp och projektgrupp, påbörja arbetet med att forma 
en ny organisation för gemensam bemanning i Karlskrona kommun. 
 
Förvaltningstillhörighet 
Den gemensamma bemanningsenhetens uppdrag ryms inom 
kompetensområdet rekrytering och strategisk kompetensförsörjning – 
och har därför en naturlig tillhörighet till HR-avdelningen på 
Kommunledningsförvaltningen. 
 
Rekrytering till den nya gemensamma bemanningsenheten 
Till den gemensamma bemanningsenheten rekryteras 1.0 
enhetschef och bokare/bemanningsplanerare. Rekryteringen 
genomförs som en internrekrytering. 
Styrgruppen för Projekt gemensam bemanning föreslås utgöra 
rekryteringsgruppen för detta uppdrag. 
 
Tidplan för det fortsatta arbetet 
April 2015: Rekrytering av enhetschef som får uppdraget att påbörja 
formandet av den nya organisationen, i samråd med berörda 
nämnder, styrgruppen och projektgruppen för Projekt Gemensam 
Bemanning  
Maj 2015: Rekrytering av medarbetare till ny Bemanningsenhet 
påbörjas 
1 september 2015 start för ny Gemensam Bemanningsenhet i 
Karlskrona kommun. 
 
     forts. 
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§ 59 forts. 
Projekt gemensam bemanning . 
 
Besparingskrav i Projekt Administrativa Processer 
Inom ramen för Projekt Administrativa Processer, fastslogs ett 
besparingskrav på totalt 1,3 mnkr för delprocessen ”Bokning av 
vikarier”. 
 
Ordföranden beslutar  
 
att ärendet utgår 
 
____ 
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Försvarsdepartementet    KS.2015.40.106. 
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 60 
Svar på remiss av betänkandet Försvarsmakten i samhället- en 
långsiktig hållbar personalförsörjning och en modern 
folkförankring av försvaret (SOU2014:73). 
 
-Karlskrona kommun har blivit inbjuden att lämna synpunkter på 
rubricerat betänkande.  
 
För Karlskrona kommun som förbandsort har de föreslagna 
förändringarna och åtgärder/aktiviteter stor betydelse och 
kommunen tillstyrker utredarens förslag. 
 
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att anta yttrandet som sitt eget. 
 
____ 
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Revisionen     KS.2014.28.007 
Upphanslingsavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 61 
 Svar på skrivelse från revisionen om granskning av 
 upphandlingar. 
  

Revisionens synpunkter 
Revisionsrapporten belyser att Kommunen, enligt verksamhetsmål, 
policy och riktlinjer, ska ställa omfattande krav vid upphandling. Av 
granskningen framgår att kraven generellt inte är tillräckligt 
inarbetade i upphandlingsprocessen idag och att variationerna 
mellan förvaltningarna är stora. Det är viktigt att säkerställa att 
kommunens krav beaktas och att kommunen agerar konsekvent (ett 
"ansikte utåt") och för det krävs ett utökat samarbete och ett mer 
sammanhållet agerande. För genomförandet av detta är det 
angeläget att kontaktytorna mellan förvaltningarna och 
Upphandlingsavdelningen blir enklare och tydligare. Att bilda ett 
inköpsråd med representanter från Upphandlingsavdelningen och 
samtliga förvaltningar bör övervägas. 
 
Idag fins inte förutsättningar för att överblicka omfattningen av 
direktupphandlingar och att genomföra en effektiv kontroll av att 
direktupphandlingsgränsen efterlevs, detta synes oacceptabelt. För 
att minska risken att direktupphandlingsgränsen överskrids krävs 
bättre systemstöd. Genom att införa de planerade systemen för e-
handel och direktupphandling skapas bättre kontroll- och 
uppföljningsmöjligheter. 
 
Ett viktigt skäl att införa e-handelssystem är att minska risken för 
otillåtna upphandlingar. Minst lika viktigt är att ett e-handelssystem 
bör kunna ge kostnadsbesparingar genom bättre styrning, analyser 
och uppföljningar av upphandlingar. Med ett e-handelssystem kan 
upphandlingsbeteenden analyseras och behörigheter att genomföra 
upphandlingar styras bättre. Med bättre sådan kunskap kan också 
utbildning och information mer direkt anpassas till olika grupper. 
 
Vägen till rättssäkrare och kostnadseffektivare upphandlingar går 
genom utveckling och implementering av tekniska systemlösningar 
och organisatoriska anpassningar. Inför implementering av 
systemlösningarna förutsätts samtliga förvaltningar ha tagit ställning 
tillämplig upphandlingsorganisation, exempelvis vilka som bör ha 
behörighet att genomföra upphandlingar.  forts. 
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§ 61 forts. 
 Svar på skrivelse från revisionen om granskning av 
 upphandlingar. 

 
I övrigt rekommenderar EY att följande utvecklas: 
 
• Upphandlingsavdelningen bör anlitas i större utsträckning får 
kvalitetssäkring av att kommunens krav beaktas 
 
• Upphandlingsavdelningen bör genomfåra de upphandlingar som 
inte är verksamhetsspecifika om inte särskilda skäl talar mot det 
 
• Kontaktvägarna mellan Upphandlingsavdelningen och 
förvaltningarna bör göras enklare och tydligare genom att 
kontaktpersoner utses 
 
• Gör ansvaret får löpande kontroll av leverantörer tydligare 
 
• Åtminstone de förvaltningar/avdelningar som gör upphandlingar 
utan hjälp från Upphandlingsavdelningen bör ta fram egna riktlinjer 
får hur upphandlingarna praktiskt ska genomföras. 
 
• Slutsatsen av EY granskning är att det viktigaste 
utvecklingsområdet inom upphandlingsområdet är att införa e-
handelssystem. För att kommunen ska kunna tillgodogöra sig de 
nyttor som ett e- handelssystem kan ge är det viktigt att innan 
införandet genomfåra översyn och fårändringar av roller, ansvar och 
rutiner. 
 
Kommunledningsförvaltningens svar: 
Följande åtgärder har upphandlingsavdelningen arbetat fram för att 
säkerställa Karlskrona kommuns krav i upphandlingsprocessen. 
Åtgärderna har förankrats i kommunens tjänstemannaledningsgrupp 
och beslut fattats om nya riktlinjer för direktupphandling. 
Upphandlingschefen ansvarar för att årgärder vidtas i enlighet med 
beslut. 
Åtgärderna ska vara genomförda våren - sommaren 2015 
 
- Ett Upphandlingsråd kommer att bildas med representanter från 
samtliga förvaltningar. Förvaltningscheferna utser en ansvarig 
upphandlare, som ska ingå i rådet. 
Upphandlingschef ansvarar för upphandlingsrådet, kallar till möten 
och ansvarar för information och fortbildning.  
 
- Införande av elektroniskt annonsverktyg för direktupphandlingar 
med återspegling på kommunens hemsida pågår 
     forts. 
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§ 61 forts. 
 Svar på skrivelse från revisionen om granskning av 
 upphandlingar. 

 
- Respektive förvaltning utser de personer som får behörighet att 
annonsera direktupphandlingar över ett halvt basbelopp i det 
elektroniska annonsverktyget. 
 
- Alla direktupphandlingar med ett värde över ett halvt basbelopp ska 
annonseras 
i verktyget, undantag ska beviljas av förvaltningens utsedde 
huvudansvarig 
 
- Samtliga direktupphandlingar som annonseras diarieförs enligt 
Inköp och upphandlingspolicyns riktlinjer antagna för Karlskrona 
kommunkoncern  
 
- Respektive förvaltningschef förankrar i sin organisation att 
direktupphandlingar över ett halvt basbelopp endast får genomföras 
av de personer som givits behörighet 
 
- Med Upphandlingsavdelningen vidtagna åtgärder säkerställs 
rekommendationerna från E Y  
 
- Med E-handelssystem avses Inköpssystem för beställaren. Att 
elektroniskt göra beställningar utifrån kommunens avtal kopplat till e- 
faktura. Arbetet pågår i förvaltningen och avsikten är att i steg ett 
starta med kostorganisationens beställningar av livsmedel. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att avge svar på revisorernas granskningsrapport avseende 
ledarskap och kommunikation i enlighet med vad 
upphanslingschefen framför. 
 
____ 
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Revisionen   KS.2014.635.007 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 

§ 62 
Svar på skrivelse från revisionen om granskning av controllers. 
 
Revisorerna genomförde under hösten 2014 en granskning av 
controllerfunktionen i Karlskrona kommun. Av granskningsrapporten 
framgår ett antal rekommendationer. 
 
Kommunledningsförvaltningens synpunkter 
Kommunledningsförvaltningen instämmer i allt väsentligt i de 
förhållanden som beskrivs i rapporten. Både controllerresurserna och 
HR-resurserna är nu organisatoriskt knutna till 
kommunledningsförvaltningen. Den förändringen ska ses som en 
förbättrad förutsättning att utveckla båda dessa funktioner i 
kommunen. De rekommendationer som revisorerna ger har 
kommunledningsförvaltningen inget principiellt emot – tvärtom – men 
vill ändå göra nedanstående kommentarer till var och en av dem. 
• Genomför en kartläggning ekonomistyrningsprocessen och 
controllerrollen i denna, både nuläge och börläge. Prognosarbetet 
och relationen controller-chef-kommunledningsförvaltning är viktiga 
komponenter i detta arbete. 
Svar/Kommentar; Inom avdelningen för ekonomi- och finans har 
beslutet redan tagits om att påbörja utvecklingsarbetet genom en 
processkartläggning. 
• Utforma en strategi för hur det ideala samspelet med 
förvaltningschefer och enhetschefer ska se ut och integrera HR-
specialisterna i detta arbete. 
Svar/Kommentar; Förvaltningens uppfattning är att en generell 
strategi kanske inte är den bästa vägen. Förvaltningens bedömning 
är att processanalysen, åtföljt av ett mer principiellt ställningstagande 
om vad som ingår i controllers uppgift visavi förvaltningarna, 
klarlägger kommunledningsförvaltningens stöd till övriga förvaltningar 
vad avser såväl innehåll som omfattning. Med det som grund blir 
samspelet snarare en fråga om att utveckla relationer än strategier. 
• Utred om det nuvarande gränssnittet mellan controllers och HR-
specialister är ändamålsenligt eller om det bör förändras. Ett 
gränssnitt kan beskrivas i tydliga gränser eller i samverkansformer. 
 
      forts. 
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§ 62 forts. 
Svar på skrivelse från revisionen om granskning av controllers. 
 
Svar/Kommentar; Samverkan mellan controllers och HR-specialister 
kan med all sannolikhet förbättras och då sannolikt inriktas mot mer 
”teaminriktad samverkan”.  
 
Sådan teamsamverkan kan ske inom det stöd som ges till enskild 
förvaltning, men även på ett mer funktionellt övergripande plan som 
skär över förvaltningsgränser. Mot bakgrund av den nyligen 
genomförda organisatoriska förändringen vill dock förvaltningen 
framhålla vikten av att respektive kompetensområde ges möjlighet till 
”egenutveckling” i ett första steg. 
• Utforma en befattningsutvecklingsplan för controllers med 
utgångspunkt i ovan nämnda strategi och koppla 
kompetensutvecklingsplanen till denna. 
Svar/Kommentar; Kompetensutvecklingsplaner ska finnas för alla 
kompetensområden och för alla medarbetare. Revisorernas 
rekommendation understryker vikten av att sådana utvecklas inom 
controllerområdet. 
• Tydliggör principerna för hur förvaltningars controllerstöd ska 
dimensioneras och att dessa principer utgår från behovet. Detta 
behov påverkas delvis av hur punkt två i rekommendationerna 
utformas 
Svar/Kommentar; Se ovan under den andra punkten. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna beslutar kommunstyrelsen 
 
att avge svar på revisorernas granskningsrapport avseende 
controllerfunktionen i enlighet med vad ekonomichefen framför 
 
____ 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 mars 2015          32 
 
 
Revisionen     KS.2014.634.007 
HR- avdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 63 
 Svar på skrivelse från revisionen om granskning av ledarskap 
 och kommunikation. 
 

Revisorerna genomförde under hösten 2014 en granskning av 
ledarskap och kommunikation i Karlskrona kommun. 
Granskningsrapporten anger ett antal rekommendationer för det 
fortsatta arbetet. Detta är kommunledningsförvaltningen 
kommentarer. 
 
Kommunledningsförvaltningens synpunkter 
Kommunledningsförvaltningen uppfattar att revisorerna har fångat ett 
antal utvecklingsområden som finns inom ledarskap och 
kommunikation i Karlskrona kommun. Parallellt med revisorernas 
granskning har BTH på uppdrag av kommunens ledningsgrupp 
genomfört en kartläggning av våra chefers vardag. Resultatet av 
denna granskning kommer att redovisas för kommunens 
ledningsgrupp den 13 februari 2015 och för kommunövergripande 
samverkansgruppen den 26 mars 2015. För att undvika otydlighet 
kring kartläggningens resultat och förbättringsåtgärder i förhållande 
till revisionsrapporten föreslår kommunledningsförvaltningen att 
revisorernas rekommendationer stäms av med, och förs till den 
åtgärdsplan som förväntas blir resultatet av ovan nämnda 
kartläggning. 
 
Några av de rekommendationer som anges i revisionsrapporten är 
emellertid redan genomförda/i genomförande. Dessa redovisas 
nedan. 
1. Förtydliga vilka förväntningar som finns på kommunens chefer. 
Svar: En beskrivning av chefsuppdraget finns numera framtagen och 
fastställd av kommunens ledningsgrupp 2015-01-30. 
2. Vidta åtgärder för att arbetsplatsträffar blir ett levande forum för 
dialog vid samtliga arbetsplatser. 
Svar: En partssammansatt arbetsgrupp är tillsatt för att 
vidareutveckla tillämpningen av samverkansavtalet i syftet att se till 
att arbetsplatsträffarna blir ett levande forum för dialog. 
       
      forts. 
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 § 63 forts. 
 Svar på skrivelse från revisionen om granskning av ledarskap 
 och kommunikation. 

 
3. Fortsätt att aktivt stötta cheferna i deras arbete med 
personalpolitiska programmets årliga fokusområden och var lyhörd 
för vilket stöd varje chef behöver. Säkerställ att cheferna använder 
arbetsplatsträffarna för att diskutera fokusområdena. 
Svar: se punkt 2 ovan. 
4. Säkerställ att cheferna använder arbetsplatsträffarna för att 
diskutera medarbetarundersökningens resultat och komma överens 
om aktivitet för att utveckla verksamheten. 
Svar: se punkt 2 ovan. 
5. Följ upp arbetet med det personalpolitiska programmet inom varje 
förvaltning för att mer summariskt återrapportera till kommunledning 
och kommunstyrelse. 
Svar: I dokument ”Anvisningar för uppföljning” införs ett avsnitt kring 
uppföljning och återrapportering av det personalpolitiska 
programmet. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att avge svar på revisorernas granskningsrapport avseende 
ledarskap och kommunikation i enlighet med vad HR-chefen framför. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.385.842 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 64 
Avrapportering styrguppen för nytt kulturhus. 
 
Styrgruppen för kulturhus i Karlskrona har den 17 november 2014 
avlämnat slutrapport för 2014 och samtidigt föreslagit 
kommunstyrelsen  
 
att formulera mål och direktiv för det fortsatta arbetet med att 
genomföra ett kulturhus i Karlskrona 
 
att välja en ny styrgrupp för den nya mandatperioden 
 
att beakta finansieringen av den nya styrgruppens arbete och 
föreslagen arkitekttävling 2015 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 20150108 att 
ärendet skulle utgå. 
 
Efter det att styrgruppen avslutat sitt arbete har tankar kring ett 
kulturhus/kulturkvarter i kvarteret Bonde väckts. Kvarteret innehåller 
nuvarande stadsbibliotek samt ett antal fastigheter som ska avyttras 
av Svenska Kyrkan. Möjligheten att omvandla kvarteret Bonde till 
kulturhus bör utredas. 
 

Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 februari 2015 tillstyrkt 
förslaget.  
 
Yrkanden 
 
Carl- Göran Svensson (M), Billy Åkerström (KD) yrkar  
att ändra att- sats 2 ändras till: ”att ge kommundirektören i uppdrag 
att utreda möjligheten att inrätta ett kulturkvarter i kvarteret Bonde 
som komplement till styregruppens slutrapport. Utredningen ska 
göras i samråd med berörda förvaltningar/ nämnder (KoF, MoSb)”,  
att ändra att- sats 3 till: ”att kommunstyrelsens allmänna utskott utgör 
styrgrupp (förstärkt med presidium i berörda nämnder)” 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar avslag på Carl- Göran Svenssons 
ändringsyrkande på att-sats 2, samt yrkar bifall till Carl- Göran 
Svenssons ändringsyrkande på att- sats 3.  forts. 

perwimmerman
Markering
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§ 64 forts. 
Avrapportering styrguppen för nytt kulturhus. 
 
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till allmänna utskotets förslag till att- 
sats 1, samt yrkar att att- sats 2 ändras till ”att framgent jobba vidare 
utifrån slutrapportens tre att- satser”, yrkar ändring av att- sats 3 till ” 
att beakta finansiering av nya styrgruppens fortsatta arbete samt en 
arkitekttävling 2015 i vårens budgetberedning, samt ändring att- sats 
4 till ”att låta alla partier vara representerade i den nya styrgruppen”. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på att- sats 1 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla densamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Carl- Göran Svenssons 
och Billy Åkerströms ändringsyrkande på att- sats 2 mot allmänna 
utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
allmänna utskottets förslag. 
 
Votering  
 
De som vill bifalla allmänna utskottets förslag röstar JA. 
De som vill bifalla Carl- Göran Svenssons och Billy Åkerströms 
ändringsyrkande röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), 
Lisbeth Bengtsson (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S), 
Linda Ekström (S), Björn Nurhadi (SD), Lotta Antman (SD), Börje 
Dovstad (FP) och Magnus Larsson (C),  
    
Följande röstar NEJ: Anna Ottosson (M), Carl- Göran Svensson (M), 
Emma Swahn Nilsson (M), Billy Åkerström (KD) och Sofia Bothortp 
(MP) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 10 ja- röster mot  
5 nej- röster att enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Carl- Göran Svenssons, 
Billy Åkerströms ändringsyrkande avseende att- sats 3 mot allmänna 
utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
ändringsyrkandet. 
 
 
     forts. 
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§ 64 forts. 
Avrapportering styrguppen för nytt kulturhus. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Sofia Bothorps 
ändringsyrkande avseende att- satserna 2 och 4 mot allmänna 
utskottets förslag  och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå  
ändringsyrkandena.     
      
Därefter ställer ordföranden proposition på Sofia Bothorps 
ändringsyrkande på att-sats 3 mot allmänna utskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå ändringsyrkandet. 
Reservationer 
 
Carl- Göran Svensson (S), Anna Ottosson (M), Emma Swahn 
Nilsson (M) och Billy Åkerström (KD) reserverar sig till förmån för 
eget yttrande. 
 
Sofia Bothorp (MP) reserverar sig till förman för eget yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
1. att godkänna styrgruppens slutrapport 
 
2. att ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten att 
inrätta ett kulturhus/kulturkvarter i kvarteret Bonde. Utredningen ska 
göras i samråd med berörda förvaltningar/nämnder (kultur- och 
fritidsnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden). 
 
3. att kommunstyrelsens allmänna utskott utgör styrgrupp (förstärkt 
med presidium i berörda nämnder) 
 
4. att beakta finansiering av eventuellt nytt kulturhus/kulturkvarter i 
vårens budgetberedning 
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2012.309.820 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 65 
Slutrapport arbetet med Östersjöhallen/Idrottshallen. 
 
Bakgrund 
Östersjöhallen är belägen längs Björkholmskajen på Trossö i 
Karlskrona och är sammanlänkad med Idrottshallen via en 
entrébyggnad. Östersjöhallen utgörs av en större idrottshall som är 
delbar i två vilket tillsammans med befintliga Idrottshallen ger 
möjlighet till tre hallar. Hallarna fungerar idag för skolidrott, 
idrottsföreningar (främst handboll, bordtennis samt dans). I viss 
utsträckning fungerar hallarna också för mässor och 
evenemang. 
 
Kommunen äger idag berörda byggnader och mark. Det har under 
en längre tid pågått olika studier rörande ombyggnation av 
Östersjöhallen. 
 
Hantering under år 2014 
En projektgrupp genomförde studiebesök i Växjö och Helsingborg. 
Dåvarande projektgrupp tog kontakt med andra kommuner kring 
deras gjorda arena/idrottshalls/evenemangsbyggnationer. 
Kontakt togs också med SKL (Sveriges kommuner och landsting) för 
att höra deras syn kring olika ägande- och drift-möjligheter. Det finns 
både för- och nackdelar med olika typer av ägande och driftformer av 
arenor. Projektgruppen gjorde bedömningen att Karlskrona behöver 
en modern och flexibel arena med snabba omställningsmöjligheter. 
 
Vi behövde därför få in kunskap kring hur en modern arena kan se ut 
och fungera. Kunskapen behövdes kring en mängd olika områden 
såsom idrottsförbundskrav, service, säkerhet, publikfunktion, 
lokalfunktioner, tillgänglighet med mera. Vi gjorde också 
bedömningen att hänsyn givetvis måste tas till de ekonomiska 
förutsättningarna som då fanns i budgeten. 
 
För att få fram ett ändamålsenligt beslutsunderlag för det fortsatta 
arbetet för att komma vidare, gjordes bedömningen att vi skulle 
upphandla kompetens inom arenaområdet. Vi föreslog att arbetet 
skulle hållas ihop från dåvarande tekniska förvaltningen.  
     forts. 
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§ 65 forts. 
Slutrapport arbetet med Östersjöhallen/Idrottshallen. 
 
Berörda föreningar och andra intressenter skulle fortsatt ges 
möjlighet att vara med i arbetet. Kostnaden för arbetet uppskattades 
till cirka 300 tkr som skulle finansieras via investeringsanslaget 
för Östersjöhallen. 
 
Nuläge 
Nu har den upphandlade konsulten genomfört sitt uppdrag. 
Uppdraget kommer att redovisas muntlig och rapport kommer att 
lämnas över. 
 
Under år 2014 beställdes också en miljöteknisk utredning av marken 
i området. Denna utredning är ännu inte färdigställd men ska var 
genomförd, enligt uppgift från kommunens fastighetsavdelning, inom 
snar framtid. 
 

Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 februari 2015 tillstyrkt 
förslaget.  
 
Yrkanden 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar att under 3 att- satsen en 4: e punkt läggs 
till med lydelse: ”att även beakta möjligheterna för evenemang, event  
och konferenser”.    
  
Ordföranden ställer proposition på Börje Dovstads tilläggsyrkande 
mot allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Börje Dovstads tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
1. att godkänna den redovisade slutrapporten, 
 
2. att resultatet av den miljötekniska utredningen ska redovisas för 
kommunstyrelsens arbetsutskott så snart den är klar, 
 
3. att ge uppdrag till kommundirektören att tillsätta en arbetsgrupp. 
Arbetsgruppens uppdrag blir: 

1.att utreda placering av framtida idrottshallar som ska jämföras 
med nuvarande 
eller som ska ersätta nuvarande Östersjöhall och idrottshall, 
2.att se vilka effekter dessa placeringar medför för skolans 
idrottsverksamhet i 
samband med att brandstationens idrottshall rivs, 
 
     forts. 
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§ 65 forts. 
Slutrapport arbetet med Östersjöhallen/Idrottshallen. 

 
3.att efter det att placeringarna tagits fram, arbeta tillsammans med 
handbollsalliansen för att se vilka möjligheter som finns för framtida 
driftsformer, att arbetsgruppen ska återredovisa sina förslag 
avseende punkterna 1-3 senast i maj månad 2015 till 
kommunstyrelsen, 

 
4. att även beakta möjligheterna för evenemang, event och 
konferenser 

 
4. att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka vilka intressen 
och möjligheter som finns för extern finansiering av framtida 
idrottshallar för att ersätta nuvarande Östersjöhall och idrottshall. 
Detta uppdrag ska återredovisas i samband med övriga uppdrag. 
 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2015.142.106 
Controller Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 

 
 
 

§ 66 
Karlskronakommissionen. 
 
Direktiv 
En Karlskronakommission ska arbeta fram en långsiktig strategi för 
en bättre jämlik social omsorg i vår kommun. 
 
Direktivets inriktning för en bättre jämlik omsorg är både brett och 
smalt. Brett, därför att det berör alla åldrar, alla livssituationer. Smalt 
därför att fokus enbart är på omsorgen, som bara en del av 
livssituationen. Förväntningarna, med jämförelse till andra 
kommuners ”kommissionsarbete”, är också stora.  
 
Uppdraget kommer att ha stor betydelse för målet att Karlskronas 
invånare ska ha en god hälsa (som ska ses som ett långsiktigt mål), 
med tillägget att vi ska minska skillnader i hälsa bland våra invånare. 
Börjar vi med att skapa goda förutsättningar och uppväxtvillkor för 
våra barn och unga kommer det på sikt skapa invånare med en god 
hälsa. Uppdraget bör också ses som en del i vårt folkhälsoarbete. 
 
Mål 
Vi ska ge Karlskronas barn och unga de bästa förutsättningarna för 
en bra start i livet.   
 
Tidsperspektiv 
Arbetet påbörjas våren 2015. Arbetet pågår under två år därefter 
utvärderas resultatet och beslut om hur arbetet ska fortsätta tas av 
kommunstyrelsen. 
 
För att nå framgång bör arbetet ha ett långt tidsperspektiv 
exempelvis tio år framåt, kanske till och med år 2030 samma som vi 
har för Karlskrona vision 2030. Viktigt är att arbetet kontinuerligt 
utvärderas, resultatet analyseras och eventuella justeringar i arbetet 
görs. 
  
 
 
      forts. 
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§ 66 forts. 
Karlskronakommissionen. 
 
Tidplan för arbetet: 
v10-16: Hearings 
v16: Kartläggning klar 
v17 alternativt v18: styrgruppsmöte (i anslutning till AU-
sammanträde) 
v19 (ärendeinlämning): Förslag till projektplan till KS 
 
Hearings och kartläggning ska ligga till grund för en handlingsplan 
med områden och åtgärder. Klar i början av hösten. 
 
Fokus 
Barn och ungas uppväxtvillkor. 
 
Struktur 
- En politisk styrgrupp bestående av sex representanter från 
partierna i den politiska ledningen samt en representant från 
respektive övriga partier 
- Projektgrupp med tjänstepersoner från verksamheterna 
- Referensgrupper 
- Forskare 
 
Metod för uppstart av arbetet 
Hearings för att samla in fakta och erfarenheter. Det finns olika 
metoder vi kan använda för ändamålet.  
 
Målgrupper 
- Politikerna   
- Kommunala verksamheter  
- Myndigheter och organisationer som Polis, Landstinget, 

Länsstyrelsen, Region Blekinge, Arbetsförmedlingen, BTH, Lokala 
BRÅ, Folkhälsorådet med flera 

- Forskare från andra lärosäten som Linnéuniversitetet, Lunds 
universitet, Linköpings universitet bör involveras.  

- Idéburen sektor och allmänhet; Rädda Barnen, Röda Korset, 
Föräldraupproret, Föräldrar mot narkotika, kultur- och 
idrottsföreningar, RFSL Blekinge, kyrkorna (Svenska kyrkan, 
Pingstkyrkan med flera), etniska föreningar, med flera. 

 
Nulägesbeskrivning 
Beskriva nuläge utifrån tillgänglig fakta från samtliga berörda 
förvaltningar. Görs under våren 2015. 
 
 
      forts. 
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§ 66 forts. 
Karlskronakommissionen.    
 
Kartläggning/jämförelser mellan olika kommundelar; åldersstruktur, 
utbildningsnivåer, förvärvsarbetande (ekonomiskt oberoende), 
svensk- eller utrikesfödd, bostadsstruktur (hyreshus, hyresrätter, 
småhus), föreningsliv.  
Till grund för nulägesanalysen har vi också Öppna jämförelser 2014 
(Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SKL står bakom 
rapporten), Hälsa på lika villkor (folkhälsorapport Blekinge 2014) och 
drogvaneundersökningen 2014 (genomfördes under hösten 2014 
bland lever i årskurs 9 grundskolorna och år 2 på gymnasieskolorna), 
Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 med flera. 
 
Bakgrundsfakta 
Världshälsoorganisationens (WHO) rapport Closing the gap in a 
generation 
Under åren 2005-2008 arbetade en oberoende kommission tillsatt av 
WHO:s dåvarande generaldirektör som upplevde de stora globala 
hälsoklyftorna som oacceptabla och ville ta en bred ansats för att 
komma tillrätta med dem. Arbetet leddes av Sir Michael Marmot, 
internationellt framstående epidemiolog och folkhälsoforskare.  
 
Kommissionen gjorde en ingående analys av en rad sociala 
bestämningsfaktorer som uppväxtvillkor, miljön, arbetsförhållanden 
och arbetsmiljö, betydelsen av social välfärd och en hälso- och 
sjukvård som är tillgänglig för alla 
 
Kommissionen kom fram till tre övergripande rekommendationer: 
- Förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv 
- Angrip den ojämlika fördelningen av makt, pengar och resurser – 

globalt, nationellt och lokalt 
- Utveckla och använd metoder för att mäta och följa ojämlikheten i 

hälsa, utveckla kunskapsbasen, utbilda människor som tränade att 
se hälsans sociala bestämningsfaktorer och utveckla människors 
medvetenhet om dessa 

 
Det finns stora likheter mellan kommissionens syn på hälsans sociala 
bestämningsfaktorer och tankar som ligger till grund för de svenska 
nationella folkhälsomålen, såväl som den Europeiska unionens 
målsättning att föra in hälsa i alla politikområden. Kommissionens 
arbete har sedan legat till grund för nationellt, regionalt och lokalt 
arbetet i Sverige.  
 
 
 
 
      forts. 
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§ 66 forts. 
Karlskronakommissionen. 
 
Nationella folkhälsomål 
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är 
"att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen". 
1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
 

Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 februari 2015 tillstyrkt 
förslaget.  
 
Yrkanden 
 
Magnus Larsson (C) yrkar att, under rubriken ”Struktur” ändra 
lydelsen till ” en politisk styrgrupp bestående av 7 representanter från 
partierna i den politiska ledningen, två stycken frå (M) samt en 
representant från respektive övriga partier 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons 
ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag o och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Magnus Larssons tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
1. att efter ändring av beslutad lydelse under rubriken ”Struktur” 
godkänna förslaget till projektstruktur inklusive mål, projektupplägg, 
tidplan för arbete med Karlskronakommissionen 
 
2. att avsätta 50 000 kronor ur kommunstyrelsens reserv för 
oförutsett för uppdraget 
 
_____ 
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Revisionen     KS.2012.60.041 
Kommunledningsförvaltningen 
Drift- och servicenämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

 
 
 
§ 67 
Årsbokslut 2014 för 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen. 
 
Årsredovisningen för kommunstyrelsen/ 
kommunledningsförvaltningen består av två delar: 
 
• Årsredovisning 2014 
• Personalbokslut  
 
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamhet 
redovisar ett överskott om +13,8 Mnkr. Budgetramen uppgick för året 
till 203,2 Mnkr exklusive sparbeting. Under kommunstyrelsen ligger 
sparbeting om 9 Mnkr som ej har uppnåtts vilket påverkar resultatet 
negativt om – 7,8 Mnkr 2014.  
 
Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat för helåret om 0,1 Mnkr. 
Överskottet beror på ej utbetalda arvoden. 
  
Basbudgeten visar per december en positiv avvikelse om +2,4 Mnkr i 
förhållande till budget. Överskottet kommer dels från att investeringar 
har förskjutits vilket resulterar i ett överskott av driftmedel 2014, dels 
ifrån ett överskott av bonusintäkter samt även lägre 
personalkostnader pga föräldraledighet, sjukskrivning och vakant 
personal.  
 
Den positiva avvikelsen för projektbudgeten beror bl.a. på att en del 
av projekten har blivit framskjutna till 2015 eller att man ej gjort alla 
tidigare planerade investeringar under året. 
 
Kollektivtrafiken redovisar ett överskott på 8,6 Mnkr 2014. 7,4 Mnkr 
av överskottet avser en återbetalning för 2013 från Region Blekinge. 
Det resterande överskottet om avser en sänkning av ägarbidraget för 
Karlskrona Kommun gällande Kollektivtrafiken 2014.  
 
Verksamheten räddningstjänst redovisar en positiv avvikelse om 0,2 
Mnkr. Det avser återbetalning av sjukförsäkringsavgift. Det blir 
kostnadsneutralt för räddningstjänsten då de får full kompensation i 
bidraget.      
     forts. 
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§ 67 forts. 
Årsbokslut 2014 för 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen. 
 
Av årets beslutade investeringsram på 3,0 Mnkr har 0,9 Mnkr 
utnyttjats under året vilket betyder att 2,1 Mnkr ej är nyttjade under 
2014. 0,7 av dessa avser investeringar i intranätet som har skjutits 
upp med anledning av införandet av ny organisation 2015. 
Resterande 1,4 Mnkr föreslås överflyttas till Drift- och 
Serviceförvaltningen varav 0,5 avser upprustning av 
sammanträdeslokaler i Ruthensparre och 0,9 avser nytt gemensamt 
ärendehanteringssystem. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att godkänna årsredovisningen för 2014 
 
2. att föreslå kommunfullmäktige att i samband med resultatreglering 
av årsredovisning 2014 överföra 0,7 Mnkr av ej nyttjade 
investeringsmedel till räkenskapsåret 2015 
 
3. att föreslå kommunfullmäktige att i samband med 
resultatregleringen av årsredovisningen 2014 överföra 1,4 Mnkr kr av 
ej nyttjade investeringsmedel till Drift- och Servicenämnden enligt 
ovan beskrivning. 
 
4. att lämna årsredovisningen 2014 till revisionen 
 
____ 
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Samtliga nämnder/styrelser   KS.2014.24.041 
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 68 
Säkerhetsbokslut 2014- Trygghet och säkerhet. 
 
Inom kommunledningsförvaltingens verksamhetsområde Trygghet 
och säkerhet finns det kommunövergripande ansvaret för 
samordning, uppföljning och utveckling av trygghets- och 
säkerhetsarbetet. Enligt Handlingsprogrammet för skydd och 
beredskap 2011-2014 ska ett årligt säkerhetsbokslut tas fram. 
 
Säkerhetsbokslutet för 2014 är det fjärde i sitt slag och beskriver 
verksamheten inom trygghets- och säkerhetsområdet under året och 
presenterar utfall av skadeutveckling samt uppföljning av uppsatta 
mål. De områden som omfattas av bokslutet är internt skydd, skydd 
mot olyckor, krishantering samt brottsförebyggande arbete. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
   
att godkänna Säkerhetsbokslut 2014 Trygghet och säkerhet. 
 
_____ 
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Revisionen 
Drift och servicenämnden 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
 
 
 
 § 69 
 Årsbokslut 2014 för kommunstyrelsen/ serviceförvaltningen 
 

Serviceförvaltningen har under 2014 haft en budgetram om 82,5 
mnkr. Redovisad nettokostnad har uppgått till 77,7 mnkr, vilket gett 
ett överskott för verksamhetsåret om +4,8 mnkr. 
 
Samtliga enheter, förutom kostenheten, redovisar positiva 
budgetavvikelser om totalt +6,0 mnkr, vilka främst härrör från 
minskade personalkostnader. Dessutom har överskott genererats 
avseende IT-enhetens intäkter, vilka förvaltningen tidigare redovisat 
för. Kostenhetens underskott om -1,2 mnkr är främst kopplat till 
komplexiteter i innevarande års debiteringsmodell, där det dessutom 
ej funnits möjlighet att vidaredebitera samtliga verksamhetskostnader 
fullt ut. 
 
Under året har det ålagt besparingskrav på förvaltningen; 7,0 mnkr 
inom måltidsverksamheten, samt 0,9 mnkr för hela förvaltningen 
avseende externa IT-kostnader. Av måltidsverksamhetens 
besparingskrav beräknas 4,9 mnkr ha uppnåtts under året, inklusive 
den för innevarande år temporära lösningen om bidrag från 
kommunledningsförvaltningen om 1,4 mnkr, vilket innebär att reell 
besparing i verksamheten har uppgått till 3,5 mnkr. IT-besparingen 
nått full effekt. 
 
Inför 2015 föreslås överflyttning av investeringsmedel avseende 
ärendehanteringssystem från kommunledningsförvaltningen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att godkänna årsredovisningen för 2014 
 
2. att föra över 0,3 mnkr av 2014 års investeringsram avseende 
köksinventarier till 2015, från kommunstyrelsen/serviceförvaltningen 
till drift- och servicenämnden 
  
3. att föra över 0,5 mnkr av 2014 års investeringsram avseende e-
arkiv, från kommunstyrelsen/serviceförvaltningen till drift- och 
servicenämnden     forts. 
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 § 69 forts. 

Årsbokslut 2014 för kommunstyrelsen/ serviceförvaltningen 
 
4. att i samband med resultatregleringen av årsredovisningen 2014 
överföra 1,4 mnkr av ej nyttjade investeringsmedel från 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen till drift- och 
servicenämnden 
 
5. att överlämna årsredovisningen för 2014 till revisionen. 
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2015.141.041 
Controller kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 70 
 Internbudget 2015 för kommunstyrelsen/ 
 kommunlednigsförvaltningen. 
 

Budgetförslaget innefattar kommunstyrelsen, 
kommunledningsförvaltningen, högskoleutbildning, kollektivtrafik 
samt Räddningstjänsten Östra Blekinge, vilka för 2015 har en total 
ram på 231,3 Mnkr. Jämfört med 2014 har ramen höjts med 28,1 
Mnkr. 
 
Kommunstyrelsens verksamhet omfattar kommunstyrelsen, reserv 
för utvecklingsprojekt och kommunledningsförvaltningen. Ramen för 
dessa verksamheter uppgår 2015 till 103,4 Mnkr.  
 
Kollektivtrafikens ram utökas med totalt 4,1 Mnkr. 2,0 Mnkr för att 
anpassas efter den nya marknadsplanen. Samt ytterligare en 
tillökning om 2,4 Mnkr pga kostnadsökning samt utökning av 
kollektiv- och båttrafik. Ramen uppgår till 86,8 Mnkr 2015.  
 
Högskoleutbildningens ram ligger under 2015-2017 fast på 0,9 Mnkr. 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har för åren 
2014-2016 en ram på 40,1 Mnkr.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att fastställa mål, verksamhetsplan och verksamhetsmått för 
kommunlednings-förvaltningen år 2015, 
 
2. att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2015 och 
planer 2016-2017. 
 
3. att anta internkontrollplanen för kommunledningsförvaltningen för 
2015, samt  
 
4. att rapportering ska ske till kommunstyrelsen i samband med 
bokslutet för det år som internkontrollen avser 
 
5. att godkänna kommunstyrelsens projekt  
     forts. 
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 § 70 forts. 
 Internbudget 2015 för kommunstyrelsen/ 
 kommunlednigsförvaltningen. 

 
6. att ge kommundirektören rätt att besluta om projektmedel av 
engångskaraktär under 2015 av kvarvarande projektmedel. 
 
7. att anta verksamhetsplanen 2015 för Trygghet och säkerhet. 
 
Carl- Göran Svensson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Anna 
Ottosson (M), Billy Åkerström (KD), Lotta Antman (SD), Björn 
Nurhadi (SD) deltar inte i beslutet. 
 
_____ 
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Revisionen 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 § 71 

Årsbokslut 2014 för hela Karlskrona kommuns samlade 
verksamheter. 
 
Det nu upprättade årsbokslutet ska överlämnas till revisorerna.  
 
Förslag till resultatreglering av nämndernas över- och underskott 
kommer att beredas av bokslutsberedningen i mars.  
 
Detta förslag beslutas av kommunfullmäktige i april då även 
årsredovisningen kommer att behandlas. 
 
Resultatet för Karlskrona kommun blev för 2014 ett negativt resultat 
om 9,4 mnkr. Det balanskravsjusterade resultatet uppgår även det till 
-9,4 mnkr. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att godkänna bokslutet för år 2014 och överlämna detta till 
kommunens revisorer. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2011.127.045 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 72 
Finansrapport december 2014. 
 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn framgår att 
kommunstyrelsen tre gånger om året till kommunfullmäktige ska 
lämna en rapport med en beskrivning av finansverksamheten och 
riskhanteringen i den samlade verksamheten. 
 
I kommunkoncernen ska all extern kapitalanskaffning, 
derivattransaktioner, likviditetshantering och finansiella placeringar 
samordnas. Samordning sker genom, den inom 
kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken. 
Målsättningar för finansverksamheten inom den samlade 
verksamheten är att; 
 
- Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 
- Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella 

riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto 
- Inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och 

effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering, 
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster 

 
Bifogad finansiell rapport syftar dels till att utgöra underlag för 
planering och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över 
hur väl finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella 
riktlinjerna. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna finansrapport december 2014 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KN.2014.251.311 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 73 
Svar på motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen i 
Rödeby. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2013, § 
85, av Stefan Lundin (FP). Förslaget är att man ska anlägga en 
anslutningsväg till Åvallen i Rödeby. 
 
Tekniska nämnden har den 28 oktober 2014 § 107, lämnat yttrande 
och förslag till beslut. Nämnden skriver att motionären menar att 
trafiken på denna tidvis är intensiv och att risken för olyckor är stor. 
Hundratals ungdomar tar sig till Åvallen till fots eller på cykel varför 
olycksrisken bedöms som stor. 
Motionären menar att, för att på ett smidigt sätt lotsa trafiken till 
Åvallen, att en ny tillfartsväg anläggs söder om den nuvarande 
bebyggelsegruppen vid Idrottsstigen. 
 
En väg i det av motionären föreslagna läget blir ungefär 500 meter 
lång. Det bedöms att en sådan med en bredd av 6 meter skulle kosta 
5000 kronor per löpmeter. Detta skulle innebära en kostnad på 
omkring 2 500 000 kronor. Mestadelen av marken ägs av Karlskrona 
kommun varför ingen kostnad för markinlösen bedöms tillkomma. 
 
Eftersom en ny tillfartsväg enbart skulle betjäna ett enskilt intresse 
ser tekniska förvaltningen ingen möjlighet att stå för 
investeringskostnaden. 
 
Innan en investering i denna storleksordning genomförs är det också 
viktigt att arbeta enligt Trafikverkets s.k. fyrstegsprincip. I denna ska 
de första stegen, innan nyinvestering, användas till att genomföra 
åtgärder som minskar trafiken. Med grund i detta föreslår därför 
tekniska förvaltningen att idrottsföreningarna som använder Åvallen 
tar fram åtgärdsplaner som syftar till att minska behovet av biltrafik till 
anläggningen. Tekniska förvaltningen bistår gärna med kunskap inom 
ämnesområdet. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen härmed skall anses vara besvarad. 
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Kommunfullmäktige    KS.2012.370.312 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 74 
Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan 
Lyckeby och Kättilsmåla. 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 18 oktober 2014, § 141, av Maria Andersson.  
Förslaget är att anordna en cykelväg mellan Lyckeby och 
Kättilsmåla 
 
Tekniska nämnden har den 16 december, § 137, lämnat yttrande och 
beslutsförslag . Nämnden skriver att en cykelväg mellan Västra 
Gärdesvägen i Lyckeby och Biskopsberg i Kättilsmåla innebär en 
total sträcka på ca 5,5 km. På huvuddelen av sträckan finns en 
befintlig skogsväg som efter förbättringar skulle kunna användas för 
cykling. Det saknas dock en sträcka på ca 500 meter. På denna 
sträcka kommer det i samband med ledningsarbetet anläggas en 
skogsväg för drift och underhåll. Denna skogsväg skulle kunna 
användas som cykelväg. 
 
Av planerad dragning kommer sista sträckan av 
ledningsförläggningen inte att gå längs skogsvägen utan över privat 
tomtmark. Den sista biten blir därför ingen väg och cyklister kommer 
därför att hänvisas till befintlig skogsväg längre väster ut. 
 
När VA:s arbeten är slutförda kommer det att finnas möjlighet att 
cykla på sträckan Biskopsberg till Västra Gärdesvägen i Lyckeby 
utan att använda länsväg 725. Vägen kommer att ha mycket 
varierande standard: 2,5 km längs Mölletorpsvägen är asfalterad, 
belyst och 50-väg, den övriga befintliga vägen är en 2,5 km lång 
grus- och skogsväg med grus, gropar och utan belysning. Den nya 
biten på 500 m kommer att bli en skogsväg och markägaren vill sätta 
upp bommar för att förhindra att bilister dumpar avfall i skogen. 
För att göra sträckan till en mer attraktiv väg att cykla på behöver en 
standardhöjning göras på en stor del av sträckan. 
 
Slutsats: 
Bedömd kostnad för standardhöjning för sträckan A-C inklusive 
belysning: 
2 560 000+1 515 000=4 075 000 kr 
Bedömd kostnad för att bygga om B-C till gång- och cykelväg samt 
tillåtenför skogstransporter: 800 000 kr.  forts. 
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§ 74 forts. 
var på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan 
Lyckeby och Kättilsmåla. 
 
Tekniska förvaltningen bedömer att den föreslagna sträckningen inte 
har potential att användas som daglig cykelväg och anser att det inte 
är motiverat att genomföra någon standardhöjning av sträckan. 
Anledningarna är flera: 

-  Avståndet mellan målpunkterna är för långt. Det finns inga naturliga 
målpunkter på kortare distanser. Den största potentialen för att få 
fler att börja vardagscykla är distanser under 5 km. Avståndet 
mellan Biskopsberg och exempelvis Lyckeby är runt 8 km. 
- Anslutningen vid Biskopsberg är den befintliga vägen. En väg som 
är ogen med både stigningar och kurvor, vilket medför att det är 
mycket troligt att de som är intresserade av cykelpendling och vill få 
upp högre hastigheter ser mer fördelar med att använda befintlig 
väg 725 som är både gen, plan och rät. 
- Ca tre kilometer av den aktuella sträckan går genom obebodda 
skogsmarker. Även om belysning skulle sättas upp är sannolikheten 
stor att vägen uppfattas som mörk och otrygg under stora delar av 
året. 
- Underlaget betyder mycket för cyklisten och det är svårt och trögt 
att cykla på grus under längre sträckor. Grus som underlag medför 
också större risk för singelolyckor. 
- Om pengar inte avsätts för att asfaltera underlaget, belysa sträckan 
och underhålla den vintertid, kommer vägen att främst attrahera 
terrängcyklister, en grupp som ändå kommer att hitta och använda 
vägen i nuvarande skick. 
 
Den i medborgarförslaget föreslagna cykelvägen inom Karlskrona 
kommun berör allmän väg med staten (Trafikverket) som huvudman. 
Trafikverket är positivt till förslaget att göra en standardhöjning av 
sträckan men är inte intresserade av att bära kostnaderna för 
genomförandet eller ta driftsansvaret för vägen under överskådlig 
framtid. 
 
Prioritering och fördelning av medel till väginvesteringar på statliga 
vägar fastställs av Region Blekinge i den regionala transportplanen. 
Tekniska förvaltningen föreslår att Karlskrona kommun i sin 
prioritering i samband med nästa planeringsomgång av den 
regionala transportplanen prövar detta objekt mot andra angelägna 
objekt inom kommunen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.367.519 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 75 
Svar på medborgarförslag om att utöka kampanjen”inga löjliga 
bilresor”. 
  
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 18 september 2014, § 157, av Roland Thörnquist.  
Förslaget är att utöka kampanjen ”Inga löjliga bilresor”. 
 
Tekniska nämnden har den 16 december, § 136, lämnat yttrande och 
beslutsförslag . Nämnden skriver att Tekniska förvaltningen anser att 
återkommande kampanjer för att få fler att välja cykeln som 
färdmedel är betydelsefulla och en viktig pusselbit för att göra 
Karlskrona kommun till en bättre kommun att leva i. I tekniska  
förvaltningens föreslagna budget för 2015 finns budgetmedel 
medtagna för ett fortsatt genomförande av liknande kampanjer. 
Möjlighet för samverkan med externa parter tas vid behov. 
Exempelvis kontaktades både Landstinget Blekinge och 
Blekingetrafiken inför kampanjen 2014.  
 
Tekniska förvaltningen har dock ringa möjligheter att påverka Region  
Blekinges budget eller prioriteringar.  
 

Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 februari 2015 tillstyrkt 
förslaget.  
 
Yrkanden 
 
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Bothorps bifallsyrkande mot 
allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.255.312 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 76 
Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled 
”Skepp & hoj” som förbinder skärgårdens stora öar. 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 22 maj 2014, § 85, av Roland Thörnquist.  
Förslaget är att möjliggöra en ny cykelled som förbinder skärgårdens 
stora öar i kombination med båtluffning 
 
Tekniska nämnden har den 16 december, § 135, lämnat yttrande och 
beslutsförslag . Nämnden skriver att i ”Fördjupning av översiktsplan 
för skärgården”, antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014 § 
117, föreslås en successiv utbyggnad av en båtpendel mellan Sturkö 
- Sanda, Trossö och Verkö. 
I takt med att nya skärgårdssamhällen i Bredavik på Sturkö och 
Herrgårdsviken på Tjurkö växer fram, kan båtpendeln trafikera även 
dem. Hasslö kan kollektivtrafikförsörjas med båtpendel om det finns 
underlag. 
 
I ovanstående förslag på utbyggnad kan cykelturism marknadsföras 
genom att visa på möjligheten att ta båt mellan Trossö och Sturkö för 
att sedan cykla tillbaka till Trossö. 
 
För att på ett säkert sätt kunna cykla från Sturkö till Trossö krävs en 
utbyggnad av cykelnätet. I nuläget saknas cykelväg mellan Sturkö 
och Trummenäs. Trafikverket är väghållare för den aktuella sträckan 
och är medvetna om behovet. Etapperna Senoren - Sturkö och 
Trummenäs - Säby finns med i deras planer som utbyggnadsförslag 
till någon gång efter år 2021. 
 

Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 februari 2015 tillstyrkt 
förslaget.  
 
Yrkanden 
 
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
 
     forts. 
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§ 76 forts. 
Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled 
”Skepp & hoj” som förbinder skärgårdens stora öar. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Bothorps bifallsyrkande mot 
allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
 
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.250.810 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 77 
Svar på medborgarförslag om att starta återkommande 
kampanjer för att få fler att välja att färdas via att cykla. 
 

 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 22 maj 2014, § 85, av Roland Thörnquist.  
Förslaget är att starta återkommande kampanjer för att få fler att 
välja att färdas via att cykla. 
 
Teknska nämnden har den 16 december, § 134, lämnat yttrande och 
beslutsförslag . Nämnden skriver att förslaget ligger helt i linje med 
Cykelstrategi 2030 som antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 
2014 § 89. I Cykelstrategi 2030 beskrivs fyra olika åtgärdsinriktningar 
som krävs för att öka andelen cyklister i Karlskrona kommun. En av 
inriktningarna är kommunikations- och marknadsföringsinsatser 
genom bland annat s.k. mobility management - beteendepåverkan 
inom transportområdet. Under sommaren 2014 har tekniska 
förvaltningen drivit kampanjen ”Inga löjliga bilresor” i mindre skala. 
Kampanjen strävade efter att få folk att reflektera över sina resval. 
  
Tekniska förvaltningen anser att återkommande kampanjer för att få 
fler att välja cykeln som färdmedel är betydelsefulla och en viktig 
pusselbit för att göra Karlskrona kommun till en bättre kommun att 
leva i. I tekniska förvaltningens föreslagna budget för 2015 finns 
budgetmedel medtagna för ett fortsatt genomförande av liknande 
kampanjer.  
 

Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 februari 2015 tillstyrkt 
förslaget.  
 
Yrkanden 
 
Sofia Bothorp (MP)  och Lotta Antman (SD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Bothorps och Lotta Antmans 
bifallsyrkande mot allmänna utskottets förslag  och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet.  forts. 
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§ 77 forts. 
Svar på medborgarförslag om att starta återkommande 
kampanjer för att få fler att välja att färdas via att cykla. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
 
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2014.104.109 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 78 
 Svar på medborgarförslag om fler gatupratare. 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 20 mars 2014, § 51, av Rasmus Degerskär.  
Förslaget är att upprätta fler gatupratare/ anslagstavlor att öka 
informationsmöjligheter för evenemang samt minska olaglig 
affischering. 
 
Teknska nämnden har den 16 december, § 138, lämnat yttrande och 
beslutsförslag . Nämnden skriver att tekniska förvaltningen vill med 
anledning av ovanstående framföra följande synpunkter. Utveckling i 
Karlskrona AB har under 2014 införskaffat stora gatupratare, som 
förslagsställaren efterfrågar, och dessa är utplacerade på strategiska 
platser i staden och annonserar kommande evenemang etc.  
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla medborgarförslaget. 
 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 mars 2015          62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 79 
 Anmälningsärenden. 
 

1.) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet.  
2.) Länsstyrelsen Blekinge Län Beslut 2015-01-16, dnr 211-3523-
14,Ansökan om tillstånd till kameraövervakning.  
3.) Länsstyrelsen Skåne Län Beslut 2015-01-15, dnr 551-25853-
2014, Förlängning av igångssättningstid i tillstånd enligt miljöbalken.  
4.) Cirkulär Sveriges kommuner och landsting  
a) 14:46, Riktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal.  
b) 14:57, Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige.  
c) 14:58, Ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga 
nämnder.  
d) 15:3, Slutligt utfall av 2013 års kommunala fastighetsavgift och 
prognos för åren 2014 och 2015.  
e) 15:4, Övergång av verksamhet.  
f) 15:5, Gävle tingsrätts dom i mål T 1631-13, avskedad 
ambulanssjuksköterska  
g) 2014-12-19, många utmaningar väntar kommuner och landsting. 
h) 2014-12-12, meddelande från styrelsen nr 4  
i) 2014-12-12, övernskommelse om stöd till riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa 2015.  
Meddelande från styrelsen nr 1, överenskommelse om Verket för 
innovationssystem (VINNOVA) om stärkt innovationsförmåga i 
offentlig verksamhet 2015-2017.  
5) AB Karlskrona Moderbolag 2014-12-04, § 93, förlustgaranti 
Utveckling i Karlskrona AB.  
6) Kommuninvest medlemssamråd 2015.  
7) Gratulationsbrev från the Mayor of Klaipeda.  
8) Avtal om FOU- verksamheten mellan Landstinget Blekinge och 
kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg)  
9)Cura individutveckling, fråga angående Curas engagemang i 
gemensamma jourhem.  
10) Skrivelse 2014-12-05, angående ansökan om 
kameraövervakning.  
     forts. 
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 § 79 forts. 
 Anmälningsärenden. 

 
11) Skrivelse 2015-01-07, angående ansökan om 
kameraövervakning.  
12) Beslut 2015-02-02, med anledning av begäran att lämna ut 
allmänna handlingar.  
13) DHR Blekinge läns distrikt 2015-01-30, brist på respekt för lagar 
och regler.  
14) Avsiktsförklaring avseende utvecklingen av Karlskrona Norra, 
Karlskrona kommun, Blekinge län.  
15) Svar på öppet brev 2015-01-28 om Hästö medborgarhus.  
16) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 141222, § 261, Avgift för 
bostadstillsyn.  
17) Landstinget Blekinge sammanträdesprotokoll 
Samverkansnämnden 2015-01-16.  
18) Region Blekinge, sammanträdesprotokoll regionstyrelsen 2014-
12-10.  
19) Folkhälsorådet protokoll nr 5 2014-11-13  

 
 _____ 
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Näringslivsutvecklingsavdelningen   KS.2014.521.018 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 80 
 Bidrag till skärgårdsutveckling från Skärgårdsmiljonen. 
 

I kommunens budget för 2015 finns en miljon kronor anslaget för 
skärgårdsutveckling genom den så kallade Skärgårdsmiljonen. Syftet 
är att dessa medel ska användas för att göra skärgården än mer 
attraktiv och tillgänglig. Skärgården ska marknadsföras så att fler 
väljer att besöka, bosätta sig i och uppleva Karlskrona. Projekten kan 
omfatta förbättrade kommunikationer, åtgärder i hamnar, toaletter, 
avfallshantering, röjning på öarna mm. 
 

En arbetsgrupp för hantering av ansökningar till Skärgårdsmiljonen 

arbetar under ledning av Magnus Larsson och Börje Dovstad 

tillsammans med tjänstemän från Utveckling i Karlskrona  

AB, drift- och serviceförvaltningen, miljö och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 

 

Inför 2015 har totalt 29 st ansökningar inkommit. Ansökningarna 

bereds för närvarande i arbetsgruppen och kommer att lyftas upp för 

beslut i kommunstyrelsen under våren. 

 

Två av ansökningarna behöver dock behandlas snarast för att hinna 

effektueras till sommarsäsongen 2015. Arbetsgruppen för 

skärgårdsmiljonen föreslår därför att följande ansökningar beviljas: 

 
 
Informationspaviljong på Utklippan: Utklippan besöks årligen av c:a 

1.400 fritidsbåtar på kurs norr-och söderut. Den nuvarande 

byggnaden där informationsmaterial om Karlskrona finns är i mycket 

dåligt skick och behöver förnyas. I paviljongen ska framöver 

marknadsföringsmaterial finnas avseende Karlskrona och hela 

Blekinges skärgård. Byggnaden ägs av Statens Fastighetsverk (SFV) 

och förnyelsen som kostnadsberäknas till 300.000 kr föreslås 

samfinansieras av SFV, Länsstyrelsen och Karlskrona kommun med  

lika delar.    
    
     forts. 
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 § 80 forts. 
 Bidrag till skärgårdsutveckling från Skärgårdsmiljonen. 

 
Projekt Sommarbuss längs Kustvägen: Kustvägen Brömsebro via 

Kristianopel till Torhamn och vidare till Jämjö har vuxit fram som en 

destination genom samverkan och gemensamma event genom i 

företagsnätverk. Utveckling i Karlskrona AB, numera 

kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet, söker medel som 

medfinansiering i ett pilotprojekt och förstudie till ”Offensiv 

destinationsutveckling längs Kustvägen”. Projektet innehåller tre 

delar:   

Busstrafik, lokal destinations/skärgårdsutveckling och marknads-
föring.  
 
Arbetsgruppen återkommer till kommunstyrelsen med förslag till 

ytterligare projekt med finansiering från skärgårdsmiljonen. 

 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 

kommunstyrelsen 

 

att kostnaderna om sammanlagt 250 000 kronor för 

informationspaviljong på Utklippan och projekt sommarbuss längs 

Kustvägen ska täckas med delar av de för år 2015 särskilt avsatta  

medlen  för skärgårdsutveckling(den s.k. skärgårdsmiljonen). 

 

_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.471.041 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 81 
Kompletterande taxeförslag för del av drift- och 
servicenämndens verksamhet 2015- 
 
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den27 januari 2015 
§ 11 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa taxor för 
delar av nämndens verksamhet 2015. 
 
I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att en 
avgiftshöjning för 2015 med 2,5 % är realistisk med anledning av 
förväntad löne- och prisökning.  
 
Vissa taxor tillämpas sällan och genererar relativt små intäkter och 
det är praktiskt att höja dessa taxor med längre tidsintervall. 
Beloppsavrundningar tillämpas. Taxeförslagen har utarbetats i 
samarbete med tekniska förvaltningens verksamhetsansvariga  
Taxor i förslaget som till största delen vänder sig till företagskunder 
är redovisade exklusive moms och taxor som till största delen vänder 
sig till privatpersoner redovisas inklusive moms. Detta anges i varje 
taxeavsnitt.  
 
Upplåtelseavgift, kap 14  
Ny taxa för reklampelare uppdelad på bildväxlare och storbildsskärm. 
Bildväxlare kan endast skifta mellan tre olika reklamer till skillnad från 
storbildsskärm som kan förmedla betydligt fler reklambudskap.  
Taxan är baserad på bildyta.  
Båtuppläggning på anvisad mark utgår och ersätts av 19.7 Ej 
kommunal båtplats på kommunens mark och vatten per båtplats  
400 kr.  
 
Båtplatsavgifter, kap 19  
Uppläggningsavgiften inklusive el och/eller vatten har 
marknadsanpassats efter många års kostnadsökning för el och 
vatten.  Miljöavgift är tillkommande taxa för att täcka 
saneringskostnader på uppläggningsplatserna.  
 
Parkeringsavgifter, kap 20  
Avgiftsbefrielse för miljöbilar utgår, i övrigt är parkeringsavgifterna 
oförändrade.  
     forts. 
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§ 81 forts.  
Kompletterande taxeförslag för del av drift- och 
servicenämndens verksamheter 2015.  
 
Krav på uppföljning  
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i 
budgetuppföljningen.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxor 2015 i enlighet med upprättat förslag.  
 
____ 

 



 
 

31 mars 2015         1 
 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 31 mars 
2015. 
 
§ 82 Informationer och föredragningar. 
§ 83 Investeringstillstånd Stadsmarinan. 
§ 84 Investeringstillstånd lekplats Hoglands Park. 
§ 85 Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt 6 kap, 1a § 
 Kommunlallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
§ 86 Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB enligt 6 kap, 1a § 
 Kommunlallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
§ 87 Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen Företagsfatigheter AB enligt 6 kap, 
 1a § Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap, 1a § 
 Kommunlallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
§ 88 Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt 6 kap, 1a § 
 Kommunlallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma.  
§ 89 Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB inklusive 
 dotterbolag enligt 6 kap, 1a § Kommunlallagen, samt instruktion till ägarombud 
 vid bolagets årsstämma. 
§ 90 Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB enligt 6 kap, 1a § 
 Kommunlallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
§ 91 Förslag till kommunstyrelsens SMARTA mål och handlingsplaner för 
 genomförande av direktiv. 
§ 92 Ny brandstation på Oskarsvärn. 
§ 93 Exploatering med stöd av detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1. 
§ 94 Parkeringshus Pottholmen. 
§ 95 Bidrag till skärgårdsutveckling från skärgårdsmiljonen. 
§ 96 Shape up Karlskrona. 
§ 97 Projekteringstillstånd B- hall Vedebyskolan. 
§ 98 Finansrapport januari och februari 2015. 
§ 99 Blekinge Business Incubator (BBI) medfinansiering 2015 och framåt. 
§ 100 Projekt gemensam bemanning. 
§ 101 Kultur- och fritidsnämndens övertagande av vården av allmänna handlingar 
 från kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden. 
§ 102 Drift- och servicenämndens övertagande av vården av allmänna handlingar 
 från kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 
§ 103 Arbetsmarknadsnämndens övertagande av vården av allmänna handlingar 
 från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. 
§ 104 Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna handlingar 
 från Utveckling i Karlskrona. 
§ 105 Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern, Stiftelsen Hemmet. 
§ 106 Översyn av bidragsnormer. 
§ 107 Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014. 
§ 108 Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner. 
§ 109 Ändring ägardirektiv- införande av mål enligt kommunfullmäktiges beslut. 
§ 110 Utökat uppdrag för Affärsverken avseende Stadsnät. 
§ 111 Utökad låneram för Affärsverken. 
§ 112 Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande kartering över 
 lämpliga byggnader och platser för solenergi. 
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§ 113 Svar på medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens 
 parkeringsavgifter ska gå till att rädda Marinens musikkår. 
§ 114 Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna i Karlskrona. 
§ 115 Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i närheten av 
 centralstationen i Karlskrona. 
§ 116 Svar på medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan delen för gående 
 och delen för cyklande på gc- vägen längs Torhamnsvägen i Jämjö. 
§ 117 Svar på medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser vid Villavägen 
 i Jämjö. 
§ 118 Svar på medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen vid 
 övergången vid busshållplatsen i Öljersjö. 
§ 119 Svar på medborgarförslag om att anlägga en gång och cykelväg mellan 
 Trummenäs och Ramdala. 
§ 120 Anmälningsärenden. 
§ 121 Övrigt. 
§ 122 Konskapsnämndens övertagande av vården av allmänna handlingar 
 från barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. 
§ 123 Förordnande av kommundirektör, förvaltningschef/ kommunikation samt 
 förvaltningschef/ näringsliv. 
___ 
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Plats och tid  Palanderska gården, Sessionssalen  
 Tisdagen den 31 mars 2015, kl. 08.30-14.50 
 
 Sammanträdet ajourneras kl. 11.20-13.30 
 
Beslutande: Ordförande Patrik Hansson (S) 
 1:e vice ordf.  Magnus Larsson (C)  
 

Ledamöter  Chatarina Holmberg (S)  
 Jan-Anders Lindfors (S)  
 Elina Gustafsson (S) del av § 82 kl. 9.15-11.20 
 Rikard Jönsson (S) 
 Linda Ekström (S) 
 Camilla Brunsberg (M)  
 Carl- Göran Svensson (M)  

Emma Swahn Nilsson (M)  
Christopher Larsson (SD) 
Lotta Antman (SD)  
Börje Dovstad (FP) 

 Sofia Bothorp (MP)  
 
Tjänstgörande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) del av § 82, §§ 83-123 kl. 
 8.30- 9.15, 13.30-14.50  
 Billy Åkerström (KD) 
  
Närvarande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) del av § 82, kl. 9.15- 11.20 
 Håkan Eriksson (S)  
 Liten Löfgren (S) 
 Sophia Ahlin (M) del av § 82, §§ 83-123 kl. 9.20- 
 14.50 
 Anna Ottosson (M) 
 Anna Ekström (FP)  
 Åsa Gyberg Karlsson (V)  
 
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
 Ekonomichef Per Jonsson 
 Kommunjurist Maria Thuresson  
 HR- chef Anneli Ekström 
 Tf. kommunikationschef Thomas Johansson 
 Utvecklingschef Anette Sturesson 
 VD Lottie Dahl 
 Projektledare Anders Jaryd 
 Förvaltningschef Carl- Martin Lannér 
 Personalstrateg Eva Magnusson Larsson 
 Redovisningschef Bengt Nilsson 
 Mark- och exploateringschef Ola Robertsson 
 Projektchef Johan Stenér 
 Nämndsekreterare Lisbeth Johansson  
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Utses att justera  Sofia Bothorp (MP) 
 
 
Justeringens plats och tid  Kommunledningsförvaltningen efter  
 överenskommelse   
 
 
Underskrifter  
 
Sekreterare  ............................................. §§ 82- 123 
 Lisbeth Johansson  
 
Ordförande  ............................................. §§ 82- 123 
 Patrik Hansson  
 
Justerings- ............................................. §§ 82- 123 
Ledamot Sofia Bothorp  
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjustering §§ 83-84 har den 1 april 2015 anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar  
 
………………………………….. 
Lisbeth Johansson  
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjustering har den     april 2015 anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar  
 
………………………………….. 
Lisbeth Johansson  
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§ 82 
Informationer och föredragningar. 
 
1. Karlskrona kommuns uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag, 
Utveckling i Karlskrona, Kruthusen företagsfastigheter AB, AB 
Karlskronahem, Affärsverken Karlskrona AB och Karlskrona Baltic 
Port AB, enligt 6 kap 1 a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma föredrasav VD Lottie Dahl.  
 
2 Förslag till kommunstyrelsens SMARTA mål och handlingsplaner 
för genomförande av direktiv föredras av kommundirektör Ingrid 
Augustinsson Swennergren och ekonomichef Per Jonsson 
 
3. Ny brandstation på Oskarsvärn föredras av projektledare Anders 
Jaryd.  
 
4. Exploatering av detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. etapp 1 föredras 
av projektledare Anders Jaryd.  
 
5. Parkeringshus Pottholmen föredras av projektledare Anders Jaryd. 
 
6. Investeringstillstånd lekplats Hoglands Park föredras av 
förvaltningschef Carl- Martin Lannér. 
 
7. Projekt gemensam bemanning föredras av personalstrateg Eva 
Magnusson Larsson. 
 
8. Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014 
föredras av redovisningschef Bengt Nilsson. 
 
9. Investeringstillstånd Stadsmarinan föredras av mark och 
exploateringschef Ola Robertsson. 
 

 _____ 
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Mark- och exploateringsavdelningen   KS.2015.244.250 
Ekonomiavdelningen      
Akten  
 

 
 
 
 
§ 83 
Investeringstillstånd Stadsmarinan. 
 
En del i den pågående utvecklingen av Stadsmarinan är ombyggnad 
och utformning av markytor enligt nedan: 
 
• Kajpromenad med tillhörande gångstråk som sträcker sig längs 
med hela kajen, från infartsleden och förbi Länsstyrelsen. 
• Parkeringstorg med trädplantering runt om. 
• Ombyggnad av Skeppsbrokajen med gångpassager för att 
underlätta för gående att ta sig över denna hårt trafikerade gata. 
Området och illustrationer på utformning framgår av bilaga 1 och 2. 
 
Ombyggnaden planeras att kunna genomföras före sommaren och 
därmed inte störa turistsäsongen 2015. Skulle detta inte vara möjligt, 
kommer ombyggnaden istället att genomföras efter sommaren och 
då vara klar före årsskiftet. 
 
Investeringen är kalkylerad till 10,5 mnkr och finansieras av utökade 
reavinster. 
 
Beräknade tillkommande drift- och kapitalkostnader för drift- och 
servicenämnden uppgår till 733 000 kr, vilket i dagsläget inte ryms 
inom befintlig budgetram.  
 
Projektet är inte definierat i underlaget till gällande 
investeringsbudget. Genom att ianspråkta kvarvarande resurser i 
kommunstyrelsens investeringsreserv (7,65 mnkr) samt resterande 
belopp från investeringsanslag för exploateringsverksamhet (2,85 
mnkr) kan finansiering nås. I och med det bör projektet kunna 
genomföras före turistsäsongen. För att återställa de nu 
ianspråktagna medlen från investeringsbudgeten kan och bör 
ombudgetering av investeringsbudgeten göras, vilket då kan 
genomföras i samband med kommande uppföljningsrapport per 31 
mars. Vad gäller de driftskostnader som blir följden av investeringen 
hänskjuts detta till pågående budgetberedning för budget 2016 och 
plan 2017 och 2018. 
 
     forts. 
 
 



 
 

31 mars 2015         7 
 

 
§ 83 forts. 
Investeringstillstånd Stadsmarinan. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att godkänna investeringsutgiften om 10,5 miljoner kronor för 
anläggande av markytor i Stadsmarinan och bevilja omedelbart 
investeringstillstånd. 
 
2. att investeringsutgiften finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens investeringsreserv (7,65 miljoner kr) samt 
resterande från kommunstyrelsens investeringsanlag för 
exploateringsverksamhet (2,85 miljoner kr). 
 
3. att finansieringen av drifts- och servicenämndens tillkommande 
drift- och kapitalkostnader ska prövas av kommande 
budgetberedning för åren 2016-2018. 
 
4. att förklara beslutet omedelbart justerat 
 

 ____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2013.547.332 
Controller Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 

 
 
 

§ 84 
Investeringstillstånd lekplats Hoglands Park. 
 
I syfte att utveckla stadsmiljön har kommunstyrelsen i 
investeringsramarna för stadsmiljöprogrammet särskilt avsatt medel 
om 4,5 mnkr för en ny lekplats i Hoglands park. Lekplatsen ska, 
tillsammans med övriga planerade åtgärder, öka stadsparkens 
attraktionskraft och betydelse som mötesplats i staden. 
 
För att finansiera investeringen av ny lekplats i Hoglands park 
kommer drift och servicenämnden att av kommunstyrelsen begära 
om att dels få nyttja kommunstyrelsens investeringsreserv för år 
2015 med 1,0 mnkr, dels att få ta i anspråk investeringsramar ur 
stadsmiljöprogrammet om 4,2 mnkr. Nämnden kommer samtidigt att 
begära utökad budgetram för täckning av ökade drifts-och 
kapitalkostnader om på helår 448 tkr. Planen är att ombyggnaden 
kommer att utföras under våren 2015 för att vara klar i juli månad 
2015. Investeringen är kalkylerad till 5,2 mnkr och inkluderar då även 
utgifter för byggledning och miljöprovtagning om 0,2 mnkr.  
 
Medel för lekplatsen om 4,5 mnkr var avsatta redan i 2014 års 
investeringsbudget och under 2014 har 1,318 mnkr förbrukats. 
Kvarvarande medel om 3,182 mnkr har drift-och servicenämnden 
begärt att få föra över till år 2015. Av årets investeringsram för 
stadsmiljöprogram är 3 mnkr avsedda för fortsatta åtgärder (ej 
lekplats) i Hoglands Park 
 
Totala utgiften för lekplatsen beräknas sammantaget till ca 6,5 mnkr 
d.v.s. en fördyrning om 2 mnkr jämfört med budgeterade medel. 
Genom att ianspråkta 1,0 mnkr av medel avsatta för andra åtgärder i 
Hoglands park och 1,0 mnkr av kommunstyrelsens reserv skulle 
fördyrningen kunna finansieras inom den av kommunfullmäktige 
beslutade investeringsramen.  
 
Med anledning av att drift-och servicenämnden begär en utökning av 
nämndens investeringsram för år 2015 med 1 mnkr, har 
kommunledningsförvaltningen ställt frågan om det inte är möjligt att 
omprioritera inom drift-och servicenämndens redan beslutade 
investeringsram till förmån för ovan beskrivna investering.  
      forts. 
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§ 84 forts. 
Investeringstillstånd lekplats Hoglands Park. 
 
Drift- och serviceförvaltningen menar att detta inte är möjligt.  
 
Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det är av stor vikt att 
de i budgeten beslutade investeringsramarna hålls. Då föreslagen 
investering får anses angelägen föreslår ändå 
kommunledningsförvaltningen att investeringsutgiften finansieras 
enligt ovan beskrivna förslag. Föreslagen finansiering förutsätter att 
kommunstyrelsen tillstyrker överföring av investeringsmedel enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag samt att kommunfullmäktige i 
sin tur beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Skulle så inte ske 
får kommunstyrelsen till fullmäktige återkomma med nytt förslag till 
finansiering av lekplatsen. 
 
 Investeringens kapitalkostnader som på helår beräknas till 398 tkr 
föreslås tillföras nämnden i utökad ram. Någon ytterligare utökning 
av nämndens ram år 2015 med anledning av tillkommande 
driftskostnader om 25 tkr föreslås inte. Finansiering av kommande 
års årliga driftskostnader om 50 tkr föreslås däremot hänskjutas till 
kommande budgetberedning.   
 
Efter tillstyrkan av allmänna utslottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att bevilja drift-och servicenämnden investeringstillstånd för 
lekplats Hoglands park. 
 
2. att utgift om 5,2 mnkr för lekplats Hoglands park ska täckas med 
1,0 mnkr ur kommunstyrelsens reserv för investeringar (8,650 mnkr) 
och 4,2 mnkr ur investeringsramen för stadsmiljöprogrammet.  
 
3. att för år 2015 utöka drift-och servicenämndens tilldelade 
budgetramar med upp till 201 000 kronor genom ianspråktagande av 
dels kommunstyrelsens reserv för ökade avskrivningskostnader dels 
finansförvaltningen att användas till investeringens kapitalkostnader  
 
4. att fr.o.m. år 2016 årligen utöka drift- och servicenämndens 
tilldelade budgetramar med upp till 398 000 kronor genom 
ianspråktagande av dels kommunstyrelsens reserv för ökade 
avskrivningskostnader dels finansförvaltningen att användas till 
investeringens kapitalkostnader  
 
5. att finansieringen av fr.o.m. 2016 årligen tillkommande 
driftskostnader om 50 000 kronor hänskjuts till 2015 års 
budgetberedning att hantera i budget 2016 och planer för 2017-2018  
 
 6. att förklara paragrafen omedelbart justerat 
_____ 
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AB Karlskrona Moderbolag   KS.2014.141.107 
Revisionen 
Akten  
 
 
 
 

 
§ 85 
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag 
enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt 
innehar aktier pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, 
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Ändamålet med AB Karlskrona Moderbolags verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande:  
Bolagets syfte är att samordna de i koncernen ingående bolagens 
verksamhet dels inom koncernen dels i möjlig mån med 
kommunens övriga verksamhet.  
 
För bolagets verksamhet gäller lokaliserings- likställighet- och 
självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. 
 
AB Karlskrona Moderbolag har som underlag till 
kommunstyrelsens beslut lämnat en rapport om vilken verksamhet 
som bedrivits under 2014. 
 
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i AB 
Karlskrona Moderbolag kommer att avge sin granskningsrapport 
avseende bolaget. Avsikten är att granskningsrapporten kommer 
att finnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2015. 
 
Utifrån den rapport som lämnats får bolaget anses ha bedrivit sin 
verksamhet ändamålsmässigt och inom ramen för de 
kommunalrättsliga principerna som gäller för verksamheten. 
 
Inför Karlskrona Moderbolags årsstämma ska instruktion ges till 
ägarombudet avseende fastställande av resultat- och 
balansräkning, disposition av resultatet samt prövning av 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.  
     forts. 
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§ 85 forts. 
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag 
enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt företagspolicyn samt reglementet för kommunstyrelsen 
beslutar kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det 
står i överensstämmelse med revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.  
 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 

 1. att AB Karlskrona Moderbolag verksamhet under 2014 har 
bedrivits enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt 
att bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för 
bolaget. 
 

 2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i AB 
Karlskrona Moderbolag 2015 att fatta beslut i enlighet med 
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.   
 
____ 
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Utveckling i Karlskrona AB   KS.2014.145.107 
Revisionen 
Akten  
 
 
 

 
 
§ 86 
Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB 
enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 2013, 
ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där 
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Ändamålet med Utveckling i Karlskrona AB s verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande: Syftet skall vara att stärka 
Karlskronas position som etableringsort för företag och som 
destinationsort för besökare.  
 
För bolagets verksamhet gäller lokaliserings- likställighet- och 
självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. 
 
Bolagets VD har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat 
en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2014, bilaga 1. 
 
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna kommer att 
avge sin granskningsrapport avseende bolaget. 
Granskningsrapporten kommer att finnas vid kommunstyrelsens 
möte den 31 mars.    
 
Utifrån den rapport som lämnats får bolaget anses bedrivit sin 
verksamhet ändamålmässigt och inom ramen för 
lokaliseringsprincipen. 
 
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende 
fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet 
samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör.  
     forts. 
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§ 86 forts. 
Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB 
enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt företagspolicyn samt reglementet för kommunstyrelsen 
beslutar kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det 
står i överensstämmelse med revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att Utveckling i Karlskrona ABs verksamhet under 2014 har 
bedrivits enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt 
att bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för 
bolaget samt 
 
2 .att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i Utveckling i 
Karlskrona AB att fatta beslut i frågan om ansvarsfrihet i enlighet med 
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.                                 
_____ 
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Kruthusen Företagsfastigheter   KS.2014.144.107 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 87 
Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen företagsfastigheter 
AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 
2013, ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där 
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag 
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Ändamålet med Kruthusen Företagsfastigheter ABs verksamhet 
anges i bolagsordningen enligt följande:  
Bolagets syfte är att förmedla mark- och flexibel lokalupplåtelse till 
företag och därigenom skapa etablerings- och 
utvecklingsmöjligheter för nya och samt befintliga företag och 
organisationer inom kommunen.  
 
För bolagets verksamhet gäller lokaliseringsprincipen enligt 
kommunallagen. 
 
Bolagets VD har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat 
en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2013. 
 
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i bolaget 
kommer att avge sin granskningsrapport avseende bolaget. 
Granskningsrapporten kommer att finnas vid Kommunstyrelsens 
möte 1 april.   
   
Utifrån den rapport som lämnats får bolaget anses bedrivit sin 
verksamhet ändamålmässigt och inom ramen för 
lokaliseringsprincipen. 
 
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende 
fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av 
resultatet samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
och verkställande direktör.    forts. 
 



 
 

31 mars 2015         15 
 

 
§ 87 forts. 
Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen företagsfastigheter 
AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt företagspolicyn samt reglementet för kommunstyrelsen 
beslutar kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det 
står i överensstämmelse med revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.  
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
1. att Kruthusens Företagsfastigheter ABs verksamhet under 
2014 har bedrivits enligt det ändamål som framgår av 
bolagsordningen samt att bolaget har följt lokaliseringsprincipen 
som gäller för bolaget. 
 
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i 
Kruthusens Företagsfastigheter AB att fatta beslut i enlighet med 
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.   
 
____ 
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AB Karlskronahem     KS.2014.143.107 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 88 
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 2013, 
ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där 
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Ändamålet med AB Karlskronahems verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande:  
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda medborgarna i 
Karlskrona kommun goda bostäder och att arbeta för att fördela 
bostäderna till alla grupper i samhället. Bolaget skall även hyra ut 
affärslokaler som tillhör bolagets fastighetsbestånd. Verksamheten 
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall även i 
största möjliga mån medverka till optimering av kommunkoncernens 
fastighetsförvaltning i det fall detta är till gagn för bolaget 
 
För bolagets verksamhet gäller lokaliseringsprincipen enligt 
kommunallagen. 
 
AB Karlskronahems VD har som underlag till kommunstyrelsens 
beslut lämnat en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 
2014. 
 
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i AB 
Karlskronahem kommer att avge sin granskningsrapport avseende 
bolaget. Granskningsrapporten kommer att finnas vid 
kommunstyrelsens möte den 31 mars.    
 
Utifrån den rapport som lämnats får bolaget anses bedrivit sin 
verksamhet ändamålmässigt och inom ramen för 
lokaliseringsprincipen. 
      forts. 
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§ 88 forts. 
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende 
fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet 
samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör. Enligt företagspolicyn samt reglementet för 
kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen om instruktion till 
ägarombudet om det står i överensstämmelse med revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.  
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
1. att AB Karlskronahems verksamhet under 2014 har bedrivits enligt 
det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget har 
följt lokaliseringsprincipen som gäller för bolaget. 
 
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i AB 
Karlskronahem att fatta beslut i frågan i enlighet med 
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.   
 
____ 
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Affärsverken Karlskrona AB   KS.2014.142.107 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 89 

Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 2013, 
ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där 
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Affärsverken Karlskrona AB har två helägda dotterbolag: 
Affärsverken Energi AB och Affärsverken Elnät AB. Affärsverken- 
koncernen hanteras i ett gemensamt ärende när det gäller 
uppsiktsplikten men besluta fattas för respektive bolag som bedrivit 
verksamhet. 
 
Ändamålet med Affärsverken Karlskrona ABs verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande:  
Bolaget bygger, utvecklar och säljer samhällsviktiga tjänster. Bolaget 
arbetar för en hög livskvalitet, god miljö och hållbar 
samhällsutveckling för medborgarna i Karlskrona kommun. Bolagets 
verksamhet skall bedrivas med samhällsnyttan i fokus. 
 
För affärsområde Stadsnät gäller principerna likställighet, lokalisering 
och självkostnad. För affärsområdena Renhållning och Båttrafik 
gäller principerna likställighet och lokalisering. 
För affärsområdena Elnät och Värme gäller speciallagstiftning och är 
undantaget för samtliga kommunalrättsliga principer. 
 
Ändamålet med Affärsverken Energi ABs verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande:  
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt 
resursnyttjande främja en god elförsörjning.  
 
 
     forts. 
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 § 89 forts. 

Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Bolaget är ett elhandelsbolag som är undantaget de 
kommunalrättsliga principerna. 
 
Ändamålet med Affärsverken Elnät ABs verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande: Bolaget skall som ett led i övrig 
kommunal verksamhet inom energisektorn verka för en säker 
elförsörjning till sina kunder.  
 
Bolaget är ett elnätsbolag som är undantaget de kommunalrättsliga 
principerna. 
 
Bolagens VD har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat 
en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2014. 
 
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna kommer att 
avge sin granskningsrapport avseende bolagen. 
Granskningsrapporten kommer att finnas vid kommunstyrelsen möte 
31 mars.  
 
Utifrån de rapporter som lämnats får bolagen anses bedrivit sin 
verksamhet ändamålmässigt och inom ramen för de 
kommunalrättsliga principerna. 
 
Inför årsstämmorna ska instruktion ges till ägarombudet avseende 
fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet 
samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör. Enligt företagspolicyn samt reglementet för 
kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen om instruktion till 
ägarombudet om det står i överensstämmelse med revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
1. att Affärsverken Karlskrona ABs verksamhet under 2014 har 
bedrivits enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt 
att bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för 
bolaget. 
 
2. att Affärsverken Energi ABs verksamhet under 2014 har bedrivits 
enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget 
har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget  
     forts. 
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 § 89 forts. 

Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
3. att Affärsverken Elnät ABs verksamhet under 2014 har bedrivits 
enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget 
har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget samt 
 
4. att ge ägarombuden som instruktion på årsstämmorna i 
Affärsverken Karlskrona AB, Affärsverken Energi AB samt 
Affärsverken Elnät AB att fatta beslut i enlighet med 
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.   
 
_____ 
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Karlskrona Baltic Port AB  KS.2014.140.107 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 90 
Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar 
aktier pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska 
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
     
Karlskrona Baltic Port AB är ett av kommunen delägt bolag som ägs 
tillsammans med Stena Line Ports AB. Kommunen är 
minoritetsägare (49%).De legala villkoren för av kommunen delägda 
bolag regleras genom andra bestämmelser i kommunallagen ( 3 kap 
18 §) än de som gäller för helägda bolag. Som av kommunen delägt 
bolag har Karlskrona Baltic Port AB inga lekmannarevisorer valda av 
kommunfullmäktige.  
 
Ändamålet med Karlskrona Baltic Port AB verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande:  
Bolaget ska verka för att öka färjetrafiken till Karlskrona. Färjetrafiken 
ska huvudsakligen bestå av frakt- och passagerartrafik. Bolaget ska 
även medverka i arbetet att stärka Karlskrona som en attraktiv 
turistort. 
 
Karlskrona Baltic Port AB har som underlag till kommunstyrelsens 
beslut lämnat en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 
2014. 
  
Utifrån den rapport som lämnats får den verksamhet som bolaget 
bedrivit under 2014 anses vara förenlig med det fastställda 
ändamålet för bolaget.  
 
Inför Karlskrona Baltic Ports årsstämma ska instruktion ges till 
kommunens ägarombud avseende fastställande av resultat- och 
balansräkning, disposition av resultatet samt prövning av 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.  
      forts. 
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§ 90 forts. 
Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt företagspolicyn samt reglementet för kommunstyrelsen 
beslutar kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det 
står i överensstämmelse med revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att Karlskrona Baltic Port AB verksamhet under 2014 har bedrivits 
enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen och inom ramen 
för den kommunala kompetensen. 
 
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman 2015 i 
Karlskrona Baltic Port AB att fatta beslut i enlighet med 
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.   
 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2015.246.042 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 91 
Förslag till kommunstyrelsens SMARTA mål och 
handlingsplaner för genomförande av direktiv. 
  
Budgeten för Karlskrona kommun innehåller mål och direktiv riktade 
till verksamheterna. Kommunfullmäktige, § 237 – 2014, gav 
kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa ansvarsfördelningen 
avseende arbetet med mål och direktiv. Kommunstyrelsen 
fastställde sedan ansvarsfördelningen genom beslut under § 37- 
2015. 
 
Kommunstyrelsens beslut innebar att ett antal mål och direktiv 
ansvarsmässigt fördelades till kommunstyrelsen själv såsom 
antingen nämnd för kommunledningsförvaltningen, eller i sin roll 
med ett övergripande ansvar. 
 
I bilagorna till denna PM redovisas kommunledningsförvaltningens 
förslag till  
• SMARTA mål kopplade till de av kommunfullmäktiges mål som 
adresserats till kommunstyrelsen 
• Handlingsplaner kopplade till de direktiv där kommunstyrelsen 
utsetts som ansvarig för direktivets genomförande. 
 
I några fall saknas det SMARTA mål då det krävs djupare analys 
eller framtagande av en plan för att till nästa år arbeta med mätbara 
mål utifrån gjord analys. Detta anges då i materialet. 
  
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att fastställa SMARTA mål respektive handlingsplaner enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag 
 
____  
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Drift- och servicenämnden   KS.2008.104.210 
Ekonomiavdelningen      
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 
 § 92 

Ny brandstation på Oskarsvärn.   
 

Kommunstyrelsen beslutade 26 november 2013, § 247, att en 
fördjupad förstudie genomförs för att klarlägga förutsättningarna för 
lokalisering av en ny brandstation till Oskarsvärn och vilka vinster 
som en samlokalisering med landstingets ambulanscentral kan ge. 
Den fördjupade förstudien redovisades för kommunstyrelsen som 
beslutade den 7 oktober 2014, § 251 att godkänna rapporten. Det 
beslutades också att återremittera att-satserna 2,3,4 och 5 vilka 
behandlade den nya brandstationens lokalisering, 
investeringsutgiftens hantering i budget och planer, beaktandet av 
ökade driftkostnader samt ett direktiv om fortsatt handläggning av 
ärendet. Fråga ställdes också om politisk samordning mellan 
kommun och landsting för att döma av lämpligheten att samordna 
lokaliseringen av ambulanscentral med brandstation. 
Följande har därefter hänt: 
• annan lokalisering av brandstationen har undersökts och inga 
alternativ föreligger som ger bättre förutsättningar än en lokalisering 
till Oskarsvärn. Oskarsvärn är också utpekad i Översiktsplan 2030 
och en lokalisering hit har stöd i gällande detaljplan. 
Förhandsbesked för bygglov har lämnats, 
• investeringsutgiften är beaktad i kommunfullmäktiges beslut om 
budget 2015 och planer för 2016-2017, 2014-12-11 , § 237,  
• driftkostnadsökningen infaller först 2018, med helårseffekt 2019 
och kan tas med i kommande budgetbeslut för 2016-2018, 
• fortsatt handläggning av investeringsärendet blir aktuellt först när 
inriktningsbeslutet är taget,  
• landstinget planerar för en fristående ambulanscentral.  
 
Oskarsvärn är den lämpliga etableringsplatsen för ny brandstation 
och rekommendationen är att fortsätta planeringen för en 
investering i detta läge. Drift- och servicenämnden bör därför ges i 
uppdrag att handlägga fortsatt planering och byggande av en ny 
brandstation med ett färdigställande för inflyttning senast kvartal 3, 
2018. I uppdraget ska också ingå att omedelbart därefter riva 
befintlig anläggning på Pottholmen.  
 
     forts. 
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 § 92 forts. 

Ny brandstation på Oskarsvärn. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att lokalisera en ny brandstation till Oskarsvärn enligt tidigare 
redovisad fördjupad förstudie, 
 
2. att uppdra till Drift- och servicenämnden att handlägga 
uppförandet av en ny brandstation med ett färdigställande för 
inflyttning senast kvartal 3, 2018. I uppdraget ska ingå att riva 
befintlig anläggning på Pottholmen. 
 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2008.104.210 
Ekonomiavdelningen 
Handläggare 
Akten 
      
 
 
 

§ 93 
Exploatering med stöd av detaljplan för Pottholmen 1 m fl etapp 
1. 
 
Pottholmen har varit föremål för planeringsinsatser under hela 2000-
talet. Samverkansavtal upprättades 2008 med Kärnhem AB för 
utveckling av området under konceptet för World Trade Center. 2009 
genomförde kommunen tillsammans med Kärnhem parallella 
arkitektuppdrag för Pottholmen som sedan utvecklades till ett 
planprogram för området. Planprogrammet har sedan utgjort basen 
för det detaljplaneförslag som nu är under politisk behandling. Målet 
är att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen vid sitt sammanträde 
den 21 maj i år. 
  
Kommunstyrelsen tillsatte i slutet av 2013 en projektledare för 
Pottholmen och har också tagit beslut om driftkostnader för 
projektledningen samt tagit beslut om investeringsbudget för 2015 
och reserverat anslag för marksanering. 
 
- Projektledning med omkostnader för drift av Pottholmsprojektet 

2015 enligt beslut KS 140506 § 137 pkt 3 och 4, 1 500 tkr 
 
- Investeringsutgifter 2015 enligt budgetbeslut KF 141211 § 237 
 ”Summa Pottholmen inklusive ny brandstation, 12 000 tkr 
- Öronmärkt avsättning för påbörjande av marksanering, 20 000 tkr
      
Det aktuella exploateringsområdet, Pottholmen etapp 1, avgränsas i 
öster av järnvägen, i väster av Borgmästarefjärden och i söder av 
Järnvägstorget. Marken är till största delen kommunal mark. Närmast 
järnvägsstationen finns ett mindre område som tillhör Jernhusen, 
som kommunen kommer att förvärva. Området är ett 
utfyllnadsområde som ursprungligen bestod av några mindre 
skärgårdsöar. Utfyllnaden har skett under lång tidsperiod och med 
förorenade jordmassor av dålig kvalitet. På området finns 
brandstation och några äldre byggnader, Strandgården, med 
ursprung i den gamla så kallade fattigvården. Dessa befintliga 
byggnader utom byggnad 34 på Strandgården kommer att rivas för 
att möjliggöra exploateringen. 
     forts. 
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§ 93 forts. 
Exploatering med stöd av detaljplan för Pottholmen 1 m. fl etapp 
1. 
 
Enligt förslaget till detaljplan, som nu är under politisk behandling för 
antagande, kommer exploateringsområdet när det är fullt utbyggt 
innehålla 450 lägenheter, 9 000 kvadratmeter kontors- och 
handelsyta med bland annat en kontors- och konferens-anläggning 
med varumärket World Trade Center, parkeringshus med 280 
bilplatser och cykelparkering, strandpromenad med park mot 
Borgmästarefjärden, torg och lokalgator samt infrastruktur med el, 
fiber, vatten, avlopp och fjärrvärme. I anslutning till järnvägsstationen 
kommer ett busstorg att anläggas som kommer att förstärka stadens 
centrala resecentrum. 
 
Efter detaljplaneskedet som nu avslutas går Pottholmsprojektet in i 
exploateringsskedet. 
En exploateringskalkyl är upprättad och har beaktats i samband med 
budgetbeslut och plan för åren 2015 – 2019. Hela exploateringen har 
en bedömd tidplan som sträcker sig över tiden 2015 till 2026.  
 
Upptagna investeringsutgifter kan sammanfattas enligt följande 
(2015 års kostnadsnivå): 
 
Omläggning ledningar  11,8 mnkr 
Spont strandpromenad  16,0 mnkr 
Uppfyllning mark     5,9 mnkr 
Busstorg och Blekingegatan  14,8 mnkr 
Nya gator   14,6 mnkr 
Strandpromenad + park/torgytor  11,1 mnkr 
Summa    74,2 mnkr 
 
Investeringsutgifter för att anlägga en ny brandstation (170 mnkr) och 
för att anlägga ett parkeringshus på Pottholmen (78 mnkr) hanteras i 
särskilda ärenden. Finansiering av parkeringshuset kommer att ske 
via P-köpsavtal med områdets byggherrar/exploatörer.   
 
Byggrätterna som tillsammans omfattar 45 220 kvadratmeter BTA 
(bruttoarea) bostadsyta, 6 380 kvadratmeter BTA kontorsyta och 2 
600 kvadratmeter BTA handel har bedömts till ett samlat värde på 
76,8 mnkr. Värderingen baseras på att byggrätt för bostadsrätter 
ligger på 1 600 kronor/BTA. För hyresrätter ligger värdet på 1 000 
kronor/BTA och för kontor/handel ligger värdet på 1 200 kronor/BTA. 
Till detta skall läggas markvärdet för parkeringshuset som sätts till 
8,0 mnkr. 
 
Enligt förhandsbesked från Trafikverket så kan statsbidrag utgå med 
50 %, ca 4,3 mnkr för utbyggnad av busstorget.  
     forts. 
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§ 93 forts. 
Exploatering med stöd av detaljplan för Pottholmen 1 m. fl etapp 
1. 
 
Försäljningsintäkter och bidrag kan då summeras till 89,1 mnkr. 
Anläggningsavgifterna för el, fiber, fjärrvärme samt vatten och avlopp 
för bostadskvarteren beräknas täcka kostnaden för utbyggnad av 
ledningsanläggningarna. Respektive ledningsägare hanterar var för 
sig sina investeringsfrågor och kommer att presentera underlagen i 
kommande budgetberedning. 
Driftkostnader  
I samband med exploateringen uppkommer förutom 
investeringsutgifter även driftkostnader som kan sammanfattas enligt 
följande (2015 års kostnadsnivå): 
Sanering markföroreningar   44,7 mnkr 
Riva Strandgården (Smedjan, Hemgården och Kokhuset)   2,6 mnkr 
Riva Brandstation          7,3 mnkr 
Restvärde Brandstation          4,0 mnkr 
Underhåll Byggnad 34 (fast avd)        2,0 mnkr 
Summa      60,6 mnkr 
 
Marksaneringen är den största kostnadsposten och utgör den största 
osäkerheten i kalkylen. Som noterats tidigare i ärendet så har 
kommunen gjort öronmärkta avsättningar med 20 mnkr för att täcka 
delar av saneringskostnaden som inträffar under den första halvan 
av exploateringstiden.  
 
Kostnader för rivning av Strandgården och Brandstationen kommer, 
efter överläggning med kommunens centrala ekonomer, att läggas 
under exploateringens investeringsutgifter och inte hanteras som 
driftkostnader. Därmed reduceras driftkostnaderna med 9,9 mnkr och 
investeringsutgifterna ökar med motsvarande belopp. 
Brandstationens restvärde kommer att hanteras på så sätt att under 
åren fram till att anläggningen tas ur drift, planerat till år 2018, så 
kommer anläggningens bokförda värde att successivt skrivas ner till 
noll. Kostnaden kommer därmed att fördelas på annat sätt via 
meravskrivningar kommande tre år.    
 
Med ovanstående förändring i kostnadshanteringen så blir kalkylen 
för hela utbyggnaden enligt följande: 
Investeringsutgifter 74,2 mnkr + 9,9 mnkr =  84,1 mnkr 
Intäkter    89,1 mnkr 
Driftkostnader 60,6 mnkr - 9,9 mnkr = 46,7 mnkr 
  
Utgiftsramen för investeringar (exklusive investering för brandstation) 
som ingick i budgetbeslut för perioden 2015 – 2019 är 39,9 mnkr. 
Med ovanstående förändring på 9,9 mnkr blir utgiftsramen (39,9 
mnkr + 9,9 mnkr) 49,8 mnkr. 
     forts. 
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§ 93 forts. 
Exploatering med stöd av detaljplan för Pottholmen 1 m. fl etapp 
1. 
 
Fortsatt arbete inför och efter beslut om antagen detaljplan 
Pottholmsprojektet går nu in i ett nytt skede. Detaljplanen är 
inlämnad för beslut om godkännande i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, som har sitt sammanträde 12 mars 
2015. Kommunfullmäktige kommer att få planen för antagande till sitt 
sammanträde den 21 maj 2015. Antagen plan vinner laga kraft och 
blir gällande tre veckor efter att beslutet är protokollfört och justerat.  
 
Arbetet ska nu styras över från planering till projektering och därefter 
kan entreprenad-arbetena påbörjas. 
 
I ett första steg ska projekteringskonsulter handlas upp och mark- 
och lednings-projektering påbörjas. Upphandling av konsulter 
kommer att ske under våren så att projekteringsarbetena snarast kan 
starta och samordning ske mellan de olika tekniska frågorna kring 
rivning av byggnader, marksanering, ledningsomläggning och övriga 
markbyggnader.  
 
Därefter kommer entreprenadupphandlingar genomföras, men först 
efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Avsikten är att i ett första 
steg under hösten genomföra vitala ledningsomläggningar avseende 
bland annat starkströmskablar. Därefter kan marksaneringsarbetena 
påbörjas och sedan följer utbyggnad av områdets olika 
infrastrukturanläggningar. Samordning kommer att ske med 
byggherrarnas planering och projektering av kvarterens 
grundläggning och mark- och ledningsbyggnader.    
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
1. att godkänna redovisad exploateringskalkyl för Pottholmen 
etapp1, 
 
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att leda projekt 
Pottholmen etapp 1 vidare till ett genomförande via projektering av 
mark och infrastruktur samt upphandling och styrning av tillhörande 
entreprenader,  
 
3. att ge projekteringstillstånd för planerad exploatering av 
Pottholmen etapp 1, 
 
4. att ge investeringstillstånd för planerad exploatering inom 
utgiftsramen 49 800 000 kronor gällande för perioden 2015 – 2019 
och med beslutad investeringsram för 2015 på 12 000 000 kronor.  
att fortsatta investeringsbeslut för projektets utgiftsram fattas i 
samband med kommande årsbudgetbeslut,   forts. 
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§ 93 forts. 
Exploatering med stöd av detaljplan för Pottholmen 1 m. fl etapp 
1. 
 
5. att projektledningen fortlöpande följer upp och redovisar projektets 
ekonomi till kommunstyrelsens allmänna utskott som utgör politisk 
styrgrupp för projektet 
 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2008.104.210 
Budgetberedningen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 94 
Parkeringshus Pottholmen. 
 
I förslag till detaljplan för Pottholmen, etapp1, så är ett parkeringshus 
planerat att försörja området med erforderligt antal parkeringsplatser. 
En rapport har tidigare presenterats och godkänts av 
kommunstyrelsen, KS 141007 § 252. Rapporten redovisar områdets 
parkeringsbehov under utbyggnaden och hur man kan lösa detta. En 
fråga som delvis belystes var vem som ska äga och driva 
parkeringshuset. I hållbarhetsprogrammet för Pottholmen har givits 
en tydlig anvisning: 
 
”Kommunen ska ha full rådighet över parkeringsutvecklingen inom 
Pottholmsområdet för att kunna styra mot den planerade låga 
parkeringsnormen. Därför är det väsentligt att kommunen har en 
genomtänkt strategi vad gäller ägande och drift av planerad 
parkeringsanläggning.” 
 
En fördjupad studie av förutsättningarna för kommunalt 
huvudmannaskap har tagits fram av konsultfirman Tyréns.  
Parkeringshuset dimensioneras för ca 280 bilparkeringsplatser. 
Utbyggnaden av denna anläggning är planerad att infalla när de 
första kvarteren är uppförda, år 2020/21, ungefär halvvägs in i 
områdets exploatering. Investeringsutgiften beräknas till 78 000 tkr 
varav 70 000 tkr är kalkylerad byggnadskostnad och 8 000 tkr utgörs 
av markkostnad. 
 
I samband med markanvisning av områdets byggrätter så kommer 
kommunen att reglera formerna för avtal om P-köp med 
byggherrarna. P-köp är en avgift som inbetalas till kommunen i 
samband med tecknandet av köpeavtal. Kommunen garanterar via 
avtalet som motprestation att skapa det antal parkeringsplatser som 
erfordras enligt detaljplanen. Platserna är inte exklusivt reserverade 
utan kan samutnyttjas mellan de olika intressenterna. Denna lösning 
innebär att exploatörerna inte behöver inrymma parkeringsplatserna i 
sina egna projekt, vilket hade inneburit en minst dubbelt så hög 
investeringsutgift för respektive byggherre. Avgifterna används som 
investeringsbidrag vid finansiering för utbyggnaden av 
parkeringshuset. Efter fullt utbyggt område beräknas de 
sammanlagda P-köpsavgifterna uppgå till 73 125 tkr, vilket täcker 
större delen av investeringsutgiften.  forts. 
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§ 94 forts. 
Parkeringshus Pottholmen. 
 
När man ska bedöma de ekonomiska förutsättningarna för att kunna 
driva ett parkeringshus så kan man inte bortse från det utbud och de 
avgiftsnivåer som gäller för markparkering på allmän plats eller 
kvartersmark. Dessa påverkar och samspelar med 
marknadsförutsättningarna för ett parkeringshus. Markparkering till 
låg avgift försvårar möjligheten till intäkter i parkeringshus. För att 
skapa rimliga ekonomiska förutsättningar att driva ett parkeringshus 
måste gynnsamma intäktsmöjligheter skapas och möjligheten till 
billig markparkering tas bort. Kommunen måste därför ha ett samlat 
grepp över parkeringsavgifterna på Trossö och Pottholmen. 
 
En driftkalkyl har tagits fram som baseras på ovanstående 
investeringsbidrag och med  
• en avgift för parkeringskunden på 13 kronor per timme eller 700 
kronor per månad 
• en beläggningsgrad på ca 50 % som successivt ökar de första tio 
åren 
• erfarenhetsmässiga övriga löpande driftkostnader 
 
Kalkylen visar att driften riskerar lämna ett underskott de första två 
åren men kommer att kunna lämna överskott åren därefter då hela 
området är färdigställt.  
 
Det är av stor betydelse att kommunen är tydlig med hanteringen av 
parkeringsfrågorna och på så sätt ge pålitliga förutsättningar för 
exploatörernas investeringar. Ett kommunalt huvudmannaskap för 
parkeringshuset ger full styrning över utbudet av parkeringsplatser 
med service- och avgiftsnivåer under hela utbyggnadstiden. Detta 
ger exploatörerna en garanti när markanvisnings- och P-köpsavtal 
tecknas att utbyggnaden av parkeringshuset också kommer att 
fullföljas enligt planerna. 
 
Detaljplanen ger möjlighet att genomföra en tredimensionell 
fastighetsbildning av kvarteret som innehåller parkeringshus. Detta 
öppnar möjligheten för att när området är färdigbyggt och 
parkeringsverksamheten har kommit in i ett stabilt driftskede, så kan 
en avyttring av parkeringshusdelen övervägas. 
 
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att godkänna rapporten ”Fördjupad studie parkeringshus, 
Pottholmen”,  
 
2. att parkeringshus på Pottholmen ska uppföras med kommunalt  
huvudmannaskap och uppdraget att uppföra denna anläggning 
kommer att lämnas som direktiv i 2016 års budgetbeslut. 
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Näringslivsutvecklingsavdelningen    KS.2014.521.018 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 95 

 Bidrag till skärgårdsutveckling från skärgårdsmiljonen. 
  

I kommunens budget för 2015 finns en miljon kronor anslaget för 
skärgårdsutveckling genom den så kallade Skärgårdsmiljonen. Syftet 
är att dessa medel ska användas för att göra skärgården än mer 
attraktiv och tillgänglig. Skärgården ska marknadsföras så att fler 
väljer att besöka, bosätta sig i och uppleva Karlskrona. Projekten kan 
omfatta förbättrade kommunikationer, åtgärder i hamnar, toaletter, 
avfallshantering, röjning på öarna mm. 
 
En arbetsgrupp för hantering av ansökningar till Skärgårdsmiljonen 
arbetar under ledning av Magnus Larsson och Börje Dovstad 
tillsammans med tjänstemän från Utveckling i Karlskrona 
AB, drift- och serviceförvaltningen, miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 
 
Inför 2015 har totalt 29 st ansökningar inkommit. Ansökningarna 
bereds för närvarande i arbetsgruppen och kommer att lyftas upp för 
beslut i kommunstyrelsen under våren. 
 
Arbetsgruppen för skärgårdsmiljonen föreslår att följande 5 
ansökningar beviljas: 
 
1. Skötselbidrag vänthallen Yttre Park-Ytterön,  15.000 kr 
Ytterön-Östra Hästholmens samhällsförening har ansvaret för 
skötsel av vägar och underhåll på Östra Hästholmen och Ytterön. 
Vänthallen på Yttre Park skräpas ner med sopor och föreningen 
erbjuder sig att ta på sig skötsel och tillsyn av vänthallen, 
parkeringen, 
bryggan och angöringsplatsen för linfärjan. 
 
2. Skyltning cykelleder Sturkö,    21.500 kr 
Sturkö samhällsförening ansöker om medel för att skylta upp tre 
cykelleder på Sturkö riktat till boende och turister, bl a från Polen. 
Föreningen kommer också att svar för underhåll av skyltarna 
 
 
     forts. 
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§ 94 forts. 

 Bidrag till skärgårdsutveckling från skärgårdsmiljonen. 
 
3. Bänkar och bord Sturkö,    13.200 kr 
Sturkö samhällsförening ansöker om medel för att anskaffa 
Bänkar och bord till de kommunala hamnarna på Sturkö: 
Sandahamnen, Ekenabben, Bredaviksbryggan och  
Brändahallsbryggan.  
Föreningen kommer att svara för 
underhåll av bänkarna. 
 
4. Informationsskylt Torhamns udde,  30.000 kr 
Torhamns samhällsförening har ansökt om bidrag för att 
Sätta upp en välkomnande skylt vid Torhamns udde. 
Skylten ska sättas upp i samråd med försvarsmakten, 
Länsstyrelsen och kommunen. 
 
5. Kulturstig på Tjurkö,   25.000 kr 
Utveckling i Karlskrona ABs (numera kommunlednings- 
förvaltningens) landsbygds- och skärgårdsutvecklare har 
ansökt om bidrag för att tillsammans med Tjurkö 
intresseförening inrätta en kulturstig på södra Tjurkö. 
Stigen kommer att göras bredare, röjas, utmärkas och 
ett kartblad tas fram. 
 
6. Barnaktivitet Kristianopel,   30.000 kr 
Kristianopels Företagarnätverk ansöker om bidrag för att 
aktiviteter för barnverksamhet sommaren 2015. Föreningen 
planerar en skattjakt för barn i 1600-talets Kristianopel. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare under 2015 beviljat bidrag på  
250.000 kr för informations- paviljong på Utklippan och sommarbuss 
längs kustvägen. Om ovanstående bidrag på totalt 134.700 kr 
beviljas har totalt 384.700 kr ianspråktagits av skärgårdsmiljonen, 
dvs 615.300 kr återstår under 2015. Arbetsgruppen återkommer till 
kommunstyrelsen med förslag till ytterligare projekt med finansiering 
från skärgårdsmiljonen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att kostnaderna om sammanlagt 134.700 kr för de sex projekten 
ska täckas med delar av de för år 2015 särskilt avsatta medlen för 
skärgårdsutveckling (den s.k. skärgårdsmiljonen). 
 
____ 
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Folkhälsorådet   KS.2015.99.810 
Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 

§ 96 
Shape up Karlskrona. 
 
Det tidigare folkhälsorådet i Karlskrona lämnade i slutet av 
föregående år in en skrivelse ”Shape up Karlskrona” ställd till 
kommunstyrelsen i Karlskrona och Landstingsstyrelsen i Landstinget 
Blekinge. 
 
Friskis & Svettis i Karlskrona har presenterat en intressant projektidé 
”Shape up Karlskrona” för Folkhälsorådet i Karlskrona. De har 
hämtat inspiration från projektet ”Shape up New York”.  
 
New York stad såg att det fanns socioekonomiskt utsatta grupper i 
fem områden i staden där övervikten var ett stort problem. Staden 
startade ett pilotprojekt år 2003 tillsammans med motsvarigheten till 
Friskis & Svettis.  De erbjöd gratis fysiska aktiviteter varje vecka på 
dussintals platser över de fem stadsdelar. Shape Up NYC-klasser 
undervisades av experter/träningsinstruktörer som vet hur man gör 
träning roligt. Erbjudandena var varierande.  
 
Friskis & Svettis i Karlskrona har som mål att erbjuda lustfylld träning 
av hög kvalité och till alla. Deras värdeord är rörelse, glädje och 
mångfald. De har samarbetat mycket med Sunnadalskolan och även 
med funktionsnedsatta via tidigare handikappförvaltningen. Friskis & 
Svettis verksamhet ska vara kostnadseffektivt, de skapar sociala 
mötesplatser och de vill ta bort trösklar det vill säga minimera 
motståndet till fysisk aktivitet. 
  
Det finns skillnader i hälsa när man ser till socioekonomiska faktorer. 
Den psykosociala ohälsan bland unga och äldre ökar. Det är viktigt 
att fånga och få igång ungdomar som inte är aktiva av olika 
anledningar. Det finns studier som visar att fysisk aktivitet bland 
annat har en positiv påverkan på prestation i skolan. Äldre mår också 
bra av fysisk aktivitet för att få en bättre livskvalitet. Det blir också en 
möjlighet för föreningslivet att möta nya grupper av människor.  
 
Friskis & Svettis i Karlskrona vill starta upp ett likande koncept som 
gjort i New York ett Shape up Karlskrona. Olika föreningar och andra 
intressenter ska erbjuda olika aktiviteter på olika ställen i kommunen 
under en avgränsad tid, till exempel sex månader.  
     forts. 
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§ 96 forts. 
Shape up Karlskrona. 
 
Så många som möjligt bland kommunens invånare ska kunna testa 
olika fysiska aktiviteter. Ingen särskild ersättning ska betalas till 
ledarna utan det ska bygga på engagemang.  
  
Det blir också en möjlighet för föreningarna att marknadsföra sin 
verksamhet. Det här är inget Friskis & Svettis-projekt utan det ska 
integrera alla föreningar som är intresserade och vill vara med. 
Största oron är att inte tillräckligt många föreningar ställer upp.  
 
För att komma igång behövs hjälp av kommunen med 
marknadsföringen, tillgång till lokaler och lämpliga utemiljöer, kanske 
även utrustning i vissa fall. Inriktningen på träningen är inte fastställd 
utan ska anpassas beroende på efterfrågan och vilka föreningar som 
vill vara med och erbjuda aktiviteter. 
 
Fyra kriterier för projektet: 
- Alla ska kunna delta 
- Kostnadsfritt (under begränsad tid) 
- Lättillgängligt 
- Varierat utbud  
 
Folkhälsorådet i Karlskrona 
Folkhälsorådet tycker att idén som Friskis & Svettis i Karlskrona har 
presenterat är intressant ur flera aspekter. Det syftar till att locka fler 
människor till att komma igång och röra sig. Alla ska kunna delta utan 
att bekymra sig över kostnaderna. Utbudet av aktiviteter ska vara 
varierat för att locka och passa alla, oavsett var i kommunen man 
bor. Det är också ett viktigt projekt sett ur integrationssynpunkt. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att Kommunstyrelsen ser positivt på projektidén, 
  
2. att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att undersöka 
möjligheten att genomföra projektet inom befintliga ramar. 
 
____ 
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Kommunstyrelsen    KS.2015.80.291 
Drift- och servicenämnden    
Akten 
 
 
 
 
 
 § 97 
 Projekteringstillstånd B- hall Vedebyskolan. 
 

Drift- och servicenämnden beslöt vid sitt sammanträde i januari 2015, 
§ 12, att hos kommunstyrelsen ansöka om ett projekteringstillstånd 
för byggnation av en kompletterande idrottshall vid Lyckeby 
Kunskapscenter (f.d. Vedebyskolan). 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 2 mars 
2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att   
den idag befintliga idrottshallen är otillräcklig för att klara den utökade 
idrottsundervisning som krävs till följd av den elevökning som 
inträffade i samband med att skolan omvandlades till Lyckeby 
Kunskapscenter. Ett antal olika (billigare) ombyggnadsalternativ har 
också utretts och prövats men förkastats av tidigare idrotts- och 
fritidsnämnden, eftersom dessa lösningar skulle innebära 
försämringar (för främst åskådarna) i samband med de ofta 
förekommande publika arrangemangen i hallen. 
 
Inriktningen är nu att i stället komplettera den befintliga idrottshallen 
med en ny mindre hall (B-hall) om ca 400 kvm inkluderande även två 
nya omklädnadsrum. Denna lösning skulle då enbart täcka 
grundskolans behov av utökade ytor för idrottsundervisningen. 
 
I nu gällande investeringsplan finns det upptaget dels separata sex 
miljoner kronor för byggnation av denna hall, dels ytterligare två 
miljoner kronor för ombyggnad av sporthall inkluderade i det tidigare 
samlade investeringsanslaget för Lyckeby 
Kunskapscenter/Vedebyskolan. Sammantaget finns det alltså 8 
miljoner kronor tillgängliga för att genomföra detta projekt. Beloppet 
är då tänkt att enbart räcka till för att lösa skolans, men inte 
föreningslivets, behov av utökade idrottslokaler. Föreningslivets 
eventuella behov av nya idrottslokaler måste således lösas på annat 
sätt.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 mars 2015 § 22 
beslutat tillstyrka förslaget. 
 
     forts. 
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 § 97 forts. 
 Projekteringstillstånd B- hall Vedebyskolan. 

 
Yrkanden 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet bordläggs fram till 
kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2015 för att under tiden 
klargöra förslaget avseende kostnaderna för att bygga en 
fullmåttshall.  
 
Camilla Brunsberg (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar att ärendet 
återremitteras för att ta fram en kostnadskalkyl för en fullmåttshall 
(20x40 meter). 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras då det 
saknas erforderlig information samt att ärendet inte är förankrat i 
kultur- och fritidsnämnden eller det lokala idrottslivet. 
 
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att 
kunskapsnämnd och kultur- och fritidsnämnd ska återkomma till 
kommunstyrelsen med ett gemensamt förslag till beslut. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Börje Dovstads 
bordläggningsyrkande mot att ärendet ska återremitteras och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att bordlägga ärendet fram till kommunstyrelsens sammanträde den 
5 maj 2015. 
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2011.127.045 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 98 
Finansrapport januari och februari 2015. 
 
I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn framgår att 
kommunstyrelsen tre gånger om året till kommunfullmäktige ska 
lämna en rapport med en beskrivning av finansverksamheten och 
riskhanteringen i den samlade verksamheten. 
 
I kommunkoncernen ska all extern kapitalanskaffning, 
derivattransaktioner, likviditetshantering och finansiella placeringar 
samordnas. Samordning sker genom, den inom 
kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken. 
Målsättningar för finansverksamheten inom den samlade 
verksamheten är att; 
 
• Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 
• Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella 
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto 
• Inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och 
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering, 
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster 
 
Finansiella rapporten syftar dels till att utgöra underlag för planering 
och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl 
finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna. 
 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att godkänna finansrapport december 2014 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2015.148.106 
Näringslivsavdelningen 
Contgroller kommunledningsförvaltningen 
Kommundirektören  
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 

§ 99 
Blekinge Business Incubator (BBI) medfinansiering 2015 och 
framåt. 
 
Karlskrona kommun har några år tillbaka avtal med BBI. BBI;s 
uppdrag är att bedriva inkubatorsverksamhet med inriktning mot 
kommande tillväxtbolag. Krav finns på att BBI ska vara anslutet till 
branchorganisation och att det ska vara anslutet till nationellt 
inkubatorprogram. Det finns idag ett gällande medfinansieringsintyg 
som motsvarar 500 tkr per år.  
 
BBI;s beskrivning av verksamheten 
Blekinge Business Incubator (BBI) har utvecklats på ett bra sätt 
under de nära 10 år de har bedrivit verksamheten. De mätbara 
resultaten sticker ut på den svenska kartan. För att nämna några 
exempel: 
• Ett bolag som gjorde en vinst överstigande 30 mnkr förra året. 
• Ett bolag som är värderat till över 50 mnkr.  
• Fyra bolag som vardera har omsatt ackumulerat över 50 mnkr.  
• Ungefär 75 bolag är i eller har passerat inkubationsprocessen.  
• Runt 230 personer arbetar idag i dessa bolag/avknoppningar.  
 
Vid den senaste stora rankningen av inkubatorer i Sverige hamnade 
BBI på en nionde plats.  Som regional inkubator i en av Sveriges 
mindre regioner är detta ett kvitto på att det man gör är rätt. Denna 
mätning är baserad på resultatet på vad inkubatorn presterar i form 
av vilka resultat bolagen visar upp. Resultatet av denna ranking har 
historiskt haft en koppling till den finansiering som BBI erhållit från 
det nationella inkubatorsprogrammet.  
 
Arbetet sker över hela regionen men de har noder för verksamheten i 
Karlskrona och Karlshamn där man även har fysiska lokaler.  
 
Under den senaste tiden har framförallt spelområdet haft ett 
uppsving inom BBI. Flera bolag har gjort ”exit” tidigare än väntat med 
andra ord mognat snabbare än vad som var planerat. De har 
dessutom valt att etablerat sig permanent i Blekinge av strategiska 
skäl.  
 
     forts. 
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§ 99 forts. 
Blekinge Business Incubator (BBI) medfinansiering 2015 och 
framåt. 
 
Branschbredden inom BBI är något som sticker ut eftersom man 
jobbar regionalt och är den enda aktören med fullvärdig kompetens 
att jobba med inkubation. Exempel på andra branscher (förutom 
spel) som går starkt är Clean Tech, ICT. Ett bolag, verksamt inom 
Clean Tech / energisektorn, står just nu i ett läge där flera 
miljonorders säkras och bolaget växer i sina lokaler i Karlskrona. Ett 
annat bolag utsågs under hösten 2014 till ett av Sveriges hetaste 
innovationsbolag av tidningen Affärsliv.  
 
Under Dreamhack i slutet av november 2014 fick ett av våra bolag 
pris för Bästa Design.    
Framgång föder framgång och vi ser många exempel på hur bolagen 
inspirerar och hjälper varandra trots olika branscher och ambitioner. 
Historiskt har många av våra bolag vunnit fina utmärkelser såsom 
Årets Företagare och plats på Ny Tekniks 33-lista.  
 
Men ingenting varar för evigt och man jobbar ständigt med att 
förbättra sig under devisen att är man inte i utveckling så är man i 
avveckling. Man tar därför hela tiden ta nya grepp för att utvecklas för 
att uppnå ett fortsatt positivt resultat. Med ett starkt team av 
affärsutvecklare med varierande kompetens som hela tiden 
utvecklas, ser man till att de bolag de jobbar med får optimala 
förutsättningar att växa snabbt och smart. BBI står ständigt inför nya 
vägskäl där man genom aktiva åtgärder, såsom acceleratorprogram, 
förbättrar sättet man jobbar på för att skapa en ny framtid för unga 
tillväxtbolag i Blekinge.  
 
Under kommande treårsperiod finns ett antal fokusområden som BBI 
bedömt som extra viktiga. I slutet av 2014 bestämde sig Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH) att lägga ner sin proof-of-concept och 
studententreprenörsskapssatsning BTH Innovation. BBI förväntar sig 
nu ett ökande inflöde av tidiga idéer både från studenter och forskare 
som en direkt effekt av detta. Historiskt vet vi att dessa idéer ofta 
faller inom ramen för kunskapsintensiva företag med stor 
tillväxtpotential på internationella marknader. BBI kommer alltså 
under det kommande året bedriva en utökad verksamhet inom 
konceptutveckling som BTH Innovation tidigare arbetade med. 
Poängteras bör att detta inte kan ersätta BTH Innovations 
verksamhet.   
 
Ytterligare ett tydligt område är arbetet kring tidig internationalisering 
som blir mer och mer avgörande för att man ska lyckas bygga ett 
tillväxtbolag. Man slår ganska snabbt i taket för hur stor den 
nationella affären är.  
     forts. 
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§ 99 forts. 
Blekinge Business Incubator (BBI) medfinansiering 2015 och 
framåt. 
 
Här har vi idag påbörjat ett konkret arbete som sjösätts under året i 
form av ett accelerationsprogram för internationell tillväxt. Vi har 
tidigare initierat och etablerat värdefulla kontakter i b.la. Silicon 
Valley som nu blir avgörande för de bolag som planerar en global 
utrullning när de nu bevisat sig på hemmaplan. 
 
Tidig finansiering är kritiskt och vi jobbar därför även med detta 
fokusområde. Finansieringsfrågan är också något som man även på 
nationell nivå har identifierat som kritiskt för att Sverige ska bli och 
fortsätta vara ett framgångsrikt innovationsland. Vi ser det både 
nödvändigt och självklart att BBI följer utvecklingen såväl nationellt 
som globalt och anpassar rådgivning och process efter detta.  
 
Under 2015 firar BBI 10-årsjubileum vilket innebär att de kommer 
lägga fokus på analys och eftertanke kring våra framgångsfaktorer 
samt vad de ska göra annorlunda.   
 
 Detta kommer ligga till grund inför nästkommande decenniums 
vision och strategi.  
 
Man har som absolut ambition att fortsätta tillhöra toppen bland 
Sveriges inkubatorer. Den röda tråden kommer som tidigare 
innebära ett fortsatt fokus på idéer/personer/team som har som 
målsättning att bygga tillväxtbolag med potential för internationella 
affärer, oavsett inriktning och bransch. 
 
Sammanfattningsvis bedömer BBI att man har mycket goda 
förutsättningar att fortsätta leverera nya företag som formar sig till 
morgondagens tillväxtbolag med Blekinge som bas med 
verksamheter över hela världen. Vi ser med tillförsikt på framtiden 
och spänner nu bågen för att göra det vi från nationellt håll ibland har 
fått höra vara omöjligt. Att klättra ytterligare i rankingen och befästa 
vår position bland Sveriges toppinkubatorer. Vår ambition är att 
fortsätta utvecklas och även vara drivande i hur Sveriges ledande 
inkubatorer bör jobba i framtiden.  
 
Som ett resultat har man från det nationella inkubatorsprogrammet 
bestämt sig för att öka finansieringen. Detta kräver dock 
medfinansiering för att detta ska vara möjligt. Almi kommer att bidra 
med 100 tkr. Karlshamns kommun har höjt sin finansiering med 150 
tkr till 650 tkr. Andra bidragsgivare är bland annat Länsstyrelsen och 
Region Blekinge. Önskemål har inkommit från BBI;s Anders 
Cronholm om utökning av bidraget från Karlskrona kommun från 
nuvarande 500 tkr till 600 tkr.  
     forts. 
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§ 99 forts. 
Blekinge Business Incubator (BBI) medfinansiering 2015 och 
framåt. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att ge utökat bidrag med 100 000 kronor till BBI för 2015 och 
framåt, där finansieringen sker inom ramen för 
näringslivsavdelningen med summan 600 000 kronor, 
 
2. att ge kommundirektören i uppdrag att underteckna 
medfinansieringsintyg där krav om årlig återrapportering av resultat 
ska återfinnas. 
 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2015.143.001 
HR- avdelningen 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 100 
Projekt gemensam bemanning. 
 
Kommunfullmäktige har i Budget 2013 gett Kommunstyrelsen i 
uppdrag att tillsammans med berörda nämnder införa flexibla och 
moderna, och gemensamma bemanningssystem. 
 
Syftet med Projekt Gemensam Bemanning är att skapa en 
organisatoriskt sammanhållen enhet för bokning och bemanning av 
vikarier i Karlskrona kommun. Härigenom bedöms 
samordningseffekter och besparingar kunna uppnås genom effektiv 
kommunövergripande hantering av de gemensamma resurser som 
används för att förse förvaltningar i Karlskrona kommun med vikarier. 
Genom att skapa en gemensam bemanningsenhet i Karlskrona 
kommun bedöms arbetsgivarvarumärket stärkas genom att utveckla 
möjligheter till ökad intern rörlighet mellan förvaltningarna. 
Genom att skapa en gemensam bemanning bedöms 
samordningseffekter uppnås som innebär att antalet timavlönade i 
Karlskrona kommun kan minska. 
 
Styrgrupp – HR-chef KLF, Förvaltningschef BUF, Förvaltningschef 
HF, Förvaltningschef ÄF 
Projektledare – HR-strateg KLF 
Referensgrupper: Kommunens ledningsgrupp, kommunövergripande 
samverkansgruppen(KSG) 
Projektgrupp: HR-specialister som arbetar med berörda förvaltningar, 
samt representanter från vikariebokande chefer på nuvarande 
befintliga bemanningsenheter på Handikappförvaltningen, 
Äldreförvaltningen samt Barn – och ungdomsförvaltningen. 
 
Projekt gemensam bemanning integrerar processen ”Bokning av 
vikarier” som har identifierats i Projekt Administrativa Processer. 
 
Arbetet har följt projektplanen, där några av framgångsfaktorerna för 
projektet tidigt identifierades som delaktighet, förankring och 
förståelse i verksamheter som påverkas av projektet. 
I det pågående projektarbetet har vid ett flertal tillfällen workshops 
genomförts med chefer och medarbetare i befintliga 
bemanningsavdelningar på Handikappförvaltningen, 
ldreförvaltningen samt Barn – och ungdomsförvaltningen. 
     forts. 
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§ 100 forts. 
Projekt gemensam bemanning. 
 
Då förvaltningscheferna för berörda nämnder ingår i styrgruppen för 
projektet – har arbetet präglats av aktiv samverkan. 
 
Projektgruppen har arbetat med omvärldsbevakning för att kunna ta 
lärdom av goda exempel från liknande bemanningsorganisationer i 
andra kommuner. 
 
Vi har nu nått en fas i projektet där konsekvenser samt för – och 
nackdelar med olika alternativ för en framtida kommungemensam 
bemanningsenhet utretts, beskrivits och behandlats. Detta innebär 
att vi är beredda att ta nästa steg i processen. 
 
För att i hög grad uppnå måluppfyllelse föreslår vi att en ny, 
kommungemensam bemanningsenhet bildas. Härigenom bedöms 
samordningseffekter och besparingar kunna uppnås genom effektiv 
kommunövergripande hantering av de gemensamma resurser som 
används för att förse förvaltningar i Karlskrona kommun med vikarier. 
 
I en ny kommungemensam bemanningsenhet bedömer vi att 
möjligheten till intern rörlighet mellan förvaltningarna kan öka och att 
antalet timavlönade kan minska. Genom att bilda en ny gemensam 
bemanningsenhet, ges alla förvaltningar möjlighet att efterfråga och 
beställa timvikarier till sina verksamheter. 
 
Den nya enhetens uppdrag blir att förse kommunens förvaltningar 
med vikarier upp till tre månader. 
Det innebär att den nya bemanningsenheten övertar ovan nämnda 
uppdrag i nuvarande förvaltningsspecifika bemanningsavdelningar 
inom Funktionsstödsförvaltningen. Äldreförvaltningen, och 
Kunskapsförvaltningen. 
 
För att kunna ta nästa steg i bildandet av en ny kommungemensam 
bemanningsenhet – behövs rekrytering av en enhetschef snarast 
påbörjas. Rekrytering av chef och bokare till den nya gemensamma 
bemanningsenheten genomförs som en internrekrytering 
Enhetschefen får i uppdrag att i nära samverkan med berörda 
nämnder, styrgrupp och projektgrupp, påbörja arbetet med att forma 
en ny organisation för gemensam bemanning i Karlskrona kommun. 
 
Den gemensamma bemanningsenhetens uppdrag ryms inom 
kompetensområdet rekrytering och strategisk kompetensförsörjning – 
och har därför en naturlig tillhörighet till HR-avdelningen på 
Kommunledningsförvaltningen. 
 
     forts. 
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§ 100 forts. 
Projekt gemensam bemanning. 
 
Rekrytering till den nya gemensamma bemanningsenheten 
Till den gemensamma bemanningsenheten rekryteras 1.0 enhetschef 
och bokare/bemanningsplanerare. Rekryteringen genomförs som en 
internrekrytering. 
Styrgruppen för Projekt gemensam bemanning föreslås utgöra 
rekryteringsgruppen för detta uppdrag. 
 
Inom ramen för Projekt Administrativa Processer, fastslogs ett 
besparingskrav på totalt 1,3 mnkr för delprocessen ”Bokning av 
vikarier”. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 24 
mars 2015 § 22 beslutat tillstyrka förslaget . 
 
Yrkanden 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att, till kommunstyrelsen, delredovisa projektets 
framskridande vid tertialboksluten. 
 
Camilla Brunsberg (M) yrkar att att- sats 3 ändras till ”att godkänna 
förslag till internrekrytering av 1.0 enhetschef samt ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsens allmänna utskott med förslag till eventuell 
rekrytering av bemanningspersonal när aktuella och framtida 
kostnader är definierade. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs 
ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla ändringsyrkandet. 
 
Därefter ställer ordföranaden proposition på Börje  Dovstads 
tilläggsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsyrkandet  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
1. att godkänna rapporten om projekt gemensam bemanning 
 
2. att gemensam bemanningsenhet i Karlskrona kommun inrättas fr. 
o m den 1 september 2015 
 
     forts. 
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§ 100 forts. 
Projekt gemensam bemanning. 
 
3. att godkänna förslag till internrekrytering av 1.0 enhetschef samt 
ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsens allmänna utskott med förslag till eventuell 
rekrytering av bemanningspersonal när aktuella och framtida 
kostnader är definierade. 
 
4. att beräknad besparing om 1,3 mnkr (för helår) till följd av denna 
omorganisation, ska börja inträffa från år 2016 och uppnå full effekt 
senast från år 2017. 
 
5. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, till 
kommunstyrelsen, delredovisa projektets framskridande vid 
tertialboksluten. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.248.004 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 101 
Kultur- och fritidsnämndens övertagande av vården av 
handlingar från kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden. 
 
Vid årsskiftet upphörde Kulturnämnden och Idrott- och 
fritidsnämnden som myndigheter och deras ansvarsområden övertas 
av den nya Kultur- och fritidsnämnden. Vården av Kulturnämndens 
och Idrott- och fritidsnämndens allmänna handlingar, som inte 
överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas av Kultur- och 
fritidsnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av 
kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna 
avhända sig allmänna handlingar. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att samtliga allmänna handlingar från Kulturnämnden och Idrott- 
och fritidsnämnden som inte är överlämnade till kommunarkivet 
2015-04-01 överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.249.004 
Akten 
 
 
  
  
 
 
 § 102 
 Drift- och servicenämndens övertagande av vården av allmänna 
 handlingar från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. 
 

Vid årsskiftet upphörde Tekniska nämnden och Serviceförvaltningen 
under Kommunstyrelsen som myndigheter och deras 
ansvarsområden övertas av den nya Drift- och servicenämnden. 
Vården av Tekniska nämndens och Kommunstyrelsens allmänna 
handlingar, som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas 
av Drift- och servicenämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut 
av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna 
avhända sig allmänna handlingar. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att samtliga allmänna handlingar från Tekniska nämnden och 
Kommunstyrelsen som inte är överlämnade till kommunarkivet 2015-
04-01 överlämnas till Drift- och servicenämnden. 
 

 ____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.250.004 
Akten 
 
 
 
 
 
  
 § 103 
 Arbetsmarknadsnämndens övertagande av vården av allmänna 
 handlingar från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. 
 

Vid årsskiftet upphörde Utbildningsnämnden. Komvux under 
Utbildningsnämnden och Arbetsmarknadsenheten under 
Kommunstyrelsen flyttas till då till den nybildade 
Arbetsmarknadsnämnden och deras ansvarsområden övertas av den 
nya nämnden. Vården av Utbildningsnämndens och 
Kommunstyrelsens allmänna handlingar som berör områden som 
förflyttas och som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas 
av Arbetsmarknadsnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut 
av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna 
avhända sig allmänna handlingar. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige besluta 
 
att samtliga allmänna handlingar från Kommunstyrelsen och 
Utbildningsnämnden som berör den nybildade 
Arbetsmarknadsnämnden och inte är överlämnade till 
kommunarkivet 2015-04-01 överlämnas till 
Arbetsmarknadsnämnden. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.251.004 
Akten 
 
 
 
 
  
 
 § 104 

Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna 
handlingar från Utveckling i Karlskrona AB. 
 
Vid årsskiftet flyttades näringslivsenheten från det kommunala 
bolaget Utveckling Karlskrona AB och deras ansvarsområde övertas 
av Kommunstyrelsen. Vården av Utveckling Karlskrona AB allmänna 
handlingar, som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas 
av Kommunstyrelsen. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av 
kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna 
avhända sig allmänna handlingar. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att samtliga allmänna handlingar från Utveckling Karlskrona AB som 
inte är överlämnade till kommunarkivet 2015-04-01 överlämnas till 
Kommunstyrelsen. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.75.282 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 105 
Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern, 
Stiftelsen Hemmet. 
 
Drift- och servicenämnden beslöt vid sammanträde den27 januari 
2015 att hemställa hos kommunfullmäktige om tillstånd att teckna 10- 
årigt hyresavtal med Stiftelsen Hemmet avseende 
omvårdnadsboendet Pantern. 
 
Äldreförvaltningen hyr sedan den 1 januari 2005 lokaler för 
omvårdnadsboendet  Pantern på Pantarholmen av Stiftelsen 
Hemmet. I samband med kontraktstecknandet 2005 genomförde 
Stiftelsen Hemmet en större ombyggnad på 15 mnkr för att anpassa 
lokalerna för hyresgästens (äldreförvaltningen) verksamhet. I 
hyreskontraktet skrevs in att om hyresgästen (kommunen) lämnar 
förhyrningen före den 31 december 2034, d.v.s. tidigare än 30 år 
efter det ursprungliga kontraktstecknandet, så blir man skyldig att 
lösa ut kvarvarande oavskrivet restvärde av investeringen på 15 
mnkr. När kontraktet nu vid årsskiftet löpt i tio år så återstår 12,2 
mnkr av investeringen att skriva av då hyrestillägget 
annuitetsberäknas.  
 
Under hösten 2014 har fastighetsavdelningen förhandlat med 
fastighetsägaren för förändring av hyresvillkoren och i december var 
vi och hyresvärden överens om de nya villkoren för ett nytecknande 
av avtal.  
 
När det gäller möjligheterna till andrahandsuthyrning av delar av 
lokalerna så har fastighetsavdelningen haft långt gångna 
förhandlingar med en extern part som varit mycket intresserad av att 
hyra stora delar av A-huset på Pantern. Tyvärr så har den politiska 
osäkerheten kring eventuell lagstiftning mot så kallade ”vinster i 
välfärden” medfört att den externa intressenten troligen ej kommer att 
gå vidare med sina planer. Den planerade uthyrningen skulle ha 
renderat i ytterligare årlig besparing av kommunens hyreskostnader i 
samma storleksordning som den framförhandlade hyressänkningen 
ovan.  
 
Äldreförvaltningen och äldrenämnden har löpande informerats om 
förhandlingarnas framskridande.   
     forts. 
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§ 105 forts. 
Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern, 
Stiftelsen Hemmet. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ge drift-och serviceförvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att 
teckna ett tioårigt hyresavtal med en initial hyra på 6 970 880 kr med 
Stiftelsen Hemmet, avseende lokaler för äldreförvaltningens 
omvårdnadsboende Pantern på Pantarholmen. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KN.2014.663.806 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 106 
Översyn av bidragsnormer. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden beslöt vid sammanträde den 8 december 
2014 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna 
bidragsnormer. 
 
Idrotts- och fritidsnämndens bidragsgrupp har genomfört en översyn 
av bidragsnormer för föreningar som nämnden enligt reglementet 
ansvarar för. I sammanställningen har även infogats normer för 
kartbidrag, simskolebidrag och sponsringsbidrag som nämnden 
tidigare beslutat om. 
 
Förslaget har bearbetats och hänsyn har tagits till förändringar som 
skett av Riksidrottsförbundet och de erfarenheter som förvaltningen 
och nämnden skaffat sig sedan föregående översyn. 
Vissa generella förändringar har även skett vad gäller ansökning som 
i de flesta fall sker som en e-tjänst. Några förslag finns som nämnden 
gemensamt bör ta ställning till vilka i materialet markerats med 
avvikande färg. 
 
Efter denna översyn bör bidragsgruppen entledigas. 
 
Yrkanden 
 
Camilla Brunsberg (M) yrkar att kommundirektören får uppdrag att 
klargöra formaliefrågorna i ärendet avseende gränsdragning mellan 
regelverk från dåvarande kulturnämndens verksamhet och 
dåvarande idrotts- och fritidsnämndens verksamhet samt eventuell 
behandling av nuvarande kultur- och fritidsnämnd. 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs 
tilläggsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet. 
 
 
 
 
     forts. 
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§ 106 forts. 
Översyn av bidragsnormer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att kommundirektören får uppdrag att klargöra formaliefrågorna i 
ärendet avseende gränsdragning mellan regelverk från dåvarande 
kulturnämndens verksamhet och dåvarande idrotts- och 
fritidsnämndens verksamhet. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att formuleringen ”föreningen ska ha deltagit med två 
styrelserepresentanter i av kommunen anordnad föreningsutbildning” 
stryks ur missivet. 
 
2. att fastställa bidragsnormer i enlighet med upprättat förslag 
____  
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Kommunfullmäktige    KS.2013.223.041 
Akten 
 
 
 
 
 

 
 
§ 107 
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014. 
 
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen 
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I sam-band med detta 
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell 
överföring av investeringsmedel från föregående år. 
 
Förslag till resultatreglering har beretts av bokslutsberedningen. 
Nämnderna har, i före-kommande fall, redovisat sin syn på en 
eventuell resultatreglering, och på en eventuell överföring av 
kvarvarande investeringsmedel från föregående år. 
 
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår: 
- Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet över till 

nästkommande år nämnd för nämnd. 
- Överföring av överskott förutsätter att de verksamhetsmässiga 

målen för prestation och kvalitet m.m. är uppfyllda fullt ut. 
- Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild 

prövning,medges om det politiskt bedöms föreligga synnerliga 
skäl. 

- Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen och 
beslutas av kommunfullmäktige. 

-  
För att en resultatreglering ska kunna fungera måste det ordinarie 
budgetarbetet anpassas så att en god ekonomisk hushållning 
säkerställs. Bokslutsberedningen är överens om att för bokslutet 
2014 görs ingen resultatreglering, utan det viktiga är att säkerställa 
att nämnderna har rätt förutsättningar för 2015. Den enda 
kommunala enhet som blir föremål för framtida resultatreglering är 
kommunens va-verksamhet som styrs av en specifik lag-stiftning. 
VA-verksamheten har ett totalt eget kapital om 6,7 mnkr som ska 
återbetalas till VA-kollektivet. 
 
Eget kapital avseende VA-kollektivet, ska enligt Svenskt Vatten 
(branschorganisation) återbetalas till medlemmarna i VA-kollektivet 
de närmsta tre åren. 
 
     forts. 
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§ 107 forts. 
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014. 
 
”Medlen ska återföras/kompenseras de närmaste tre åren. För 
överuttag kan reglering ske antingen genom en taxesänkning eller 
användning av nödvändiga resurser.” 
 
För att återbetala det egna kapitalet så föreslås att kommunens va-
taxa för 2016 och 2017 begränsas till en sådan nivå att det egna 
kapitalet för VA ianspråktas med 3,3 mnkr för vartdera året. 
 
I den gällande budgeten för 2015 finns inte någon reserv budgeterad 
för en eventuell resultatreglering vilket skulle innebära att en 
reglering får direkt påverkan på kommunens budgeterade resultat för 
2015. För 2015 uppgår det budgeterade resultatet till + 17,1 mnkr. 
 
Eftersom ingen nämnd föreslås bli föremål för resultatreglering, 
uppstår ingen förändring av kommunens budgeterade resultat. 
 
Beträffande de helägda bolagen så godkänner kommunfullmäktige 
som ägare de av styrelserna föreslagna resultatdispositionerna på 
stämman. 
 
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de i stort 
förs över enligt de av nämnderna redovisade förslagen. Förändringen 
av investeringsbudgeten för år 2015 uppgår enligt förslaget till 83,489 
mnkr exklusive beslut om tidigare överföringar. 
 
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men 
inte slutförda investeringsprojekt. 
För avslutade projekt överförs ej överskjutande medel. 
 
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har 
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme 
2014 om 81,3 mnkr till år 2015, vilket beslutats av Moderbolaget. 
 
Totalt för kommunkoncernen uppgår beloppet till 164,789 mnkr. 
 
Nämnder och styrelsers eventuella framställningar i samband med 
hantering av bokslut 2014 kan härmed anses vara besvarade till 
fullo. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2014. 
 
     forts. 
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§ 107forts. 
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014. 
 
2. att va-taxan för åren 2016 och 2017 begränsas till en sådan nivå 
att det 
egna kapitalet för VA ianspråktas med 3,3 mnkr för vartdera året 
 
3. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av 
kvarvarande investeringsmedel. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.253.004 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 108 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag. 
  
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om 
handläggning av motioner: en motion/medborgarförslag bör beredas, 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall 
detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma 
tid. 
 
Fullmäktige får då avskriva motionen/medborgarförslaget från vidare 
handläggning.    
 
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall 
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag 
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och 
oktobersammanträden. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna balansförteckningen. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.187.002 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 109 
Ändring ägardirektiv-införande av mål enligt 
kommunfullmäktiges beslut. 

 
Förslaget om ändringar av målen i ägardirektivet är en anpassning till 
de mål och direktiv som Kommunfullmäktige har beslutat om.    
 
Kommunstyrelsen har den 27 januari 2015 beslutat om fördelning av 
de mål och direktiv som Kommunfullmäktige antagit.  
 
Fördelningen avser vilken nämnd/bolagsstyrelse som omfattas av 
målen och vilka direktiv som en nämnd/bolagsstyrelse ”ansvarar” för 
eller ”medverkar i”. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att fastställa upprättade ägardirektiv samt 
 
2. att ägardirektivet överlämnas på stämmor i bolagen efter 
Kommunfullmäktiges beslut.   
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.186.107 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 110 
 Utökat uppdrag för Affärsverken avseende Stadsnät. 
 

Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den 6 
mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att anta 
handlingsplan om Fiberutbyggnad samt att uppdra åt Affärsverken att 
revidera infrastrukturprogrammet. 
 
Styrelsen skriver att kommunfullmäktige antog den 24 mars 2011 § 
28 IT- infrastrukturprogrammet för Karlskrona kommun 2011- 2015. 
Av den framgår bland annat Affärsverkens roll för utbyggnad av 
fibernät. Förutsättningarna har ändrats sedan programmet antogs. 
Affärsverken har förvärvat IP- Onlys fibernät på landsbygden. 
Rollfördelningen behöver uppdateras där Affärsverken tar en större 
roll. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att anta handlingsplanen Fiberutbyggnad 2015-2020 samt 
 
2. att ge Affärsverken i uppdrag att revidera IT 
infrastrukturprogrammet för år 2011-2015 under hösten 2015 
 

 ____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.184.040 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 111 
Utökad låneram Affärsverken. 
 
Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den 6 
mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att utöka 
Affärsverkens låneram, att sänka Kruthusen Företagsfastigheters 
låneram samt att sänka AB Karlskonahems låneram för 2015. 

 
Styrelsen skriver att Affärsverkens styrelse beslutade den 27 februari 
2015 att begära utökad låneram med 50 miljoner kronor från 1 385 
miljoner kronor till 1 435 miljoner kronor. Skälen till detta är flera; 
höga investeringar 2014, hög utdelning och koncernbidrag för år 
2014, ett resultat lägre än budgeterat 2014 och ett ökat behov av 
likviditet i samband med att elhandeln under 2015 kommer att 
ansvara för den fysiska balanshandeln. 
 
Låneram 2016 och framöver hanteras inom budgetberedningen. 
Karlskronahem och Kruthusen kan minska sina låneramar 2015 utan 
att verksamheten påverkas. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunbullmäktige besluta 
 
1. att utöka Affärsverkens låneram till 1 435 miljoner kronor för år 
2015 
 
2. att sänka Kruthusen Företagsfastigheter ABs låneram med 515 
miljoner kronor för år 2015 
 
3. att sänka AB Karlskronahems låneram till 1 540 miljoner kronor för 
år 2015 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.493.249 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 112 
 Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande 
 kartering över lämpliga byggnader och platser för solenergi. 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 23 oktober 2014, § 187, av Roland Thörnquist.  
Förslaget är att göra en kommunövergripande kartering över 
byggnader och platser för solenergi. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 februari 2015, § 
33, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
kartläggningen är tänkt att visa vilka hustak som är lämpliga utifrån 
väderstreck och andra kriterier samt platser och miljöer som kan vara 
aktuella utan att komma i konflikt med andra samhällsintressen. 

   
Solenergi har en stark utvecklingspotential i Karlskrona och det finns 
ett ökat intresse för solenergianläggningar. Förslaget om en kartering 
är intressant och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
tidigare tittat på möjligheterna att göra en sådan kartering. På grund 
av resursbrist var det inte möjligt att genomföra arbetet. Med hänsyn 
till rådande resurssituation bedöms det inte heller möjligt att 
genomföra en kartläggning under år 2015. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.273.106 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 113 
 Medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens 
 parkeringsplatser ska gå till att rädda Marinens musikkår. 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 18 juni 2014, § 110, av Roland Thörnquist.  
Förslaget är att använda intäkterna från kommunens 
parkeringsavgifter till att rädda Marinens musikkår och därigenom ta 
initiativ och visa vägen för fler som ekonomiskt vill bidra till att bevara 
musikkåren. 
 
Drift- och servicenämnden har den 27 januari 2015, § 17, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sommaren 2012 
införde Karlskrona kommun avgiftsbelagd parkering i hela centrala 
Karlskrona, på Trossö. Ärendet beslutades på  
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 (§179).  
I beslutet bestämdes att samtliga parkeringsintäkter stannar inom 
tekniska nämndens verksamhetsområde gata, trafik och park och 
öronmärks till underhåll och skötsel samt förnyelse och utveckling av 
stadsmiljön. Tanken med kommunfullmäktiges beslut är bland annat 
att komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och 
parksidan samt även användas till förnyelse av stadsmiljön. Om 
Karlskrona kommun i enlighet med förslaget skulle avsätta intäkterna 
till Marinens musikkår krävs ytterligare kommunala anslag för att inte 
underhållet av kommunala gator och vägar ska riskera att på nytt bli 
eftersatt. Det skulle också krävas kommunala anslag för förnyelse av 
stadsmiljön.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 

 
 ____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2014.381.311 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 114 
 Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna 
 i Karlskrona. 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 18 september 2014, § 157, av Ida Colvin.  
Förslaget är att införa förbud mot cykling på den del av 
Ronnebygatan som är gågata i Karlskrona.  

. 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015 
§ 18 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
Ronnebygatan mellan Landbrogatan och Norra Smedjegatan är 
reglerad som gågata. På en gågata får generellt sett cyklister färdas i 
gångfart och med väjningsplikt mot gående. Denna möjlighet kan 
skrivas bort genom lokal trafikföreskrift vilket på Ronnebygatan gjorts 
för motorfordonstrafik, vilken enbart får färdas på gågatan mellan  
kl. 05.00 - 11.00.  
 
De senaste tio åren har 25 trafikanter skadats på gågatan. Samtliga 
av  
dessa har skadats i fall- och singelolyckor, det vill säga utan 
inblandning av annat fordon. Totalt har 13 fotgängare skadats lindrigt 
och 9 måttligt i singelolyckor. Tre cyklister har skadats lindrigt i 
singelolyckor.  
 
Ett förbud mot cykeltrafik på gågatan skulle innebära stora 
olägenheter för cyklister, då det saknas riktigt bra alternativa vägar 
för denna trafik i öst- västlig riktning. Under förutsättning att 
cykeltrafiken sker i gångfart och att de gående ges företräde utgör 
detta heller inget problem. Att så är fallet i Karlskrona visar även 
olycksstatistiken där ingen kollisionsolycka mellan gående eller 
cyklister rapporterats.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
_____ 

 
 



 
 

31 mars 2015         66 
 
 
Kommunfullmäktige    KS. 2014.381.311 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 115 
 Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i 
 närheten av centralstationen. 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 18 september 2014, § 157, av Elin Johansson.  
Förslaget är att fler bilparkeringsplatser anläggs vid centralstationen i 
Karlskrona då många resande inte får plats på nuvarande 
parkeringsytor.  

 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015 
§ 19 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det 
geografiskt närliggande projektet Pottholmen kommer det att 
anläggas ett parkeringshus precis väster om Blekingegatan. Ett av 
syftena med detta är att vara ett alternativ för de som pendlar med 
buss eller tåg. För angöringstrafik i samband med tågavgångar, 
planeras angöringsplatser att anläggas i anslutning till 
centralstationens östra entré.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2014.339.312 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 116 

Svar på medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan 
delen för gående och delen för cyklande på gc- vägen längs 
Torhamnsvägen i Jämjö. 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 18 september 2014, § 157, av Simon Svedklint.  
Förslaget är att måla en skiljelinje mellan delarna för gående och 
cyklande på gång- och cykelvägen längs Torhamnsvägen i Jämjö.  

 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015 
§ 20 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att gång- 
och cykelvägen längs Torhamnsvägen är ett ansvar för Trafikverket 
varför frågan överlämnas till dem för handläggning. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
1. att medborgarförslaget skall anses vara besvarat  
 
2. att till Trafikverket framföra en rekommendation om att 
medborgarförslaget är en bra idé.  
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2014.358.315 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 117 

Svar på medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser 
invid Villavägen i Jämjö. 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 18 september 2014, § 157, av Sabina Nordahl.  
Förslaget är att fler parkeringsplatser ska anläggas vid Villavägen i 
Jämjö då parkerade bilar tar upp båda sidorna av vägen, vilket gör 
den trång och upplevs farlig att färdas på. 

 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015 
§ 21 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
fastigheterna i anslutning till Villavägen ägs av ett privat 
bostadsföretag i Karlskrona. Det är ett ansvar för denne att tillgodose 
parkeringsbehovet för de boende.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat, samt  
 
2. att i svaret informera om att det är enskild väghållare (vägförening) 
i Jämjö samhälle som sökanden kan vända sig till.  
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2014.358.315 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 118 

Svar på medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen 
vid övergången vid busshållplatsen i Öljersjö. 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 18 september 2014, § 157, av Julia Williamsson.  
Förslaget är att bygga en refug vid busshållplatsen i Öljersjö, 
eftersom denna upplevs som väldigt farlig och riskfylld. Med en refug 
skulle riskerna minska betydligt. 

 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015 
§ 22 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att E22 är 
ett ansvar för Trafikverket varför frågan överlämnas till dem för 
handläggning. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 
 

 ____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2014.478.312 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 119 

Svar på medborgarförslag om att anlägga en gång- och 
cykelväg mellan Trummenäs och Ramdala. 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 23 oktober 2014, § 187, av Inger Nilsson.  
Förslaget är att anlägga en gång- och cykelväg mellan Trummenäs 
och Ramdala. Vägen är starkt trafikerad och till stor del av tung trafik 
och arbetsfordon. Barn som ska till fritidsaktiviteter, till badplatsen i 
Trummenäs, eller besöka vänner, färdas på denna sträcka. Även 
skolan skulle kunna utnyttja de områden med natur och 
motionsslingor som finns i Säby-Trummenäs om man på ett säkert 
sätt kunde låta barnen cykla mellan skolan och detta område, menar 
Inger. Fler barn skulle också kunna cykla till skolan, och de barn som 
inte har skolskjuts idag skulle få en säkrare skolväg. Cykelvägen är 
efterfrågad av barn på fritidshemmet Silvertärnan.   

 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015 
§ 23 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
Trummenäsvägen är en statlig väg med vägnummer 738. Det är 
framförallt ett ansvar för Trafikverket att bygga ut infrastrukturen för 
gående och cyklande längs det statliga vägnätet. Karlskrona 
kommun och region Blekinge har, tillsammans med Trafikverket, tagit 
fram en regional cykelplan där en cykelväg på den aktuella sträckan 
är med, och har hög prioritet. När denna kan komma till stånd beror 
på medelstilldelning. 

 
 Efter tillstyrekan av allmänna utskottet föreslår 
 kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
 att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 
 
 ____ 
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 § 120 
 Anmälningsärenden. 
 

1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 
2) Länsstyrelsen Skåne Län  
a) Beslut 2015-01-27, dnr 204-25848-2014, Förordande av ombud 
med uppgift att granska begravningsverksamheten.  
b) Beslut 2015-02-12, dmr 551-27044-2014,  
c) Beslut om kungörelsedelgivning gällande tillståndsbeslut för 
Affärsverken Karlskrona AB.  
d) Meddelande 2015-02-26, dnr 451-843-205-1, hantering av 
pulverbrev. 
3) Förvaltningsrätten i Växjö Dom 2015-01-19, mål nr 2440-14, 
överklagande av länsstyrelsens beslut om kameraövervakning. 
4) Cirkulär Sveriges kommuner och landsting 1 
a) 15:06, Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-
KL istället för KAP-KL.  
b) 15:07, Budgetförutsättningar För åren 2015-2018.  
c) 15:09, Arbetsdomstolens dom AD 2015 nr 3.  
d) Frågor om krav på ekonomiskt skadestånd för tiden efter en 
huvudförhandling i domstol.  
e) Fråga om preskription för skadeståndskrav.  
e) Meddelande från styrelsen nr 2, Stöd till evidensbaserad praktik 
för god kvalitet inom socialtjänsten-överenskommelse för år 2015 
mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting. 
5) Rapport från statskontoret om överenskommelser mellan 
regeringen och SKL om överenskommelser. 
6) Teater för äldres framtid. 
7) Nr 1, Hela Sverige ska leva! 
8) Sverigeförhandlingen och ny stambana genom Sydsverige, 
höghastighetsbana. 
9) 2015-02-02, Beslut med anledning av begäran att lämna ut 
allmänna handlingar 
10) 2015-01-17, Översändande av överklagande angående beslut 
med anledning av begäran att lämna ut allmänna handlingar. 
11) 2015-02-19, Rättidsprövning och översändande, angående av 
utlämnande av allmän handling. 
12) Skrivelse 2014-12-05, angående ansökan om 
kameraövervakning. 
     forts. 
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 § 120 forts. 
 Anmälningsärenden. 

 
13) Skrivelse 2015-01-07, angående ansökan om 
kameraövervakning. 
14) Beslut 2015-02-02, med anledning av begäran att lämna ut 
allmänna handlingar. 
15) Region Blekinge 
a) sammanträdesprotokoll regionstyrelsen 2015-01-14. 
b) sammanträdesprotokoll regionstyrelsen 2015-01-28. 
16) Cura individutveckling 
a) Sammanträdesprotokoll 2014-12-12. 
b) Sammanträdesprotokoll 2015-01-21. 

 _____ 
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§ 121 
Övrigt 
 
Ekonomichef Per Jonsson redovisar uppföljning och analys av 
kommunfullmäktiges fastställda mål i budget 2014. 
Information lämnas om: 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna uppföljningen. 
 
Ordförande Patrik Hanssson (S) lämnar information om att 
Varmbadhuset har stängts på grund av säkerhetsrisker, och att en 
utredning av möjliga åtgärder av riskerna har inletts.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
____ 
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Kunskapsnämnden    KS.2015.252.004 
Akten 
 
 
 
 
 
  
 § 122 
 Kunskapsnämndens övertagande av vården av allmänna 
 handlingar från barn- och ungdomsnämnden och 
 Utbildningsnämnden. 
 

Vid årsskiftet 2015 slogs Utbildningsnämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden samman och deras ansvarsområde övertas av 
Kunskapsnämnden. Vården av Utbildningsnämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden allmänna handlingar, som inte överlämnats till 
kommunarkivet, bör då övertas av Kunskapsnämnden. Enligt 
arkivlagen § 15 krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en 
kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att samtliga allmänna handlingar från Utbildningsnämnden och Barn- 
och ungdomsnämnden som inte är överlämnade till kommunarkivet 
2015-04-01överlämnas till Kunskapsnämnden. 
_____ 
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Samtliga styrelser och nämnder   KS.2014.552.023 
HR- avdelningen    KS.2014.483.023 
Akten     KS.2015.259.023 
 
 
 
 
 

§ 123 
Förordnande av kommundirektör, 
förvaltningschef/kommunikation och 
förvaltningschef/näringsliv. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse daterad den 27 mars 
2015 lämnat förslag till beslut. Ordföranden skriver att 
kommunstyrelsens  presidium har, i samråd med representanter för 
kommunledningsförvaltning samt fackliga organisationer, genomfört 
rekryteringsarbete i syfte att rekrytera ny kommundirektör, 
förvaltningschef/kommunikation samt förvaltningschef/näringsliv. 
 
Efter förslag från kommunstyrelsens presidium beslutar 
kommunstyrelsen  
 
1. att förordna Carl- Martin Lannér som kommundirektör från och 
med den 14 juni 2015 till och med den 13 juni 2020 
 
2. att förordna Thomas Johansson som förvaltningschef/ 
kommunikation från och med den 1 april 2015 till och med den 31 
mars 2020 
 
3. att förordna Pia Holgersson som förvaltningschef/ näringsliv från 
och med den 25 maj 2015 till och med den 24 maj 2020. 
 
____ 



 
 

31 mars 2015         1 
 
 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 31 mars 
2015. 
 
§ 82 Informationer och föredragningar. 
§ 83 Investeringstillstånd Stadsmarinan. 
§ 84 Investeringstillstånd lekplats Hoglands Park. 
§ 85 Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt 6 kap, 1a § 
 Kommunlallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
§ 86 Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB enligt 6 kap, 1a § 
 Kommunlallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
§ 87 Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen Företagsfatigheter AB enligt 6 kap, 
 1a § Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap, 1a § 
 Kommunlallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
§ 88 Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt 6 kap, 1a § 
 Kommunlallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma.  
§ 89 Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB inklusive 
 dotterbolag enligt 6 kap, 1a § Kommunlallagen, samt instruktion till ägarombud 
 vid bolagets årsstämma. 
§ 90 Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB enligt 6 kap, 1a § 
 Kommunlallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
§ 91 Förslag till kommunstyrelsens SMARTA mål och handlingsplaner för 
 genomförande av direktiv. 
§ 92 Ny brandstation på Oskarsvärn. 
§ 93 Exploatering med stöd av detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1. 
§ 94 Parkeringshus Pottholmen. 
§ 95 Bidrag till skärgårdsutveckling från skärgårdsmiljonen. 
§ 96 Shape up Karlskrona. 
§ 97 Projekteringstillstånd B- hall Vedebyskolan. 
§ 98 Finansrapport januari och februari 2015. 
§ 99 Blekinge Business Incubator (BBI) medfinansiering 2015 och framåt. 
§ 100 Projekt gemensam bemanning. 
§ 101 Kultur- och fritidsnämndens övertagande av vården av allmänna handlingar 
 från kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden. 
§ 102 Drift- och servicenämndens övertagande av vården av allmänna handlingar 
 från kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 
§ 103 Arbetsmarknadsnämndens övertagande av vården av allmänna handlingar 
 från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. 
§ 104 Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna handlingar 
 från Utveckling i Karlskrona. 
§ 105 Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern, Stiftelsen Hemmet. 
§ 106 Översyn av bidragsnormer. 
§ 107 Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014. 
§ 108 Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner. 
§ 109 Ändring ägardirektiv- införande av mål enligt kommunfullmäktiges beslut. 
§ 110 Utökat uppdrag för Affärsverken avseende Stadsnät. 
§ 111 Utökad låneram för Affärsverken. 
§ 112 Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande kartering över 
 lämpliga byggnader och platser för solenergi. 
 



 
 

31 mars 2015         2 
 
 
§ 113 Svar på medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens 
 parkeringsavgifter ska gå till att rädda Marinens musikkår. 
§ 114 Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna i Karlskrona. 
§ 115 Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i närheten av 
 centralstationen i Karlskrona. 
§ 116 Svar på medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan delen för gående 
 och delen för cyklande på gc- vägen längs Torhamnsvägen i Jämjö. 
§ 117 Svar på medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser vid Villavägen 
 i Jämjö. 
§ 118 Svar på medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen vid 
 övergången vid busshållplatsen i Öljersjö. 
§ 119 Svar på medborgarförslag om att anlägga en gång och cykelväg mellan 
 Trummenäs och Ramdala. 
§ 120 Anmälningsärenden. 
§ 121 Övrigt. 
§ 122 Konskapsnämndens övertagande av vården av allmänna handlingar 
 från barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. 
§ 123 Förordnande av kommundirektör, förvaltningschef/ kommunikation samt 
 förvaltningschef/ näringsliv. 
___ 
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Plats och tid  Palanderska gården, Sessionssalen  
 Tisdagen den 31 mars 2015, kl. 08.30-14.50 
 
 Sammanträdet ajourneras kl. 11.20-13.30 
 
Beslutande: Ordförande Patrik Hansson (S) 
 1:e vice ordf.  Magnus Larsson (C)  
 

Ledamöter  Chatarina Holmberg (S)  
 Jan-Anders Lindfors (S)  
 Elina Gustafsson (S) del av § 82 kl. 9.15-11.20 
 Rikard Jönsson (S) 
 Linda Ekström (S) 
 Camilla Brunsberg (M)  
 Carl- Göran Svensson (M)  

Emma Swahn Nilsson (M)  
Christopher Larsson (SD) 
Lotta Antman (SD)  
Börje Dovstad (FP) 

 Sofia Bothorp (MP)  
 
Tjänstgörande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) del av § 82, §§ 83-123 kl. 
 8.30- 9.15, 13.30-14.50  
 Billy Åkerström (KD) 
  
Närvarande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) del av § 82, kl. 9.15- 11.20 
 Håkan Eriksson (S)  
 Liten Löfgren (S) 
 Sophia Ahlin (M) del av § 82, §§ 83-123 kl. 9.20- 
 14.50 
 Anna Ottosson (M) 
 Anna Ekström (FP)  
 Åsa Gyberg Karlsson (V)  
 
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
 Ekonomichef Per Jonsson 
 Kommunjurist Maria Thuresson  
 HR- chef Anneli Ekström 
 Tf. kommunikationschef Thomas Johansson 
 Utvecklingschef Anette Sturesson 
 VD Lottie Dahl 
 Projektledare Anders Jaryd 
 Förvaltningschef Carl- Martin Lannér 
 Personalstrateg Eva Magnusson Larsson 
 Redovisningschef Bengt Nilsson 
 Mark- och exploateringschef Ola Robertsson 
 Projektchef Johan Stenér 
 Nämndsekreterare Lisbeth Johansson  
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Utses att justera  Sofia Bothorp (MP) 
 
 
Justeringens plats och tid  Kommunledningsförvaltningen efter  
 överenskommelse   
 
 
Underskrifter  
 
Sekreterare  ............................................. §§ 82- 123 
 Lisbeth Johansson  
 
Ordförande  ............................................. §§ 82- 123 
 Patrik Hansson  
 
Justerings- ............................................. §§ 82- 123 
Ledamot Sofia Bothorp  
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjustering §§ 83-84 har den 1 april 2015 anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar  
 
………………………………….. 
Lisbeth Johansson  
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjustering har den     april 2015 anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar  
 
………………………………….. 
Lisbeth Johansson  
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§ 82 
Informationer och föredragningar. 
 
1. Karlskrona kommuns uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag, 
Utveckling i Karlskrona, Kruthusen företagsfastigheter AB, AB 
Karlskronahem, Affärsverken Karlskrona AB och Karlskrona Baltic 
Port AB, enligt 6 kap 1 a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma föredrasav VD Lottie Dahl.  
 
2 Förslag till kommunstyrelsens SMARTA mål och handlingsplaner 
för genomförande av direktiv föredras av kommundirektör Ingrid 
Augustinsson Swennergren och ekonomichef Per Jonsson 
 
3. Ny brandstation på Oskarsvärn föredras av projektledare Anders 
Jaryd.  
 
4. Exploatering av detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. etapp 1 föredras 
av projektledare Anders Jaryd.  
 
5. Parkeringshus Pottholmen föredras av projektledare Anders Jaryd. 
 
6. Investeringstillstånd lekplats Hoglands Park föredras av 
förvaltningschef Carl- Martin Lannér. 
 
7. Projekt gemensam bemanning föredras av personalstrateg Eva 
Magnusson Larsson. 
 
8. Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014 
föredras av redovisningschef Bengt Nilsson. 
 
9. Investeringstillstånd Stadsmarinan föredras av mark och 
exploateringschef Ola Robertsson. 
 

 _____ 
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Mark- och exploateringsavdelningen   KS.2015.244.250 
Ekonomiavdelningen      
Akten  
 

 
 
 
 
§ 83 
Investeringstillstånd Stadsmarinan. 
 
En del i den pågående utvecklingen av Stadsmarinan är ombyggnad 
och utformning av markytor enligt nedan: 
 
• Kajpromenad med tillhörande gångstråk som sträcker sig längs 
med hela kajen, från infartsleden och förbi Länsstyrelsen. 
• Parkeringstorg med trädplantering runt om. 
• Ombyggnad av Skeppsbrokajen med gångpassager för att 
underlätta för gående att ta sig över denna hårt trafikerade gata. 
Området och illustrationer på utformning framgår av bilaga 1 och 2. 
 
Ombyggnaden planeras att kunna genomföras före sommaren och 
därmed inte störa turistsäsongen 2015. Skulle detta inte vara möjligt, 
kommer ombyggnaden istället att genomföras efter sommaren och 
då vara klar före årsskiftet. 
 
Investeringen är kalkylerad till 10,5 mnkr och finansieras av utökade 
reavinster. 
 
Beräknade tillkommande drift- och kapitalkostnader för drift- och 
servicenämnden uppgår till 733 000 kr, vilket i dagsläget inte ryms 
inom befintlig budgetram.  
 
Projektet är inte definierat i underlaget till gällande 
investeringsbudget. Genom att ianspråkta kvarvarande resurser i 
kommunstyrelsens investeringsreserv (7,65 mnkr) samt resterande 
belopp från investeringsanslag för exploateringsverksamhet (2,85 
mnkr) kan finansiering nås. I och med det bör projektet kunna 
genomföras före turistsäsongen. För att återställa de nu 
ianspråktagna medlen från investeringsbudgeten kan och bör 
ombudgetering av investeringsbudgeten göras, vilket då kan 
genomföras i samband med kommande uppföljningsrapport per 31 
mars. Vad gäller de driftskostnader som blir följden av investeringen 
hänskjuts detta till pågående budgetberedning för budget 2016 och 
plan 2017 och 2018. 
 
     forts. 
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§ 83 forts. 
Investeringstillstånd Stadsmarinan. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att godkänna investeringsutgiften om 10,5 miljoner kronor för 
anläggande av markytor i Stadsmarinan och bevilja omedelbart 
investeringstillstånd. 
 
2. att investeringsutgiften finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens investeringsreserv (7,65 miljoner kr) samt 
resterande från kommunstyrelsens investeringsanlag för 
exploateringsverksamhet (2,85 miljoner kr). 
 
3. att finansieringen av drifts- och servicenämndens tillkommande 
drift- och kapitalkostnader ska prövas av kommande 
budgetberedning för åren 2016-2018. 
 
4. att förklara beslutet omedelbart justerat 
 

 ____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2013.547.332 
Controller Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 

 
 
 

§ 84 
Investeringstillstånd lekplats Hoglands Park. 
 
I syfte att utveckla stadsmiljön har kommunstyrelsen i 
investeringsramarna för stadsmiljöprogrammet särskilt avsatt medel 
om 4,5 mnkr för en ny lekplats i Hoglands park. Lekplatsen ska, 
tillsammans med övriga planerade åtgärder, öka stadsparkens 
attraktionskraft och betydelse som mötesplats i staden. 
 
För att finansiera investeringen av ny lekplats i Hoglands park 
kommer drift och servicenämnden att av kommunstyrelsen begära 
om att dels få nyttja kommunstyrelsens investeringsreserv för år 
2015 med 1,0 mnkr, dels att få ta i anspråk investeringsramar ur 
stadsmiljöprogrammet om 4,2 mnkr. Nämnden kommer samtidigt att 
begära utökad budgetram för täckning av ökade drifts-och 
kapitalkostnader om på helår 448 tkr. Planen är att ombyggnaden 
kommer att utföras under våren 2015 för att vara klar i juli månad 
2015. Investeringen är kalkylerad till 5,2 mnkr och inkluderar då även 
utgifter för byggledning och miljöprovtagning om 0,2 mnkr.  
 
Medel för lekplatsen om 4,5 mnkr var avsatta redan i 2014 års 
investeringsbudget och under 2014 har 1,318 mnkr förbrukats. 
Kvarvarande medel om 3,182 mnkr har drift-och servicenämnden 
begärt att få föra över till år 2015. Av årets investeringsram för 
stadsmiljöprogram är 3 mnkr avsedda för fortsatta åtgärder (ej 
lekplats) i Hoglands Park 
 
Totala utgiften för lekplatsen beräknas sammantaget till ca 6,5 mnkr 
d.v.s. en fördyrning om 2 mnkr jämfört med budgeterade medel. 
Genom att ianspråkta 1,0 mnkr av medel avsatta för andra åtgärder i 
Hoglands park och 1,0 mnkr av kommunstyrelsens reserv skulle 
fördyrningen kunna finansieras inom den av kommunfullmäktige 
beslutade investeringsramen.  
 
Med anledning av att drift-och servicenämnden begär en utökning av 
nämndens investeringsram för år 2015 med 1 mnkr, har 
kommunledningsförvaltningen ställt frågan om det inte är möjligt att 
omprioritera inom drift-och servicenämndens redan beslutade 
investeringsram till förmån för ovan beskrivna investering.  
      forts. 
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§ 84 forts. 
Investeringstillstånd lekplats Hoglands Park. 
 
Drift- och serviceförvaltningen menar att detta inte är möjligt.  
 
Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det är av stor vikt att 
de i budgeten beslutade investeringsramarna hålls. Då föreslagen 
investering får anses angelägen föreslår ändå 
kommunledningsförvaltningen att investeringsutgiften finansieras 
enligt ovan beskrivna förslag. Föreslagen finansiering förutsätter att 
kommunstyrelsen tillstyrker överföring av investeringsmedel enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag samt att kommunfullmäktige i 
sin tur beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Skulle så inte ske 
får kommunstyrelsen till fullmäktige återkomma med nytt förslag till 
finansiering av lekplatsen. 
 
 Investeringens kapitalkostnader som på helår beräknas till 398 tkr 
föreslås tillföras nämnden i utökad ram. Någon ytterligare utökning 
av nämndens ram år 2015 med anledning av tillkommande 
driftskostnader om 25 tkr föreslås inte. Finansiering av kommande 
års årliga driftskostnader om 50 tkr föreslås däremot hänskjutas till 
kommande budgetberedning.   
 
Efter tillstyrkan av allmänna utslottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att bevilja drift-och servicenämnden investeringstillstånd för 
lekplats Hoglands park. 
 
2. att utgift om 5,2 mnkr för lekplats Hoglands park ska täckas med 
1,0 mnkr ur kommunstyrelsens reserv för investeringar (8,650 mnkr) 
och 4,2 mnkr ur investeringsramen för stadsmiljöprogrammet.  
 
3. att för år 2015 utöka drift-och servicenämndens tilldelade 
budgetramar med upp till 201 000 kronor genom ianspråktagande av 
dels kommunstyrelsens reserv för ökade avskrivningskostnader dels 
finansförvaltningen att användas till investeringens kapitalkostnader  
 
4. att fr.o.m. år 2016 årligen utöka drift- och servicenämndens 
tilldelade budgetramar med upp till 398 000 kronor genom 
ianspråktagande av dels kommunstyrelsens reserv för ökade 
avskrivningskostnader dels finansförvaltningen att användas till 
investeringens kapitalkostnader  
 
5. att finansieringen av fr.o.m. 2016 årligen tillkommande 
driftskostnader om 50 000 kronor hänskjuts till 2015 års 
budgetberedning att hantera i budget 2016 och planer för 2017-2018  
 
 6. att förklara paragrafen omedelbart justerat 
_____ 
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AB Karlskrona Moderbolag   KS.2014.141.107 
Revisionen 
Akten  
 
 
 
 

 
§ 85 
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag 
enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt 
innehar aktier pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, 
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Ändamålet med AB Karlskrona Moderbolags verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande:  
Bolagets syfte är att samordna de i koncernen ingående bolagens 
verksamhet dels inom koncernen dels i möjlig mån med 
kommunens övriga verksamhet.  
 
För bolagets verksamhet gäller lokaliserings- likställighet- och 
självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. 
 
AB Karlskrona Moderbolag har som underlag till 
kommunstyrelsens beslut lämnat en rapport om vilken verksamhet 
som bedrivits under 2014. 
 
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i AB 
Karlskrona Moderbolag kommer att avge sin granskningsrapport 
avseende bolaget. Avsikten är att granskningsrapporten kommer 
att finnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2015. 
 
Utifrån den rapport som lämnats får bolaget anses ha bedrivit sin 
verksamhet ändamålsmässigt och inom ramen för de 
kommunalrättsliga principerna som gäller för verksamheten. 
 
Inför Karlskrona Moderbolags årsstämma ska instruktion ges till 
ägarombudet avseende fastställande av resultat- och 
balansräkning, disposition av resultatet samt prövning av 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.  
     forts. 
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§ 85 forts. 
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag 
enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt företagspolicyn samt reglementet för kommunstyrelsen 
beslutar kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det 
står i överensstämmelse med revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.  
 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 

 1. att AB Karlskrona Moderbolag verksamhet under 2014 har 
bedrivits enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt 
att bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för 
bolaget. 
 

 2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i AB 
Karlskrona Moderbolag 2015 att fatta beslut i enlighet med 
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.   
 
____ 
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Utveckling i Karlskrona AB   KS.2014.145.107 
Revisionen 
Akten  
 
 
 

 
 
§ 86 
Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB 
enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 2013, 
ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där 
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Ändamålet med Utveckling i Karlskrona AB s verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande: Syftet skall vara att stärka 
Karlskronas position som etableringsort för företag och som 
destinationsort för besökare.  
 
För bolagets verksamhet gäller lokaliserings- likställighet- och 
självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. 
 
Bolagets VD har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat 
en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2014, bilaga 1. 
 
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna kommer att 
avge sin granskningsrapport avseende bolaget. 
Granskningsrapporten kommer att finnas vid kommunstyrelsens 
möte den 31 mars.    
 
Utifrån den rapport som lämnats får bolaget anses bedrivit sin 
verksamhet ändamålmässigt och inom ramen för 
lokaliseringsprincipen. 
 
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende 
fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet 
samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör.  
     forts. 
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§ 86 forts. 
Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB 
enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt företagspolicyn samt reglementet för kommunstyrelsen 
beslutar kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det 
står i överensstämmelse med revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att Utveckling i Karlskrona ABs verksamhet under 2014 har 
bedrivits enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt 
att bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för 
bolaget samt 
 
2 .att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i Utveckling i 
Karlskrona AB att fatta beslut i frågan om ansvarsfrihet i enlighet med 
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.                                 
_____ 
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Kruthusen Företagsfastigheter   KS.2014.144.107 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 87 
Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen företagsfastigheter 
AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 
2013, ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där 
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag 
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Ändamålet med Kruthusen Företagsfastigheter ABs verksamhet 
anges i bolagsordningen enligt följande:  
Bolagets syfte är att förmedla mark- och flexibel lokalupplåtelse till 
företag och därigenom skapa etablerings- och 
utvecklingsmöjligheter för nya och samt befintliga företag och 
organisationer inom kommunen.  
 
För bolagets verksamhet gäller lokaliseringsprincipen enligt 
kommunallagen. 
 
Bolagets VD har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat 
en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2013. 
 
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i bolaget 
kommer att avge sin granskningsrapport avseende bolaget. 
Granskningsrapporten kommer att finnas vid Kommunstyrelsens 
möte 1 april.   
   
Utifrån den rapport som lämnats får bolaget anses bedrivit sin 
verksamhet ändamålmässigt och inom ramen för 
lokaliseringsprincipen. 
 
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende 
fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av 
resultatet samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
och verkställande direktör.    forts. 
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§ 87 forts. 
Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen företagsfastigheter 
AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt instruktion till 
ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt företagspolicyn samt reglementet för kommunstyrelsen 
beslutar kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det 
står i överensstämmelse med revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.  
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
1. att Kruthusens Företagsfastigheter ABs verksamhet under 
2014 har bedrivits enligt det ändamål som framgår av 
bolagsordningen samt att bolaget har följt lokaliseringsprincipen 
som gäller för bolaget. 
 
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i 
Kruthusens Företagsfastigheter AB att fatta beslut i enlighet med 
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.   
 
____ 
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AB Karlskronahem     KS.2014.143.107 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 88 
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 2013, 
ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där 
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Ändamålet med AB Karlskronahems verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande:  
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda medborgarna i 
Karlskrona kommun goda bostäder och att arbeta för att fördela 
bostäderna till alla grupper i samhället. Bolaget skall även hyra ut 
affärslokaler som tillhör bolagets fastighetsbestånd. Verksamheten 
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall även i 
största möjliga mån medverka till optimering av kommunkoncernens 
fastighetsförvaltning i det fall detta är till gagn för bolaget 
 
För bolagets verksamhet gäller lokaliseringsprincipen enligt 
kommunallagen. 
 
AB Karlskronahems VD har som underlag till kommunstyrelsens 
beslut lämnat en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 
2014. 
 
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i AB 
Karlskronahem kommer att avge sin granskningsrapport avseende 
bolaget. Granskningsrapporten kommer att finnas vid 
kommunstyrelsens möte den 31 mars.    
 
Utifrån den rapport som lämnats får bolaget anses bedrivit sin 
verksamhet ändamålmässigt och inom ramen för 
lokaliseringsprincipen. 
      forts. 
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§ 88 forts. 
Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Inför årsstämman ska instruktion ges till ägarombudet avseende 
fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet 
samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör. Enligt företagspolicyn samt reglementet för 
kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen om instruktion till 
ägarombudet om det står i överensstämmelse med revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.  
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
1. att AB Karlskronahems verksamhet under 2014 har bedrivits enligt 
det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget har 
följt lokaliseringsprincipen som gäller för bolaget. 
 
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman i AB 
Karlskronahem att fatta beslut i frågan i enlighet med 
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.   
 
____ 
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Affärsverken Karlskrona AB   KS.2014.142.107 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 89 

Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 2013, 
ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där 
kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Affärsverken Karlskrona AB har två helägda dotterbolag: 
Affärsverken Energi AB och Affärsverken Elnät AB. Affärsverken- 
koncernen hanteras i ett gemensamt ärende när det gäller 
uppsiktsplikten men besluta fattas för respektive bolag som bedrivit 
verksamhet. 
 
Ändamålet med Affärsverken Karlskrona ABs verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande:  
Bolaget bygger, utvecklar och säljer samhällsviktiga tjänster. Bolaget 
arbetar för en hög livskvalitet, god miljö och hållbar 
samhällsutveckling för medborgarna i Karlskrona kommun. Bolagets 
verksamhet skall bedrivas med samhällsnyttan i fokus. 
 
För affärsområde Stadsnät gäller principerna likställighet, lokalisering 
och självkostnad. För affärsområdena Renhållning och Båttrafik 
gäller principerna likställighet och lokalisering. 
För affärsområdena Elnät och Värme gäller speciallagstiftning och är 
undantaget för samtliga kommunalrättsliga principer. 
 
Ändamålet med Affärsverken Energi ABs verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande:  
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt 
resursnyttjande främja en god elförsörjning.  
 
 
     forts. 
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 § 89 forts. 

Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Bolaget är ett elhandelsbolag som är undantaget de 
kommunalrättsliga principerna. 
 
Ändamålet med Affärsverken Elnät ABs verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande: Bolaget skall som ett led i övrig 
kommunal verksamhet inom energisektorn verka för en säker 
elförsörjning till sina kunder.  
 
Bolaget är ett elnätsbolag som är undantaget de kommunalrättsliga 
principerna. 
 
Bolagens VD har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat 
en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 2014. 
 
De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna kommer att 
avge sin granskningsrapport avseende bolagen. 
Granskningsrapporten kommer att finnas vid kommunstyrelsen möte 
31 mars.  
 
Utifrån de rapporter som lämnats får bolagen anses bedrivit sin 
verksamhet ändamålmässigt och inom ramen för de 
kommunalrättsliga principerna. 
 
Inför årsstämmorna ska instruktion ges till ägarombudet avseende 
fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet 
samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör. Enligt företagspolicyn samt reglementet för 
kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen om instruktion till 
ägarombudet om det står i överensstämmelse med revisorernas 
förslag i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
1. att Affärsverken Karlskrona ABs verksamhet under 2014 har 
bedrivits enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt 
att bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för 
bolaget. 
 
2. att Affärsverken Energi ABs verksamhet under 2014 har bedrivits 
enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget 
har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget  
     forts. 
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 § 89 forts. 

Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
3. att Affärsverken Elnät ABs verksamhet under 2014 har bedrivits 
enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget 
har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget samt 
 
4. att ge ägarombuden som instruktion på årsstämmorna i 
Affärsverken Karlskrona AB, Affärsverken Energi AB samt 
Affärsverken Elnät AB att fatta beslut i enlighet med 
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.   
 
_____ 
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Karlskrona Baltic Port AB  KS.2014.140.107 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 90 
Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt 6 kap 1 a § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar 
aktier pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska 
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
     
Karlskrona Baltic Port AB är ett av kommunen delägt bolag som ägs 
tillsammans med Stena Line Ports AB. Kommunen är 
minoritetsägare (49%).De legala villkoren för av kommunen delägda 
bolag regleras genom andra bestämmelser i kommunallagen ( 3 kap 
18 §) än de som gäller för helägda bolag. Som av kommunen delägt 
bolag har Karlskrona Baltic Port AB inga lekmannarevisorer valda av 
kommunfullmäktige.  
 
Ändamålet med Karlskrona Baltic Port AB verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande:  
Bolaget ska verka för att öka färjetrafiken till Karlskrona. Färjetrafiken 
ska huvudsakligen bestå av frakt- och passagerartrafik. Bolaget ska 
även medverka i arbetet att stärka Karlskrona som en attraktiv 
turistort. 
 
Karlskrona Baltic Port AB har som underlag till kommunstyrelsens 
beslut lämnat en rapport om vilken verksamhet som bedrivits under 
2014. 
  
Utifrån den rapport som lämnats får den verksamhet som bolaget 
bedrivit under 2014 anses vara förenlig med det fastställda 
ändamålet för bolaget.  
 
Inför Karlskrona Baltic Ports årsstämma ska instruktion ges till 
kommunens ägarombud avseende fastställande av resultat- och 
balansräkning, disposition av resultatet samt prövning av 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.  
      forts. 
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§ 90 forts. 
Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB 
företagsfastigheter AB enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen, samt 
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma. 
 
Enligt företagspolicyn samt reglementet för kommunstyrelsen 
beslutar kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det 
står i överensstämmelse med revisorernas förslag i 
revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att Karlskrona Baltic Port AB verksamhet under 2014 har bedrivits 
enligt det ändamål som framgår av bolagsordningen och inom ramen 
för den kommunala kompetensen. 
 
2. att ge ägarombudet som instruktion på årsstämman 2015 i 
Karlskrona Baltic Port AB att fatta beslut i enlighet med 
revisionsberättelsen som lämnas på stämman.   
 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2015.246.042 
Ekonomienheten 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 91 
Förslag till kommunstyrelsens SMARTA mål och 
handlingsplaner för genomförande av direktiv. 
  
Budgeten för Karlskrona kommun innehåller mål och direktiv riktade 
till verksamheterna. Kommunfullmäktige, § 237 – 2014, gav 
kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa ansvarsfördelningen 
avseende arbetet med mål och direktiv. Kommunstyrelsen 
fastställde sedan ansvarsfördelningen genom beslut under § 37- 
2015. 
 
Kommunstyrelsens beslut innebar att ett antal mål och direktiv 
ansvarsmässigt fördelades till kommunstyrelsen själv såsom 
antingen nämnd för kommunledningsförvaltningen, eller i sin roll 
med ett övergripande ansvar. 
 
I bilagorna till denna PM redovisas kommunledningsförvaltningens 
förslag till  
• SMARTA mål kopplade till de av kommunfullmäktiges mål som 
adresserats till kommunstyrelsen 
• Handlingsplaner kopplade till de direktiv där kommunstyrelsen 
utsetts som ansvarig för direktivets genomförande. 
 
I några fall saknas det SMARTA mål då det krävs djupare analys 
eller framtagande av en plan för att till nästa år arbeta med mätbara 
mål utifrån gjord analys. Detta anges då i materialet. 
  
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att fastställa SMARTA mål respektive handlingsplaner enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag 
 
____  
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Drift- och servicenämnden   KS.2008.104.210 
Ekonomiavdelningen      
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 
 § 92 

Ny brandstation på Oskarsvärn.   
 

Kommunstyrelsen beslutade 26 november 2013, § 247, att en 
fördjupad förstudie genomförs för att klarlägga förutsättningarna för 
lokalisering av en ny brandstation till Oskarsvärn och vilka vinster 
som en samlokalisering med landstingets ambulanscentral kan ge. 
Den fördjupade förstudien redovisades för kommunstyrelsen som 
beslutade den 7 oktober 2014, § 251 att godkänna rapporten. Det 
beslutades också att återremittera att-satserna 2,3,4 och 5 vilka 
behandlade den nya brandstationens lokalisering, 
investeringsutgiftens hantering i budget och planer, beaktandet av 
ökade driftkostnader samt ett direktiv om fortsatt handläggning av 
ärendet. Fråga ställdes också om politisk samordning mellan 
kommun och landsting för att döma av lämpligheten att samordna 
lokaliseringen av ambulanscentral med brandstation. 
Följande har därefter hänt: 
• annan lokalisering av brandstationen har undersökts och inga 
alternativ föreligger som ger bättre förutsättningar än en lokalisering 
till Oskarsvärn. Oskarsvärn är också utpekad i Översiktsplan 2030 
och en lokalisering hit har stöd i gällande detaljplan. 
Förhandsbesked för bygglov har lämnats, 
• investeringsutgiften är beaktad i kommunfullmäktiges beslut om 
budget 2015 och planer för 2016-2017, 2014-12-11 , § 237,  
• driftkostnadsökningen infaller först 2018, med helårseffekt 2019 
och kan tas med i kommande budgetbeslut för 2016-2018, 
• fortsatt handläggning av investeringsärendet blir aktuellt först när 
inriktningsbeslutet är taget,  
• landstinget planerar för en fristående ambulanscentral.  
 
Oskarsvärn är den lämpliga etableringsplatsen för ny brandstation 
och rekommendationen är att fortsätta planeringen för en 
investering i detta läge. Drift- och servicenämnden bör därför ges i 
uppdrag att handlägga fortsatt planering och byggande av en ny 
brandstation med ett färdigställande för inflyttning senast kvartal 3, 
2018. I uppdraget ska också ingå att omedelbart därefter riva 
befintlig anläggning på Pottholmen.  
 
     forts. 
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 § 92 forts. 

Ny brandstation på Oskarsvärn. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att lokalisera en ny brandstation till Oskarsvärn enligt tidigare 
redovisad fördjupad förstudie, 
 
2. att uppdra till Drift- och servicenämnden att handlägga 
uppförandet av en ny brandstation med ett färdigställande för 
inflyttning senast kvartal 3, 2018. I uppdraget ska ingå att riva 
befintlig anläggning på Pottholmen. 
 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2008.104.210 
Ekonomiavdelningen 
Handläggare 
Akten 
      
 
 
 

§ 93 
Exploatering med stöd av detaljplan för Pottholmen 1 m fl etapp 
1. 
 
Pottholmen har varit föremål för planeringsinsatser under hela 2000-
talet. Samverkansavtal upprättades 2008 med Kärnhem AB för 
utveckling av området under konceptet för World Trade Center. 2009 
genomförde kommunen tillsammans med Kärnhem parallella 
arkitektuppdrag för Pottholmen som sedan utvecklades till ett 
planprogram för området. Planprogrammet har sedan utgjort basen 
för det detaljplaneförslag som nu är under politisk behandling. Målet 
är att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen vid sitt sammanträde 
den 21 maj i år. 
  
Kommunstyrelsen tillsatte i slutet av 2013 en projektledare för 
Pottholmen och har också tagit beslut om driftkostnader för 
projektledningen samt tagit beslut om investeringsbudget för 2015 
och reserverat anslag för marksanering. 
 
- Projektledning med omkostnader för drift av Pottholmsprojektet 

2015 enligt beslut KS 140506 § 137 pkt 3 och 4, 1 500 tkr 
 
- Investeringsutgifter 2015 enligt budgetbeslut KF 141211 § 237 
 ”Summa Pottholmen inklusive ny brandstation, 12 000 tkr 
- Öronmärkt avsättning för påbörjande av marksanering, 20 000 tkr
      
Det aktuella exploateringsområdet, Pottholmen etapp 1, avgränsas i 
öster av järnvägen, i väster av Borgmästarefjärden och i söder av 
Järnvägstorget. Marken är till största delen kommunal mark. Närmast 
järnvägsstationen finns ett mindre område som tillhör Jernhusen, 
som kommunen kommer att förvärva. Området är ett 
utfyllnadsområde som ursprungligen bestod av några mindre 
skärgårdsöar. Utfyllnaden har skett under lång tidsperiod och med 
förorenade jordmassor av dålig kvalitet. På området finns 
brandstation och några äldre byggnader, Strandgården, med 
ursprung i den gamla så kallade fattigvården. Dessa befintliga 
byggnader utom byggnad 34 på Strandgården kommer att rivas för 
att möjliggöra exploateringen. 
     forts. 
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§ 93 forts. 
Exploatering med stöd av detaljplan för Pottholmen 1 m. fl etapp 
1. 
 
Enligt förslaget till detaljplan, som nu är under politisk behandling för 
antagande, kommer exploateringsområdet när det är fullt utbyggt 
innehålla 450 lägenheter, 9 000 kvadratmeter kontors- och 
handelsyta med bland annat en kontors- och konferens-anläggning 
med varumärket World Trade Center, parkeringshus med 280 
bilplatser och cykelparkering, strandpromenad med park mot 
Borgmästarefjärden, torg och lokalgator samt infrastruktur med el, 
fiber, vatten, avlopp och fjärrvärme. I anslutning till järnvägsstationen 
kommer ett busstorg att anläggas som kommer att förstärka stadens 
centrala resecentrum. 
 
Efter detaljplaneskedet som nu avslutas går Pottholmsprojektet in i 
exploateringsskedet. 
En exploateringskalkyl är upprättad och har beaktats i samband med 
budgetbeslut och plan för åren 2015 – 2019. Hela exploateringen har 
en bedömd tidplan som sträcker sig över tiden 2015 till 2026.  
 
Upptagna investeringsutgifter kan sammanfattas enligt följande 
(2015 års kostnadsnivå): 
 
Omläggning ledningar  11,8 mnkr 
Spont strandpromenad  16,0 mnkr 
Uppfyllning mark     5,9 mnkr 
Busstorg och Blekingegatan  14,8 mnkr 
Nya gator   14,6 mnkr 
Strandpromenad + park/torgytor  11,1 mnkr 
Summa    74,2 mnkr 
 
Investeringsutgifter för att anlägga en ny brandstation (170 mnkr) och 
för att anlägga ett parkeringshus på Pottholmen (78 mnkr) hanteras i 
särskilda ärenden. Finansiering av parkeringshuset kommer att ske 
via P-köpsavtal med områdets byggherrar/exploatörer.   
 
Byggrätterna som tillsammans omfattar 45 220 kvadratmeter BTA 
(bruttoarea) bostadsyta, 6 380 kvadratmeter BTA kontorsyta och 2 
600 kvadratmeter BTA handel har bedömts till ett samlat värde på 
76,8 mnkr. Värderingen baseras på att byggrätt för bostadsrätter 
ligger på 1 600 kronor/BTA. För hyresrätter ligger värdet på 1 000 
kronor/BTA och för kontor/handel ligger värdet på 1 200 kronor/BTA. 
Till detta skall läggas markvärdet för parkeringshuset som sätts till 
8,0 mnkr. 
 
Enligt förhandsbesked från Trafikverket så kan statsbidrag utgå med 
50 %, ca 4,3 mnkr för utbyggnad av busstorget.  
     forts. 
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§ 93 forts. 
Exploatering med stöd av detaljplan för Pottholmen 1 m. fl etapp 
1. 
 
Försäljningsintäkter och bidrag kan då summeras till 89,1 mnkr. 
Anläggningsavgifterna för el, fiber, fjärrvärme samt vatten och avlopp 
för bostadskvarteren beräknas täcka kostnaden för utbyggnad av 
ledningsanläggningarna. Respektive ledningsägare hanterar var för 
sig sina investeringsfrågor och kommer att presentera underlagen i 
kommande budgetberedning. 
Driftkostnader  
I samband med exploateringen uppkommer förutom 
investeringsutgifter även driftkostnader som kan sammanfattas enligt 
följande (2015 års kostnadsnivå): 
Sanering markföroreningar   44,7 mnkr 
Riva Strandgården (Smedjan, Hemgården och Kokhuset)   2,6 mnkr 
Riva Brandstation          7,3 mnkr 
Restvärde Brandstation          4,0 mnkr 
Underhåll Byggnad 34 (fast avd)        2,0 mnkr 
Summa      60,6 mnkr 
 
Marksaneringen är den största kostnadsposten och utgör den största 
osäkerheten i kalkylen. Som noterats tidigare i ärendet så har 
kommunen gjort öronmärkta avsättningar med 20 mnkr för att täcka 
delar av saneringskostnaden som inträffar under den första halvan 
av exploateringstiden.  
 
Kostnader för rivning av Strandgården och Brandstationen kommer, 
efter överläggning med kommunens centrala ekonomer, att läggas 
under exploateringens investeringsutgifter och inte hanteras som 
driftkostnader. Därmed reduceras driftkostnaderna med 9,9 mnkr och 
investeringsutgifterna ökar med motsvarande belopp. 
Brandstationens restvärde kommer att hanteras på så sätt att under 
åren fram till att anläggningen tas ur drift, planerat till år 2018, så 
kommer anläggningens bokförda värde att successivt skrivas ner till 
noll. Kostnaden kommer därmed att fördelas på annat sätt via 
meravskrivningar kommande tre år.    
 
Med ovanstående förändring i kostnadshanteringen så blir kalkylen 
för hela utbyggnaden enligt följande: 
Investeringsutgifter 74,2 mnkr + 9,9 mnkr =  84,1 mnkr 
Intäkter    89,1 mnkr 
Driftkostnader 60,6 mnkr - 9,9 mnkr = 46,7 mnkr 
  
Utgiftsramen för investeringar (exklusive investering för brandstation) 
som ingick i budgetbeslut för perioden 2015 – 2019 är 39,9 mnkr. 
Med ovanstående förändring på 9,9 mnkr blir utgiftsramen (39,9 
mnkr + 9,9 mnkr) 49,8 mnkr. 
     forts. 



 
 

31 mars 2015         29 
 

 
§ 93 forts. 
Exploatering med stöd av detaljplan för Pottholmen 1 m. fl etapp 
1. 
 
Fortsatt arbete inför och efter beslut om antagen detaljplan 
Pottholmsprojektet går nu in i ett nytt skede. Detaljplanen är 
inlämnad för beslut om godkännande i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, som har sitt sammanträde 12 mars 
2015. Kommunfullmäktige kommer att få planen för antagande till sitt 
sammanträde den 21 maj 2015. Antagen plan vinner laga kraft och 
blir gällande tre veckor efter att beslutet är protokollfört och justerat.  
 
Arbetet ska nu styras över från planering till projektering och därefter 
kan entreprenad-arbetena påbörjas. 
 
I ett första steg ska projekteringskonsulter handlas upp och mark- 
och lednings-projektering påbörjas. Upphandling av konsulter 
kommer att ske under våren så att projekteringsarbetena snarast kan 
starta och samordning ske mellan de olika tekniska frågorna kring 
rivning av byggnader, marksanering, ledningsomläggning och övriga 
markbyggnader.  
 
Därefter kommer entreprenadupphandlingar genomföras, men först 
efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Avsikten är att i ett första 
steg under hösten genomföra vitala ledningsomläggningar avseende 
bland annat starkströmskablar. Därefter kan marksaneringsarbetena 
påbörjas och sedan följer utbyggnad av områdets olika 
infrastrukturanläggningar. Samordning kommer att ske med 
byggherrarnas planering och projektering av kvarterens 
grundläggning och mark- och ledningsbyggnader.    
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
1. att godkänna redovisad exploateringskalkyl för Pottholmen 
etapp1, 
 
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att leda projekt 
Pottholmen etapp 1 vidare till ett genomförande via projektering av 
mark och infrastruktur samt upphandling och styrning av tillhörande 
entreprenader,  
 
3. att ge projekteringstillstånd för planerad exploatering av 
Pottholmen etapp 1, 
 
4. att ge investeringstillstånd för planerad exploatering inom 
utgiftsramen 49 800 000 kronor gällande för perioden 2015 – 2019 
och med beslutad investeringsram för 2015 på 12 000 000 kronor.  
att fortsatta investeringsbeslut för projektets utgiftsram fattas i 
samband med kommande årsbudgetbeslut,   forts. 
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§ 93 forts. 
Exploatering med stöd av detaljplan för Pottholmen 1 m. fl etapp 
1. 
 
5. att projektledningen fortlöpande följer upp och redovisar projektets 
ekonomi till kommunstyrelsens allmänna utskott som utgör politisk 
styrgrupp för projektet 
 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2008.104.210 
Budgetberedningen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 94 
Parkeringshus Pottholmen. 
 
I förslag till detaljplan för Pottholmen, etapp1, så är ett parkeringshus 
planerat att försörja området med erforderligt antal parkeringsplatser. 
En rapport har tidigare presenterats och godkänts av 
kommunstyrelsen, KS 141007 § 252. Rapporten redovisar områdets 
parkeringsbehov under utbyggnaden och hur man kan lösa detta. En 
fråga som delvis belystes var vem som ska äga och driva 
parkeringshuset. I hållbarhetsprogrammet för Pottholmen har givits 
en tydlig anvisning: 
 
”Kommunen ska ha full rådighet över parkeringsutvecklingen inom 
Pottholmsområdet för att kunna styra mot den planerade låga 
parkeringsnormen. Därför är det väsentligt att kommunen har en 
genomtänkt strategi vad gäller ägande och drift av planerad 
parkeringsanläggning.” 
 
En fördjupad studie av förutsättningarna för kommunalt 
huvudmannaskap har tagits fram av konsultfirman Tyréns.  
Parkeringshuset dimensioneras för ca 280 bilparkeringsplatser. 
Utbyggnaden av denna anläggning är planerad att infalla när de 
första kvarteren är uppförda, år 2020/21, ungefär halvvägs in i 
områdets exploatering. Investeringsutgiften beräknas till 78 000 tkr 
varav 70 000 tkr är kalkylerad byggnadskostnad och 8 000 tkr utgörs 
av markkostnad. 
 
I samband med markanvisning av områdets byggrätter så kommer 
kommunen att reglera formerna för avtal om P-köp med 
byggherrarna. P-köp är en avgift som inbetalas till kommunen i 
samband med tecknandet av köpeavtal. Kommunen garanterar via 
avtalet som motprestation att skapa det antal parkeringsplatser som 
erfordras enligt detaljplanen. Platserna är inte exklusivt reserverade 
utan kan samutnyttjas mellan de olika intressenterna. Denna lösning 
innebär att exploatörerna inte behöver inrymma parkeringsplatserna i 
sina egna projekt, vilket hade inneburit en minst dubbelt så hög 
investeringsutgift för respektive byggherre. Avgifterna används som 
investeringsbidrag vid finansiering för utbyggnaden av 
parkeringshuset. Efter fullt utbyggt område beräknas de 
sammanlagda P-köpsavgifterna uppgå till 73 125 tkr, vilket täcker 
större delen av investeringsutgiften.  forts. 
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§ 94 forts. 
Parkeringshus Pottholmen. 
 
När man ska bedöma de ekonomiska förutsättningarna för att kunna 
driva ett parkeringshus så kan man inte bortse från det utbud och de 
avgiftsnivåer som gäller för markparkering på allmän plats eller 
kvartersmark. Dessa påverkar och samspelar med 
marknadsförutsättningarna för ett parkeringshus. Markparkering till 
låg avgift försvårar möjligheten till intäkter i parkeringshus. För att 
skapa rimliga ekonomiska förutsättningar att driva ett parkeringshus 
måste gynnsamma intäktsmöjligheter skapas och möjligheten till 
billig markparkering tas bort. Kommunen måste därför ha ett samlat 
grepp över parkeringsavgifterna på Trossö och Pottholmen. 
 
En driftkalkyl har tagits fram som baseras på ovanstående 
investeringsbidrag och med  
• en avgift för parkeringskunden på 13 kronor per timme eller 700 
kronor per månad 
• en beläggningsgrad på ca 50 % som successivt ökar de första tio 
åren 
• erfarenhetsmässiga övriga löpande driftkostnader 
 
Kalkylen visar att driften riskerar lämna ett underskott de första två 
åren men kommer att kunna lämna överskott åren därefter då hela 
området är färdigställt.  
 
Det är av stor betydelse att kommunen är tydlig med hanteringen av 
parkeringsfrågorna och på så sätt ge pålitliga förutsättningar för 
exploatörernas investeringar. Ett kommunalt huvudmannaskap för 
parkeringshuset ger full styrning över utbudet av parkeringsplatser 
med service- och avgiftsnivåer under hela utbyggnadstiden. Detta 
ger exploatörerna en garanti när markanvisnings- och P-köpsavtal 
tecknas att utbyggnaden av parkeringshuset också kommer att 
fullföljas enligt planerna. 
 
Detaljplanen ger möjlighet att genomföra en tredimensionell 
fastighetsbildning av kvarteret som innehåller parkeringshus. Detta 
öppnar möjligheten för att när området är färdigbyggt och 
parkeringsverksamheten har kommit in i ett stabilt driftskede, så kan 
en avyttring av parkeringshusdelen övervägas. 
 
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att godkänna rapporten ”Fördjupad studie parkeringshus, 
Pottholmen”,  
 
2. att parkeringshus på Pottholmen ska uppföras med kommunalt  
huvudmannaskap och uppdraget att uppföra denna anläggning 
kommer att lämnas som direktiv i 2016 års budgetbeslut. 
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Näringslivsutvecklingsavdelningen    KS.2014.521.018 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 95 

 Bidrag till skärgårdsutveckling från skärgårdsmiljonen. 
  

I kommunens budget för 2015 finns en miljon kronor anslaget för 
skärgårdsutveckling genom den så kallade Skärgårdsmiljonen. Syftet 
är att dessa medel ska användas för att göra skärgården än mer 
attraktiv och tillgänglig. Skärgården ska marknadsföras så att fler 
väljer att besöka, bosätta sig i och uppleva Karlskrona. Projekten kan 
omfatta förbättrade kommunikationer, åtgärder i hamnar, toaletter, 
avfallshantering, röjning på öarna mm. 
 
En arbetsgrupp för hantering av ansökningar till Skärgårdsmiljonen 
arbetar under ledning av Magnus Larsson och Börje Dovstad 
tillsammans med tjänstemän från Utveckling i Karlskrona 
AB, drift- och serviceförvaltningen, miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 
 
Inför 2015 har totalt 29 st ansökningar inkommit. Ansökningarna 
bereds för närvarande i arbetsgruppen och kommer att lyftas upp för 
beslut i kommunstyrelsen under våren. 
 
Arbetsgruppen för skärgårdsmiljonen föreslår att följande 5 
ansökningar beviljas: 
 
1. Skötselbidrag vänthallen Yttre Park-Ytterön,  15.000 kr 
Ytterön-Östra Hästholmens samhällsförening har ansvaret för 
skötsel av vägar och underhåll på Östra Hästholmen och Ytterön. 
Vänthallen på Yttre Park skräpas ner med sopor och föreningen 
erbjuder sig att ta på sig skötsel och tillsyn av vänthallen, 
parkeringen, 
bryggan och angöringsplatsen för linfärjan. 
 
2. Skyltning cykelleder Sturkö,    21.500 kr 
Sturkö samhällsförening ansöker om medel för att skylta upp tre 
cykelleder på Sturkö riktat till boende och turister, bl a från Polen. 
Föreningen kommer också att svar för underhåll av skyltarna 
 
 
     forts. 
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§ 94 forts. 

 Bidrag till skärgårdsutveckling från skärgårdsmiljonen. 
 
3. Bänkar och bord Sturkö,    13.200 kr 
Sturkö samhällsförening ansöker om medel för att anskaffa 
Bänkar och bord till de kommunala hamnarna på Sturkö: 
Sandahamnen, Ekenabben, Bredaviksbryggan och  
Brändahallsbryggan.  
Föreningen kommer att svara för 
underhåll av bänkarna. 
 
4. Informationsskylt Torhamns udde,  30.000 kr 
Torhamns samhällsförening har ansökt om bidrag för att 
Sätta upp en välkomnande skylt vid Torhamns udde. 
Skylten ska sättas upp i samråd med försvarsmakten, 
Länsstyrelsen och kommunen. 
 
5. Kulturstig på Tjurkö,   25.000 kr 
Utveckling i Karlskrona ABs (numera kommunlednings- 
förvaltningens) landsbygds- och skärgårdsutvecklare har 
ansökt om bidrag för att tillsammans med Tjurkö 
intresseförening inrätta en kulturstig på södra Tjurkö. 
Stigen kommer att göras bredare, röjas, utmärkas och 
ett kartblad tas fram. 
 
6. Barnaktivitet Kristianopel,   30.000 kr 
Kristianopels Företagarnätverk ansöker om bidrag för att 
aktiviteter för barnverksamhet sommaren 2015. Föreningen 
planerar en skattjakt för barn i 1600-talets Kristianopel. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare under 2015 beviljat bidrag på  
250.000 kr för informations- paviljong på Utklippan och sommarbuss 
längs kustvägen. Om ovanstående bidrag på totalt 134.700 kr 
beviljas har totalt 384.700 kr ianspråktagits av skärgårdsmiljonen, 
dvs 615.300 kr återstår under 2015. Arbetsgruppen återkommer till 
kommunstyrelsen med förslag till ytterligare projekt med finansiering 
från skärgårdsmiljonen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att kostnaderna om sammanlagt 134.700 kr för de sex projekten 
ska täckas med delar av de för år 2015 särskilt avsatta medlen för 
skärgårdsutveckling (den s.k. skärgårdsmiljonen). 
 
____ 
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Folkhälsorådet   KS.2015.99.810 
Kultur- och fritidsnämnden 
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 

§ 96 
Shape up Karlskrona. 
 
Det tidigare folkhälsorådet i Karlskrona lämnade i slutet av 
föregående år in en skrivelse ”Shape up Karlskrona” ställd till 
kommunstyrelsen i Karlskrona och Landstingsstyrelsen i Landstinget 
Blekinge. 
 
Friskis & Svettis i Karlskrona har presenterat en intressant projektidé 
”Shape up Karlskrona” för Folkhälsorådet i Karlskrona. De har 
hämtat inspiration från projektet ”Shape up New York”.  
 
New York stad såg att det fanns socioekonomiskt utsatta grupper i 
fem områden i staden där övervikten var ett stort problem. Staden 
startade ett pilotprojekt år 2003 tillsammans med motsvarigheten till 
Friskis & Svettis.  De erbjöd gratis fysiska aktiviteter varje vecka på 
dussintals platser över de fem stadsdelar. Shape Up NYC-klasser 
undervisades av experter/träningsinstruktörer som vet hur man gör 
träning roligt. Erbjudandena var varierande.  
 
Friskis & Svettis i Karlskrona har som mål att erbjuda lustfylld träning 
av hög kvalité och till alla. Deras värdeord är rörelse, glädje och 
mångfald. De har samarbetat mycket med Sunnadalskolan och även 
med funktionsnedsatta via tidigare handikappförvaltningen. Friskis & 
Svettis verksamhet ska vara kostnadseffektivt, de skapar sociala 
mötesplatser och de vill ta bort trösklar det vill säga minimera 
motståndet till fysisk aktivitet. 
  
Det finns skillnader i hälsa när man ser till socioekonomiska faktorer. 
Den psykosociala ohälsan bland unga och äldre ökar. Det är viktigt 
att fånga och få igång ungdomar som inte är aktiva av olika 
anledningar. Det finns studier som visar att fysisk aktivitet bland 
annat har en positiv påverkan på prestation i skolan. Äldre mår också 
bra av fysisk aktivitet för att få en bättre livskvalitet. Det blir också en 
möjlighet för föreningslivet att möta nya grupper av människor.  
 
Friskis & Svettis i Karlskrona vill starta upp ett likande koncept som 
gjort i New York ett Shape up Karlskrona. Olika föreningar och andra 
intressenter ska erbjuda olika aktiviteter på olika ställen i kommunen 
under en avgränsad tid, till exempel sex månader.  
     forts. 
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§ 96 forts. 
Shape up Karlskrona. 
 
Så många som möjligt bland kommunens invånare ska kunna testa 
olika fysiska aktiviteter. Ingen särskild ersättning ska betalas till 
ledarna utan det ska bygga på engagemang.  
  
Det blir också en möjlighet för föreningarna att marknadsföra sin 
verksamhet. Det här är inget Friskis & Svettis-projekt utan det ska 
integrera alla föreningar som är intresserade och vill vara med. 
Största oron är att inte tillräckligt många föreningar ställer upp.  
 
För att komma igång behövs hjälp av kommunen med 
marknadsföringen, tillgång till lokaler och lämpliga utemiljöer, kanske 
även utrustning i vissa fall. Inriktningen på träningen är inte fastställd 
utan ska anpassas beroende på efterfrågan och vilka föreningar som 
vill vara med och erbjuda aktiviteter. 
 
Fyra kriterier för projektet: 
- Alla ska kunna delta 
- Kostnadsfritt (under begränsad tid) 
- Lättillgängligt 
- Varierat utbud  
 
Folkhälsorådet i Karlskrona 
Folkhälsorådet tycker att idén som Friskis & Svettis i Karlskrona har 
presenterat är intressant ur flera aspekter. Det syftar till att locka fler 
människor till att komma igång och röra sig. Alla ska kunna delta utan 
att bekymra sig över kostnaderna. Utbudet av aktiviteter ska vara 
varierat för att locka och passa alla, oavsett var i kommunen man 
bor. Det är också ett viktigt projekt sett ur integrationssynpunkt. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att Kommunstyrelsen ser positivt på projektidén, 
  
2. att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att undersöka 
möjligheten att genomföra projektet inom befintliga ramar. 
 
____ 
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Kommunstyrelsen    KS.2015.80.291 
Drift- och servicenämnden    
Akten 
 
 
 
 
 
 § 97 
 Projekteringstillstånd B- hall Vedebyskolan. 
 

Drift- och servicenämnden beslöt vid sitt sammanträde i januari 2015, 
§ 12, att hos kommunstyrelsen ansöka om ett projekteringstillstånd 
för byggnation av en kompletterande idrottshall vid Lyckeby 
Kunskapscenter (f.d. Vedebyskolan). 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 2 mars 
2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att   
den idag befintliga idrottshallen är otillräcklig för att klara den utökade 
idrottsundervisning som krävs till följd av den elevökning som 
inträffade i samband med att skolan omvandlades till Lyckeby 
Kunskapscenter. Ett antal olika (billigare) ombyggnadsalternativ har 
också utretts och prövats men förkastats av tidigare idrotts- och 
fritidsnämnden, eftersom dessa lösningar skulle innebära 
försämringar (för främst åskådarna) i samband med de ofta 
förekommande publika arrangemangen i hallen. 
 
Inriktningen är nu att i stället komplettera den befintliga idrottshallen 
med en ny mindre hall (B-hall) om ca 400 kvm inkluderande även två 
nya omklädnadsrum. Denna lösning skulle då enbart täcka 
grundskolans behov av utökade ytor för idrottsundervisningen. 
 
I nu gällande investeringsplan finns det upptaget dels separata sex 
miljoner kronor för byggnation av denna hall, dels ytterligare två 
miljoner kronor för ombyggnad av sporthall inkluderade i det tidigare 
samlade investeringsanslaget för Lyckeby 
Kunskapscenter/Vedebyskolan. Sammantaget finns det alltså 8 
miljoner kronor tillgängliga för att genomföra detta projekt. Beloppet 
är då tänkt att enbart räcka till för att lösa skolans, men inte 
föreningslivets, behov av utökade idrottslokaler. Föreningslivets 
eventuella behov av nya idrottslokaler måste således lösas på annat 
sätt.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 24 mars 2015 § 22 
beslutat tillstyrka förslaget. 
 
     forts. 
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 § 97 forts. 
 Projekteringstillstånd B- hall Vedebyskolan. 

 
Yrkanden 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet bordläggs fram till 
kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2015 för att under tiden 
klargöra förslaget avseende kostnaderna för att bygga en 
fullmåttshall.  
 
Camilla Brunsberg (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar att ärendet 
återremitteras för att ta fram en kostnadskalkyl för en fullmåttshall 
(20x40 meter). 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras då det 
saknas erforderlig information samt att ärendet inte är förankrat i 
kultur- och fritidsnämnden eller det lokala idrottslivet. 
 
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att 
kunskapsnämnd och kultur- och fritidsnämnd ska återkomma till 
kommunstyrelsen med ett gemensamt förslag till beslut. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Börje Dovstads 
bordläggningsyrkande mot att ärendet ska återremitteras och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att bordlägga ärendet fram till kommunstyrelsens sammanträde den 
5 maj 2015. 
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2011.127.045 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 98 
Finansrapport januari och februari 2015. 
 
I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn framgår att 
kommunstyrelsen tre gånger om året till kommunfullmäktige ska 
lämna en rapport med en beskrivning av finansverksamheten och 
riskhanteringen i den samlade verksamheten. 
 
I kommunkoncernen ska all extern kapitalanskaffning, 
derivattransaktioner, likviditetshantering och finansiella placeringar 
samordnas. Samordning sker genom, den inom 
kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken. 
Målsättningar för finansverksamheten inom den samlade 
verksamheten är att; 
 
• Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 
• Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella 
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto 
• Inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och 
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering, 
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster 
 
Finansiella rapporten syftar dels till att utgöra underlag för planering 
och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl 
finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna. 
 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att godkänna finansrapport december 2014 
_____ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

31 mars 2015         40 
 
Kommunledningsförvaltningen   KS.2015.148.106 
Näringslivsavdelningen 
Contgroller kommunledningsförvaltningen 
Kommundirektören  
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 

§ 99 
Blekinge Business Incubator (BBI) medfinansiering 2015 och 
framåt. 
 
Karlskrona kommun har några år tillbaka avtal med BBI. BBI;s 
uppdrag är att bedriva inkubatorsverksamhet med inriktning mot 
kommande tillväxtbolag. Krav finns på att BBI ska vara anslutet till 
branchorganisation och att det ska vara anslutet till nationellt 
inkubatorprogram. Det finns idag ett gällande medfinansieringsintyg 
som motsvarar 500 tkr per år.  
 
BBI;s beskrivning av verksamheten 
Blekinge Business Incubator (BBI) har utvecklats på ett bra sätt 
under de nära 10 år de har bedrivit verksamheten. De mätbara 
resultaten sticker ut på den svenska kartan. För att nämna några 
exempel: 
• Ett bolag som gjorde en vinst överstigande 30 mnkr förra året. 
• Ett bolag som är värderat till över 50 mnkr.  
• Fyra bolag som vardera har omsatt ackumulerat över 50 mnkr.  
• Ungefär 75 bolag är i eller har passerat inkubationsprocessen.  
• Runt 230 personer arbetar idag i dessa bolag/avknoppningar.  
 
Vid den senaste stora rankningen av inkubatorer i Sverige hamnade 
BBI på en nionde plats.  Som regional inkubator i en av Sveriges 
mindre regioner är detta ett kvitto på att det man gör är rätt. Denna 
mätning är baserad på resultatet på vad inkubatorn presterar i form 
av vilka resultat bolagen visar upp. Resultatet av denna ranking har 
historiskt haft en koppling till den finansiering som BBI erhållit från 
det nationella inkubatorsprogrammet.  
 
Arbetet sker över hela regionen men de har noder för verksamheten i 
Karlskrona och Karlshamn där man även har fysiska lokaler.  
 
Under den senaste tiden har framförallt spelområdet haft ett 
uppsving inom BBI. Flera bolag har gjort ”exit” tidigare än väntat med 
andra ord mognat snabbare än vad som var planerat. De har 
dessutom valt att etablerat sig permanent i Blekinge av strategiska 
skäl.  
 
     forts. 
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§ 99 forts. 
Blekinge Business Incubator (BBI) medfinansiering 2015 och 
framåt. 
 
Branschbredden inom BBI är något som sticker ut eftersom man 
jobbar regionalt och är den enda aktören med fullvärdig kompetens 
att jobba med inkubation. Exempel på andra branscher (förutom 
spel) som går starkt är Clean Tech, ICT. Ett bolag, verksamt inom 
Clean Tech / energisektorn, står just nu i ett läge där flera 
miljonorders säkras och bolaget växer i sina lokaler i Karlskrona. Ett 
annat bolag utsågs under hösten 2014 till ett av Sveriges hetaste 
innovationsbolag av tidningen Affärsliv.  
 
Under Dreamhack i slutet av november 2014 fick ett av våra bolag 
pris för Bästa Design.    
Framgång föder framgång och vi ser många exempel på hur bolagen 
inspirerar och hjälper varandra trots olika branscher och ambitioner. 
Historiskt har många av våra bolag vunnit fina utmärkelser såsom 
Årets Företagare och plats på Ny Tekniks 33-lista.  
 
Men ingenting varar för evigt och man jobbar ständigt med att 
förbättra sig under devisen att är man inte i utveckling så är man i 
avveckling. Man tar därför hela tiden ta nya grepp för att utvecklas för 
att uppnå ett fortsatt positivt resultat. Med ett starkt team av 
affärsutvecklare med varierande kompetens som hela tiden 
utvecklas, ser man till att de bolag de jobbar med får optimala 
förutsättningar att växa snabbt och smart. BBI står ständigt inför nya 
vägskäl där man genom aktiva åtgärder, såsom acceleratorprogram, 
förbättrar sättet man jobbar på för att skapa en ny framtid för unga 
tillväxtbolag i Blekinge.  
 
Under kommande treårsperiod finns ett antal fokusområden som BBI 
bedömt som extra viktiga. I slutet av 2014 bestämde sig Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH) att lägga ner sin proof-of-concept och 
studententreprenörsskapssatsning BTH Innovation. BBI förväntar sig 
nu ett ökande inflöde av tidiga idéer både från studenter och forskare 
som en direkt effekt av detta. Historiskt vet vi att dessa idéer ofta 
faller inom ramen för kunskapsintensiva företag med stor 
tillväxtpotential på internationella marknader. BBI kommer alltså 
under det kommande året bedriva en utökad verksamhet inom 
konceptutveckling som BTH Innovation tidigare arbetade med. 
Poängteras bör att detta inte kan ersätta BTH Innovations 
verksamhet.   
 
Ytterligare ett tydligt område är arbetet kring tidig internationalisering 
som blir mer och mer avgörande för att man ska lyckas bygga ett 
tillväxtbolag. Man slår ganska snabbt i taket för hur stor den 
nationella affären är.  
     forts. 
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§ 99 forts. 
Blekinge Business Incubator (BBI) medfinansiering 2015 och 
framåt. 
 
Här har vi idag påbörjat ett konkret arbete som sjösätts under året i 
form av ett accelerationsprogram för internationell tillväxt. Vi har 
tidigare initierat och etablerat värdefulla kontakter i b.la. Silicon 
Valley som nu blir avgörande för de bolag som planerar en global 
utrullning när de nu bevisat sig på hemmaplan. 
 
Tidig finansiering är kritiskt och vi jobbar därför även med detta 
fokusområde. Finansieringsfrågan är också något som man även på 
nationell nivå har identifierat som kritiskt för att Sverige ska bli och 
fortsätta vara ett framgångsrikt innovationsland. Vi ser det både 
nödvändigt och självklart att BBI följer utvecklingen såväl nationellt 
som globalt och anpassar rådgivning och process efter detta.  
 
Under 2015 firar BBI 10-årsjubileum vilket innebär att de kommer 
lägga fokus på analys och eftertanke kring våra framgångsfaktorer 
samt vad de ska göra annorlunda.   
 
 Detta kommer ligga till grund inför nästkommande decenniums 
vision och strategi.  
 
Man har som absolut ambition att fortsätta tillhöra toppen bland 
Sveriges inkubatorer. Den röda tråden kommer som tidigare 
innebära ett fortsatt fokus på idéer/personer/team som har som 
målsättning att bygga tillväxtbolag med potential för internationella 
affärer, oavsett inriktning och bransch. 
 
Sammanfattningsvis bedömer BBI att man har mycket goda 
förutsättningar att fortsätta leverera nya företag som formar sig till 
morgondagens tillväxtbolag med Blekinge som bas med 
verksamheter över hela världen. Vi ser med tillförsikt på framtiden 
och spänner nu bågen för att göra det vi från nationellt håll ibland har 
fått höra vara omöjligt. Att klättra ytterligare i rankingen och befästa 
vår position bland Sveriges toppinkubatorer. Vår ambition är att 
fortsätta utvecklas och även vara drivande i hur Sveriges ledande 
inkubatorer bör jobba i framtiden.  
 
Som ett resultat har man från det nationella inkubatorsprogrammet 
bestämt sig för att öka finansieringen. Detta kräver dock 
medfinansiering för att detta ska vara möjligt. Almi kommer att bidra 
med 100 tkr. Karlshamns kommun har höjt sin finansiering med 150 
tkr till 650 tkr. Andra bidragsgivare är bland annat Länsstyrelsen och 
Region Blekinge. Önskemål har inkommit från BBI;s Anders 
Cronholm om utökning av bidraget från Karlskrona kommun från 
nuvarande 500 tkr till 600 tkr.  
     forts. 
 



 
 

31 mars 2015         43 
 

§ 99 forts. 
Blekinge Business Incubator (BBI) medfinansiering 2015 och 
framåt. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att ge utökat bidrag med 100 000 kronor till BBI för 2015 och 
framåt, där finansieringen sker inom ramen för 
näringslivsavdelningen med summan 600 000 kronor, 
 
2. att ge kommundirektören i uppdrag att underteckna 
medfinansieringsintyg där krav om årlig återrapportering av resultat 
ska återfinnas. 
 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2015.143.001 
HR- avdelningen 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 100 
Projekt gemensam bemanning. 
 
Kommunfullmäktige har i Budget 2013 gett Kommunstyrelsen i 
uppdrag att tillsammans med berörda nämnder införa flexibla och 
moderna, och gemensamma bemanningssystem. 
 
Syftet med Projekt Gemensam Bemanning är att skapa en 
organisatoriskt sammanhållen enhet för bokning och bemanning av 
vikarier i Karlskrona kommun. Härigenom bedöms 
samordningseffekter och besparingar kunna uppnås genom effektiv 
kommunövergripande hantering av de gemensamma resurser som 
används för att förse förvaltningar i Karlskrona kommun med vikarier. 
Genom att skapa en gemensam bemanningsenhet i Karlskrona 
kommun bedöms arbetsgivarvarumärket stärkas genom att utveckla 
möjligheter till ökad intern rörlighet mellan förvaltningarna. 
Genom att skapa en gemensam bemanning bedöms 
samordningseffekter uppnås som innebär att antalet timavlönade i 
Karlskrona kommun kan minska. 
 
Styrgrupp – HR-chef KLF, Förvaltningschef BUF, Förvaltningschef 
HF, Förvaltningschef ÄF 
Projektledare – HR-strateg KLF 
Referensgrupper: Kommunens ledningsgrupp, kommunövergripande 
samverkansgruppen(KSG) 
Projektgrupp: HR-specialister som arbetar med berörda förvaltningar, 
samt representanter från vikariebokande chefer på nuvarande 
befintliga bemanningsenheter på Handikappförvaltningen, 
Äldreförvaltningen samt Barn – och ungdomsförvaltningen. 
 
Projekt gemensam bemanning integrerar processen ”Bokning av 
vikarier” som har identifierats i Projekt Administrativa Processer. 
 
Arbetet har följt projektplanen, där några av framgångsfaktorerna för 
projektet tidigt identifierades som delaktighet, förankring och 
förståelse i verksamheter som påverkas av projektet. 
I det pågående projektarbetet har vid ett flertal tillfällen workshops 
genomförts med chefer och medarbetare i befintliga 
bemanningsavdelningar på Handikappförvaltningen, 
ldreförvaltningen samt Barn – och ungdomsförvaltningen. 
     forts. 
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§ 100 forts. 
Projekt gemensam bemanning. 
 
Då förvaltningscheferna för berörda nämnder ingår i styrgruppen för 
projektet – har arbetet präglats av aktiv samverkan. 
 
Projektgruppen har arbetat med omvärldsbevakning för att kunna ta 
lärdom av goda exempel från liknande bemanningsorganisationer i 
andra kommuner. 
 
Vi har nu nått en fas i projektet där konsekvenser samt för – och 
nackdelar med olika alternativ för en framtida kommungemensam 
bemanningsenhet utretts, beskrivits och behandlats. Detta innebär 
att vi är beredda att ta nästa steg i processen. 
 
För att i hög grad uppnå måluppfyllelse föreslår vi att en ny, 
kommungemensam bemanningsenhet bildas. Härigenom bedöms 
samordningseffekter och besparingar kunna uppnås genom effektiv 
kommunövergripande hantering av de gemensamma resurser som 
används för att förse förvaltningar i Karlskrona kommun med vikarier. 
 
I en ny kommungemensam bemanningsenhet bedömer vi att 
möjligheten till intern rörlighet mellan förvaltningarna kan öka och att 
antalet timavlönade kan minska. Genom att bilda en ny gemensam 
bemanningsenhet, ges alla förvaltningar möjlighet att efterfråga och 
beställa timvikarier till sina verksamheter. 
 
Den nya enhetens uppdrag blir att förse kommunens förvaltningar 
med vikarier upp till tre månader. 
Det innebär att den nya bemanningsenheten övertar ovan nämnda 
uppdrag i nuvarande förvaltningsspecifika bemanningsavdelningar 
inom Funktionsstödsförvaltningen. Äldreförvaltningen, och 
Kunskapsförvaltningen. 
 
För att kunna ta nästa steg i bildandet av en ny kommungemensam 
bemanningsenhet – behövs rekrytering av en enhetschef snarast 
påbörjas. Rekrytering av chef och bokare till den nya gemensamma 
bemanningsenheten genomförs som en internrekrytering 
Enhetschefen får i uppdrag att i nära samverkan med berörda 
nämnder, styrgrupp och projektgrupp, påbörja arbetet med att forma 
en ny organisation för gemensam bemanning i Karlskrona kommun. 
 
Den gemensamma bemanningsenhetens uppdrag ryms inom 
kompetensområdet rekrytering och strategisk kompetensförsörjning – 
och har därför en naturlig tillhörighet till HR-avdelningen på 
Kommunledningsförvaltningen. 
 
     forts. 
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§ 100 forts. 
Projekt gemensam bemanning. 
 
Rekrytering till den nya gemensamma bemanningsenheten 
Till den gemensamma bemanningsenheten rekryteras 1.0 enhetschef 
och bokare/bemanningsplanerare. Rekryteringen genomförs som en 
internrekrytering. 
Styrgruppen för Projekt gemensam bemanning föreslås utgöra 
rekryteringsgruppen för detta uppdrag. 
 
Inom ramen för Projekt Administrativa Processer, fastslogs ett 
besparingskrav på totalt 1,3 mnkr för delprocessen ”Bokning av 
vikarier”. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 24 
mars 2015 § 22 beslutat tillstyrka förslaget . 
 
Yrkanden 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar att kommunledningsförvaltningen får i 
uppdrag att, till kommunstyrelsen, delredovisa projektets 
framskridande vid tertialboksluten. 
 
Camilla Brunsberg (M) yrkar att att- sats 3 ändras till ”att godkänna 
förslag till internrekrytering av 1.0 enhetschef samt ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsens allmänna utskott med förslag till eventuell 
rekrytering av bemanningspersonal när aktuella och framtida 
kostnader är definierade. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs 
ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla ändringsyrkandet. 
 
Därefter ställer ordföranaden proposition på Börje  Dovstads 
tilläggsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsyrkandet  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
1. att godkänna rapporten om projekt gemensam bemanning 
 
2. att gemensam bemanningsenhet i Karlskrona kommun inrättas fr. 
o m den 1 september 2015 
 
     forts. 
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§ 100 forts. 
Projekt gemensam bemanning. 
 
3. att godkänna förslag till internrekrytering av 1.0 enhetschef samt 
ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsens allmänna utskott med förslag till eventuell 
rekrytering av bemanningspersonal när aktuella och framtida 
kostnader är definierade. 
 
4. att beräknad besparing om 1,3 mnkr (för helår) till följd av denna 
omorganisation, ska börja inträffa från år 2016 och uppnå full effekt 
senast från år 2017. 
 
5. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, till 
kommunstyrelsen, delredovisa projektets framskridande vid 
tertialboksluten. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.248.004 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 101 
Kultur- och fritidsnämndens övertagande av vården av 
handlingar från kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden. 
 
Vid årsskiftet upphörde Kulturnämnden och Idrott- och 
fritidsnämnden som myndigheter och deras ansvarsområden övertas 
av den nya Kultur- och fritidsnämnden. Vården av Kulturnämndens 
och Idrott- och fritidsnämndens allmänna handlingar, som inte 
överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas av Kultur- och 
fritidsnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av 
kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna 
avhända sig allmänna handlingar. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att samtliga allmänna handlingar från Kulturnämnden och Idrott- 
och fritidsnämnden som inte är överlämnade till kommunarkivet 
2015-04-01 överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.249.004 
Akten 
 
 
  
  
 
 
 § 102 
 Drift- och servicenämndens övertagande av vården av allmänna 
 handlingar från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. 
 

Vid årsskiftet upphörde Tekniska nämnden och Serviceförvaltningen 
under Kommunstyrelsen som myndigheter och deras 
ansvarsområden övertas av den nya Drift- och servicenämnden. 
Vården av Tekniska nämndens och Kommunstyrelsens allmänna 
handlingar, som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas 
av Drift- och servicenämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut 
av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna 
avhända sig allmänna handlingar. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att samtliga allmänna handlingar från Tekniska nämnden och 
Kommunstyrelsen som inte är överlämnade till kommunarkivet 2015-
04-01 överlämnas till Drift- och servicenämnden. 
 

 ____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.250.004 
Akten 
 
 
 
 
 
  
 § 103 
 Arbetsmarknadsnämndens övertagande av vården av allmänna 
 handlingar från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. 
 

Vid årsskiftet upphörde Utbildningsnämnden. Komvux under 
Utbildningsnämnden och Arbetsmarknadsenheten under 
Kommunstyrelsen flyttas till då till den nybildade 
Arbetsmarknadsnämnden och deras ansvarsområden övertas av den 
nya nämnden. Vården av Utbildningsnämndens och 
Kommunstyrelsens allmänna handlingar som berör områden som 
förflyttas och som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas 
av Arbetsmarknadsnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut 
av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna 
avhända sig allmänna handlingar. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige besluta 
 
att samtliga allmänna handlingar från Kommunstyrelsen och 
Utbildningsnämnden som berör den nybildade 
Arbetsmarknadsnämnden och inte är överlämnade till 
kommunarkivet 2015-04-01 överlämnas till 
Arbetsmarknadsnämnden. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.251.004 
Akten 
 
 
 
 
  
 
 § 104 

Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna 
handlingar från Utveckling i Karlskrona AB. 
 
Vid årsskiftet flyttades näringslivsenheten från det kommunala 
bolaget Utveckling Karlskrona AB och deras ansvarsområde övertas 
av Kommunstyrelsen. Vården av Utveckling Karlskrona AB allmänna 
handlingar, som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas 
av Kommunstyrelsen. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av 
kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna 
avhända sig allmänna handlingar. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att samtliga allmänna handlingar från Utveckling Karlskrona AB som 
inte är överlämnade till kommunarkivet 2015-04-01 överlämnas till 
Kommunstyrelsen. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.75.282 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 105 
Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern, 
Stiftelsen Hemmet. 
 
Drift- och servicenämnden beslöt vid sammanträde den27 januari 
2015 att hemställa hos kommunfullmäktige om tillstånd att teckna 10- 
årigt hyresavtal med Stiftelsen Hemmet avseende 
omvårdnadsboendet Pantern. 
 
Äldreförvaltningen hyr sedan den 1 januari 2005 lokaler för 
omvårdnadsboendet  Pantern på Pantarholmen av Stiftelsen 
Hemmet. I samband med kontraktstecknandet 2005 genomförde 
Stiftelsen Hemmet en större ombyggnad på 15 mnkr för att anpassa 
lokalerna för hyresgästens (äldreförvaltningen) verksamhet. I 
hyreskontraktet skrevs in att om hyresgästen (kommunen) lämnar 
förhyrningen före den 31 december 2034, d.v.s. tidigare än 30 år 
efter det ursprungliga kontraktstecknandet, så blir man skyldig att 
lösa ut kvarvarande oavskrivet restvärde av investeringen på 15 
mnkr. När kontraktet nu vid årsskiftet löpt i tio år så återstår 12,2 
mnkr av investeringen att skriva av då hyrestillägget 
annuitetsberäknas.  
 
Under hösten 2014 har fastighetsavdelningen förhandlat med 
fastighetsägaren för förändring av hyresvillkoren och i december var 
vi och hyresvärden överens om de nya villkoren för ett nytecknande 
av avtal.  
 
När det gäller möjligheterna till andrahandsuthyrning av delar av 
lokalerna så har fastighetsavdelningen haft långt gångna 
förhandlingar med en extern part som varit mycket intresserad av att 
hyra stora delar av A-huset på Pantern. Tyvärr så har den politiska 
osäkerheten kring eventuell lagstiftning mot så kallade ”vinster i 
välfärden” medfört att den externa intressenten troligen ej kommer att 
gå vidare med sina planer. Den planerade uthyrningen skulle ha 
renderat i ytterligare årlig besparing av kommunens hyreskostnader i 
samma storleksordning som den framförhandlade hyressänkningen 
ovan.  
 
Äldreförvaltningen och äldrenämnden har löpande informerats om 
förhandlingarnas framskridande.   
     forts. 
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§ 105 forts. 
Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern, 
Stiftelsen Hemmet. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ge drift-och serviceförvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att 
teckna ett tioårigt hyresavtal med en initial hyra på 6 970 880 kr med 
Stiftelsen Hemmet, avseende lokaler för äldreförvaltningens 
omvårdnadsboende Pantern på Pantarholmen. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KN.2014.663.806 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 106 
Översyn av bidragsnormer. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden beslöt vid sammanträde den 8 december 
2014 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna 
bidragsnormer. 
 
Idrotts- och fritidsnämndens bidragsgrupp har genomfört en översyn 
av bidragsnormer för föreningar som nämnden enligt reglementet 
ansvarar för. I sammanställningen har även infogats normer för 
kartbidrag, simskolebidrag och sponsringsbidrag som nämnden 
tidigare beslutat om. 
 
Förslaget har bearbetats och hänsyn har tagits till förändringar som 
skett av Riksidrottsförbundet och de erfarenheter som förvaltningen 
och nämnden skaffat sig sedan föregående översyn. 
Vissa generella förändringar har även skett vad gäller ansökning som 
i de flesta fall sker som en e-tjänst. Några förslag finns som nämnden 
gemensamt bör ta ställning till vilka i materialet markerats med 
avvikande färg. 
 
Efter denna översyn bör bidragsgruppen entledigas. 
 
Yrkanden 
 
Camilla Brunsberg (M) yrkar att kommundirektören får uppdrag att 
klargöra formaliefrågorna i ärendet avseende gränsdragning mellan 
regelverk från dåvarande kulturnämndens verksamhet och 
dåvarande idrotts- och fritidsnämndens verksamhet samt eventuell 
behandling av nuvarande kultur- och fritidsnämnd. 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs 
tilläggsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet. 
 
 
 
 
     forts. 
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§ 106 forts. 
Översyn av bidragsnormer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att kommundirektören får uppdrag att klargöra formaliefrågorna i 
ärendet avseende gränsdragning mellan regelverk från dåvarande 
kulturnämndens verksamhet och dåvarande idrotts- och 
fritidsnämndens verksamhet. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att formuleringen ”föreningen ska ha deltagit med två 
styrelserepresentanter i av kommunen anordnad föreningsutbildning” 
stryks ur missivet. 
 
2. att fastställa bidragsnormer i enlighet med upprättat förslag 
____  
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Kommunfullmäktige    KS.2013.223.041 
Akten 
 
 
 
 
 

 
 
§ 107 
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014. 
 
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen 
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I sam-band med detta 
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell 
överföring av investeringsmedel från föregående år. 
 
Förslag till resultatreglering har beretts av bokslutsberedningen. 
Nämnderna har, i före-kommande fall, redovisat sin syn på en 
eventuell resultatreglering, och på en eventuell överföring av 
kvarvarande investeringsmedel från föregående år. 
 
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår: 
- Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet över till 

nästkommande år nämnd för nämnd. 
- Överföring av överskott förutsätter att de verksamhetsmässiga 

målen för prestation och kvalitet m.m. är uppfyllda fullt ut. 
- Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild 

prövning,medges om det politiskt bedöms föreligga synnerliga 
skäl. 

- Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen och 
beslutas av kommunfullmäktige. 

-  
För att en resultatreglering ska kunna fungera måste det ordinarie 
budgetarbetet anpassas så att en god ekonomisk hushållning 
säkerställs. Bokslutsberedningen är överens om att för bokslutet 
2014 görs ingen resultatreglering, utan det viktiga är att säkerställa 
att nämnderna har rätt förutsättningar för 2015. Den enda 
kommunala enhet som blir föremål för framtida resultatreglering är 
kommunens va-verksamhet som styrs av en specifik lag-stiftning. 
VA-verksamheten har ett totalt eget kapital om 6,7 mnkr som ska 
återbetalas till VA-kollektivet. 
 
Eget kapital avseende VA-kollektivet, ska enligt Svenskt Vatten 
(branschorganisation) återbetalas till medlemmarna i VA-kollektivet 
de närmsta tre åren. 
 
     forts. 
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§ 107 forts. 
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014. 
 
”Medlen ska återföras/kompenseras de närmaste tre åren. För 
överuttag kan reglering ske antingen genom en taxesänkning eller 
användning av nödvändiga resurser.” 
 
För att återbetala det egna kapitalet så föreslås att kommunens va-
taxa för 2016 och 2017 begränsas till en sådan nivå att det egna 
kapitalet för VA ianspråktas med 3,3 mnkr för vartdera året. 
 
I den gällande budgeten för 2015 finns inte någon reserv budgeterad 
för en eventuell resultatreglering vilket skulle innebära att en 
reglering får direkt påverkan på kommunens budgeterade resultat för 
2015. För 2015 uppgår det budgeterade resultatet till + 17,1 mnkr. 
 
Eftersom ingen nämnd föreslås bli föremål för resultatreglering, 
uppstår ingen förändring av kommunens budgeterade resultat. 
 
Beträffande de helägda bolagen så godkänner kommunfullmäktige 
som ägare de av styrelserna föreslagna resultatdispositionerna på 
stämman. 
 
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de i stort 
förs över enligt de av nämnderna redovisade förslagen. Förändringen 
av investeringsbudgeten för år 2015 uppgår enligt förslaget till 83,489 
mnkr exklusive beslut om tidigare överföringar. 
 
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men 
inte slutförda investeringsprojekt. 
För avslutade projekt överförs ej överskjutande medel. 
 
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har 
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme 
2014 om 81,3 mnkr till år 2015, vilket beslutats av Moderbolaget. 
 
Totalt för kommunkoncernen uppgår beloppet till 164,789 mnkr. 
 
Nämnder och styrelsers eventuella framställningar i samband med 
hantering av bokslut 2014 kan härmed anses vara besvarade till 
fullo. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2014. 
 
     forts. 
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§ 107forts. 
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014. 
 
2. att va-taxan för åren 2016 och 2017 begränsas till en sådan nivå 
att det 
egna kapitalet för VA ianspråktas med 3,3 mnkr för vartdera året 
 
3. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av 
kvarvarande investeringsmedel. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.253.004 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 108 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag. 
  
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om 
handläggning av motioner: en motion/medborgarförslag bör beredas, 
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall 
detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma 
tid. 
 
Fullmäktige får då avskriva motionen/medborgarförslaget från vidare 
handläggning.    
 
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall 
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag 
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och 
oktobersammanträden. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna balansförteckningen. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.187.002 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 109 
Ändring ägardirektiv-införande av mål enligt 
kommunfullmäktiges beslut. 

 
Förslaget om ändringar av målen i ägardirektivet är en anpassning till 
de mål och direktiv som Kommunfullmäktige har beslutat om.    
 
Kommunstyrelsen har den 27 januari 2015 beslutat om fördelning av 
de mål och direktiv som Kommunfullmäktige antagit.  
 
Fördelningen avser vilken nämnd/bolagsstyrelse som omfattas av 
målen och vilka direktiv som en nämnd/bolagsstyrelse ”ansvarar” för 
eller ”medverkar i”. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att fastställa upprättade ägardirektiv samt 
 
2. att ägardirektivet överlämnas på stämmor i bolagen efter 
Kommunfullmäktiges beslut.   
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.186.107 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 110 
 Utökat uppdrag för Affärsverken avseende Stadsnät. 
 

Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den 6 
mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att anta 
handlingsplan om Fiberutbyggnad samt att uppdra åt Affärsverken att 
revidera infrastrukturprogrammet. 
 
Styrelsen skriver att kommunfullmäktige antog den 24 mars 2011 § 
28 IT- infrastrukturprogrammet för Karlskrona kommun 2011- 2015. 
Av den framgår bland annat Affärsverkens roll för utbyggnad av 
fibernät. Förutsättningarna har ändrats sedan programmet antogs. 
Affärsverken har förvärvat IP- Onlys fibernät på landsbygden. 
Rollfördelningen behöver uppdateras där Affärsverken tar en större 
roll. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att anta handlingsplanen Fiberutbyggnad 2015-2020 samt 
 
2. att ge Affärsverken i uppdrag att revidera IT 
infrastrukturprogrammet för år 2011-2015 under hösten 2015 
 

 ____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.184.040 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 111 
Utökad låneram Affärsverken. 
 
Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den 6 
mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att utöka 
Affärsverkens låneram, att sänka Kruthusen Företagsfastigheters 
låneram samt att sänka AB Karlskonahems låneram för 2015. 

 
Styrelsen skriver att Affärsverkens styrelse beslutade den 27 februari 
2015 att begära utökad låneram med 50 miljoner kronor från 1 385 
miljoner kronor till 1 435 miljoner kronor. Skälen till detta är flera; 
höga investeringar 2014, hög utdelning och koncernbidrag för år 
2014, ett resultat lägre än budgeterat 2014 och ett ökat behov av 
likviditet i samband med att elhandeln under 2015 kommer att 
ansvara för den fysiska balanshandeln. 
 
Låneram 2016 och framöver hanteras inom budgetberedningen. 
Karlskronahem och Kruthusen kan minska sina låneramar 2015 utan 
att verksamheten påverkas. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunbullmäktige besluta 
 
1. att utöka Affärsverkens låneram till 1 435 miljoner kronor för år 
2015 
 
2. att sänka Kruthusen Företagsfastigheter ABs låneram med 515 
miljoner kronor för år 2015 
 
3. att sänka AB Karlskronahems låneram till 1 540 miljoner kronor för 
år 2015 
 
____ 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

31 mars 2015         63 
 
 
Kommunfullmäktige    KS.2014.493.249 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 112 
 Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande 
 kartering över lämpliga byggnader och platser för solenergi. 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 23 oktober 2014, § 187, av Roland Thörnquist.  
Förslaget är att göra en kommunövergripande kartering över 
byggnader och platser för solenergi. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 februari 2015, § 
33, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
kartläggningen är tänkt att visa vilka hustak som är lämpliga utifrån 
väderstreck och andra kriterier samt platser och miljöer som kan vara 
aktuella utan att komma i konflikt med andra samhällsintressen. 

   
Solenergi har en stark utvecklingspotential i Karlskrona och det finns 
ett ökat intresse för solenergianläggningar. Förslaget om en kartering 
är intressant och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
tidigare tittat på möjligheterna att göra en sådan kartering. På grund 
av resursbrist var det inte möjligt att genomföra arbetet. Med hänsyn 
till rådande resurssituation bedöms det inte heller möjligt att 
genomföra en kartläggning under år 2015. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.273.106 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 113 
 Medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens 
 parkeringsplatser ska gå till att rädda Marinens musikkår. 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 18 juni 2014, § 110, av Roland Thörnquist.  
Förslaget är att använda intäkterna från kommunens 
parkeringsavgifter till att rädda Marinens musikkår och därigenom ta 
initiativ och visa vägen för fler som ekonomiskt vill bidra till att bevara 
musikkåren. 
 
Drift- och servicenämnden har den 27 januari 2015, § 17, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sommaren 2012 
införde Karlskrona kommun avgiftsbelagd parkering i hela centrala 
Karlskrona, på Trossö. Ärendet beslutades på  
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 (§179).  
I beslutet bestämdes att samtliga parkeringsintäkter stannar inom 
tekniska nämndens verksamhetsområde gata, trafik och park och 
öronmärks till underhåll och skötsel samt förnyelse och utveckling av 
stadsmiljön. Tanken med kommunfullmäktiges beslut är bland annat 
att komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och 
parksidan samt även användas till förnyelse av stadsmiljön. Om 
Karlskrona kommun i enlighet med förslaget skulle avsätta intäkterna 
till Marinens musikkår krävs ytterligare kommunala anslag för att inte 
underhållet av kommunala gator och vägar ska riskera att på nytt bli 
eftersatt. Det skulle också krävas kommunala anslag för förnyelse av 
stadsmiljön.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 

 
 ____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2014.381.311 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 114 
 Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna 
 i Karlskrona. 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 18 september 2014, § 157, av Ida Colvin.  
Förslaget är att införa förbud mot cykling på den del av 
Ronnebygatan som är gågata i Karlskrona.  

. 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015 
§ 18 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
Ronnebygatan mellan Landbrogatan och Norra Smedjegatan är 
reglerad som gågata. På en gågata får generellt sett cyklister färdas i 
gångfart och med väjningsplikt mot gående. Denna möjlighet kan 
skrivas bort genom lokal trafikföreskrift vilket på Ronnebygatan gjorts 
för motorfordonstrafik, vilken enbart får färdas på gågatan mellan  
kl. 05.00 - 11.00.  
 
De senaste tio åren har 25 trafikanter skadats på gågatan. Samtliga 
av  
dessa har skadats i fall- och singelolyckor, det vill säga utan 
inblandning av annat fordon. Totalt har 13 fotgängare skadats lindrigt 
och 9 måttligt i singelolyckor. Tre cyklister har skadats lindrigt i 
singelolyckor.  
 
Ett förbud mot cykeltrafik på gågatan skulle innebära stora 
olägenheter för cyklister, då det saknas riktigt bra alternativa vägar 
för denna trafik i öst- västlig riktning. Under förutsättning att 
cykeltrafiken sker i gångfart och att de gående ges företräde utgör 
detta heller inget problem. Att så är fallet i Karlskrona visar även 
olycksstatistiken där ingen kollisionsolycka mellan gående eller 
cyklister rapporterats.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2014.381.311 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 115 
 Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i 
 närheten av centralstationen. 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 18 september 2014, § 157, av Elin Johansson.  
Förslaget är att fler bilparkeringsplatser anläggs vid centralstationen i 
Karlskrona då många resande inte får plats på nuvarande 
parkeringsytor.  

 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015 
§ 19 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det 
geografiskt närliggande projektet Pottholmen kommer det att 
anläggas ett parkeringshus precis väster om Blekingegatan. Ett av 
syftena med detta är att vara ett alternativ för de som pendlar med 
buss eller tåg. För angöringstrafik i samband med tågavgångar, 
planeras angöringsplatser att anläggas i anslutning till 
centralstationens östra entré.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2014.339.312 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 116 

Svar på medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan 
delen för gående och delen för cyklande på gc- vägen längs 
Torhamnsvägen i Jämjö. 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 18 september 2014, § 157, av Simon Svedklint.  
Förslaget är att måla en skiljelinje mellan delarna för gående och 
cyklande på gång- och cykelvägen längs Torhamnsvägen i Jämjö.  

 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015 
§ 20 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att gång- 
och cykelvägen längs Torhamnsvägen är ett ansvar för Trafikverket 
varför frågan överlämnas till dem för handläggning. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
1. att medborgarförslaget skall anses vara besvarat  
 
2. att till Trafikverket framföra en rekommendation om att 
medborgarförslaget är en bra idé.  
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2014.358.315 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 117 

Svar på medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser 
invid Villavägen i Jämjö. 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 18 september 2014, § 157, av Sabina Nordahl.  
Förslaget är att fler parkeringsplatser ska anläggas vid Villavägen i 
Jämjö då parkerade bilar tar upp båda sidorna av vägen, vilket gör 
den trång och upplevs farlig att färdas på. 

 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015 
§ 21 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
fastigheterna i anslutning till Villavägen ägs av ett privat 
bostadsföretag i Karlskrona. Det är ett ansvar för denne att tillgodose 
parkeringsbehovet för de boende.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat, samt  
 
2. att i svaret informera om att det är enskild väghållare (vägförening) 
i Jämjö samhälle som sökanden kan vända sig till.  
 
____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2014.358.315 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 118 

Svar på medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen 
vid övergången vid busshållplatsen i Öljersjö. 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 18 september 2014, § 157, av Julia Williamsson.  
Förslaget är att bygga en refug vid busshållplatsen i Öljersjö, 
eftersom denna upplevs som väldigt farlig och riskfylld. Med en refug 
skulle riskerna minska betydligt. 

 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015 
§ 22 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att E22 är 
ett ansvar för Trafikverket varför frågan överlämnas till dem för 
handläggning. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 
 

 ____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2014.478.312 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 119 

Svar på medborgarförslag om att anlägga en gång- och 
cykelväg mellan Trummenäs och Ramdala. 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  

den 23 oktober 2014, § 187, av Inger Nilsson.  
Förslaget är att anlägga en gång- och cykelväg mellan Trummenäs 
och Ramdala. Vägen är starkt trafikerad och till stor del av tung trafik 
och arbetsfordon. Barn som ska till fritidsaktiviteter, till badplatsen i 
Trummenäs, eller besöka vänner, färdas på denna sträcka. Även 
skolan skulle kunna utnyttja de områden med natur och 
motionsslingor som finns i Säby-Trummenäs om man på ett säkert 
sätt kunde låta barnen cykla mellan skolan och detta område, menar 
Inger. Fler barn skulle också kunna cykla till skolan, och de barn som 
inte har skolskjuts idag skulle få en säkrare skolväg. Cykelvägen är 
efterfrågad av barn på fritidshemmet Silvertärnan.   

 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015 
§ 23 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
Trummenäsvägen är en statlig väg med vägnummer 738. Det är 
framförallt ett ansvar för Trafikverket att bygga ut infrastrukturen för 
gående och cyklande längs det statliga vägnätet. Karlskrona 
kommun och region Blekinge har, tillsammans med Trafikverket, tagit 
fram en regional cykelplan där en cykelväg på den aktuella sträckan 
är med, och har hög prioritet. När denna kan komma till stånd beror 
på medelstilldelning. 

 
 Efter tillstyrekan av allmänna utskottet föreslår 
 kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta  
 
 att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 
 
 ____ 
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 § 120 
 Anmälningsärenden. 
 

1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 
2) Länsstyrelsen Skåne Län  
a) Beslut 2015-01-27, dnr 204-25848-2014, Förordande av ombud 
med uppgift att granska begravningsverksamheten.  
b) Beslut 2015-02-12, dmr 551-27044-2014,  
c) Beslut om kungörelsedelgivning gällande tillståndsbeslut för 
Affärsverken Karlskrona AB.  
d) Meddelande 2015-02-26, dnr 451-843-205-1, hantering av 
pulverbrev. 
3) Förvaltningsrätten i Växjö Dom 2015-01-19, mål nr 2440-14, 
överklagande av länsstyrelsens beslut om kameraövervakning. 
4) Cirkulär Sveriges kommuner och landsting 1 
a) 15:06, Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-
KL istället för KAP-KL.  
b) 15:07, Budgetförutsättningar För åren 2015-2018.  
c) 15:09, Arbetsdomstolens dom AD 2015 nr 3.  
d) Frågor om krav på ekonomiskt skadestånd för tiden efter en 
huvudförhandling i domstol.  
e) Fråga om preskription för skadeståndskrav.  
e) Meddelande från styrelsen nr 2, Stöd till evidensbaserad praktik 
för god kvalitet inom socialtjänsten-överenskommelse för år 2015 
mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting. 
5) Rapport från statskontoret om överenskommelser mellan 
regeringen och SKL om överenskommelser. 
6) Teater för äldres framtid. 
7) Nr 1, Hela Sverige ska leva! 
8) Sverigeförhandlingen och ny stambana genom Sydsverige, 
höghastighetsbana. 
9) 2015-02-02, Beslut med anledning av begäran att lämna ut 
allmänna handlingar 
10) 2015-01-17, Översändande av överklagande angående beslut 
med anledning av begäran att lämna ut allmänna handlingar. 
11) 2015-02-19, Rättidsprövning och översändande, angående av 
utlämnande av allmän handling. 
12) Skrivelse 2014-12-05, angående ansökan om 
kameraövervakning. 
     forts. 
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 § 120 forts. 
 Anmälningsärenden. 

 
13) Skrivelse 2015-01-07, angående ansökan om 
kameraövervakning. 
14) Beslut 2015-02-02, med anledning av begäran att lämna ut 
allmänna handlingar. 
15) Region Blekinge 
a) sammanträdesprotokoll regionstyrelsen 2015-01-14. 
b) sammanträdesprotokoll regionstyrelsen 2015-01-28. 
16) Cura individutveckling 
a) Sammanträdesprotokoll 2014-12-12. 
b) Sammanträdesprotokoll 2015-01-21. 

 _____ 
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§ 121 
Övrigt 
 
Ekonomichef Per Jonsson redovisar uppföljning och analys av 
kommunfullmäktiges fastställda mål i budget 2014. 
Information lämnas om: 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna uppföljningen. 
 
Ordförande Patrik Hanssson (S) lämnar information om att 
Varmbadhuset har stängts på grund av säkerhetsrisker, och att en 
utredning av möjliga åtgärder av riskerna har inletts.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
____ 
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Kunskapsnämnden    KS.2015.252.004 
Akten 
 
 
 
 
 
  
 § 122 
 Kunskapsnämndens övertagande av vården av allmänna 
 handlingar från barn- och ungdomsnämnden och 
 Utbildningsnämnden. 
 

Vid årsskiftet 2015 slogs Utbildningsnämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden samman och deras ansvarsområde övertas av 
Kunskapsnämnden. Vården av Utbildningsnämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden allmänna handlingar, som inte överlämnats till 
kommunarkivet, bör då övertas av Kunskapsnämnden. Enligt 
arkivlagen § 15 krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en 
kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att samtliga allmänna handlingar från Utbildningsnämnden och Barn- 
och ungdomsnämnden som inte är överlämnade till kommunarkivet 
2015-04-01överlämnas till Kunskapsnämnden. 
_____ 
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Samtliga styrelser och nämnder   KS.2014.552.023 
HR- avdelningen    KS.2014.483.023 
Akten     KS.2015.259.023 
 
 
 
 
 

§ 123 
Förordnande av kommundirektör, 
förvaltningschef/kommunikation och 
förvaltningschef/näringsliv. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse daterad den 27 mars 
2015 lämnat förslag till beslut. Ordföranden skriver att 
kommunstyrelsens  presidium har, i samråd med representanter för 
kommunledningsförvaltning samt fackliga organisationer, genomfört 
rekryteringsarbete i syfte att rekrytera ny kommundirektör, 
förvaltningschef/kommunikation samt förvaltningschef/näringsliv. 
 
Efter förslag från kommunstyrelsens presidium beslutar 
kommunstyrelsen  
 
1. att förordna Carl- Martin Lannér som kommundirektör från och 
med den 14 juni 2015 till och med den 13 juni 2020 
 
2. att förordna Thomas Johansson som förvaltningschef/ 
kommunikation från och med den 1 april 2015 till och med den 31 
mars 2020 
 
3. att förordna Pia Holgersson som förvaltningschef/ näringsliv från 
och med den 25 maj 2015 till och med den 24 maj 2020. 
 
____ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 5 maj 
2015. 
 
§ 124 Informationer och föredragningar. 
§ 125 Kommunala val. 
§ 126 Information om Sverigeförhandlingen. 
§ 127 Granskning av konsultupphandlingar. 
§ 128 Svar på remiss om avtalsförslag om hållplatsutbyggnad och underhåll i 
Blekinge län. 
§ 129 Slutrapport ”förstudie kustnära turistcykelled genom Blekinge”. 
§ 130 Bidrag till skärgårdsutveckling från Skärgårdsmiljonen. 
§ 131 Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljö.  
§ 132 Yttrande över förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt 
miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt. 
§ 133 Projekterings- och investeringstillstånd ombyggnad Östersjöskolan. 
§ 134 Projekteringstillstånd B- hall Vedebyskolan. 
§ 135 Investeringstillstånd B- hall Vedebyskolan. 
§ 136 Projekterings- och investeringstillståndför ombyggnad och renovering för 
Rödebyskolans kök. 
§ 137 Finansrapport mars 2015. 
§ 138 Uppföljning per den 31 mars 2015 kommunstyrelsen/ 
kommunledningsförvaltningen. 
§ 139 Resurstillskott Socialnämnden.. 
§ 140 Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns samlade 
verksamhet. 
§ 141 Taxor för kultur- och fritidsnämnden 2015. 
§ 142 Antagande av detaljplan för Pottholmen, etapp 1. 
§ 143 Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet. 
§ 144 Svar på motion Karlskrona en djurvänligare kommun. 
§ 145 Svar på medborgarförslag hur Hattholmen ska utvecklas. 
§ 146 Svar på medborgarförslag om att ta initiativet till att skapa någon vettig 
användbar verksamhet för det gamla fängelset. 
§ 147 Svar på medborgarförslag om bronsgjutna plattor som visar vårt världsarv i 
relief. 
§ 148 Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar att delta i 
Karlskronas kulturliv. 
§ 149 Svar på medborgarförslag om att utöka skolskjutsarna från Kyrkskolan och 
Jändelskolan i Jämjö. 
§ 150 Svar på medborgarförslag om att anordna en tillfällig lokalitet och lösning av 
den verksamhet som sker inom Karlskrona varmbadhus. 
§ 151 Svar på medborgarförslag om att man rensar upp den gamla fotbollsplanen i 
Fur. 
§ 152 Anmälningsärenden. 
§ 153 Övrigt. 
§ 154 Investering i Idrottshallen. 
 
___ 
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Plats och tid  Palanderska gården, Sessionssalen  
 Tisdagen den 5 maj 2015, kl. 08.30- 16.15 
  
Sammanträdet ajourneras kl. 12.15- 15.00 
 
Beslutande: Ordförande Patrik Hansson (S) 
 1:e vice ordf.  Magnus Larsson (C) 
 2:e vice ordf. Camilla Brunsberg (M)  
 

Ledamöter  Chatarina Holmberg (S)  
 Jan-Anders Lindfors (S)  
 Elina Gustafsson (S) 
 Rikard Jönsson (S) 
 Carl- Göran Svensson (M)  

Emma Swahn Nilsson (M)  
Christopher Larsson (SD) 
Lotta Antman (SD)  
Börje Dovstad (FP) 

 Tommy Olsson (KD) del av § 124, §§ 125- 154 
 kl.10.30- 16.15 
 Sofia Bothorp (MP)  
 
Tjänstgörande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) 
 Billy Åkerström (KD) del av § 124, kl. 8.30- 10.30 
  
Närvarande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) 
 Markus Degerskär (S) 
 Liten Löfgren (S) 
 Inger Eriksson (S) § 124 kl.9.30- 12.15 
 Lenita Karlsson (S) § 124 kl.9.30- 12.15 
 Peter Glimvall (M) § 124 kl.9.30- 12.15 
 Sophia Ahlin (M) del av § 124, §§ 125- 154 
 kl.10.30- 16.15 
 Anna Ottosson (M) § 124 kl.9.30- 12.15 
 Björn Nurhadi (SD) 
 Maria Persson 
 Anna Ekström (FP)  
 Billy Åkerström (KD) del av § 124, §§ 125- 154 
 kl.10.30- 16.15 
 Åsa Gyberg Karlsson (V)  
 
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
 Ekonomichef Per Jonsson 
 HR- chef Anneli Ekström 
 Tf. kommunikationschef Thomas Johansson 
 Utvecklingschef Anette Sturesson 
 Förvaltningschef Carl- Martin Lannér 
 Redovisningschef Bengt Nilsson 
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 Miljöstrateg Kenneth Gyllensting 
 Fastighetschef Anders Kumlin 
 Driftschef Anders Konradsson 
 Controller Nina Larsson 
 Chef strategisk planering, Tore Almlöf 
 Nämndsekreterare Lisbeth Johansson  
 
Övriga Planeringschef Peter Uneklint, Trafikverket 
 Regional samhällsplanerare Malin Dahlberg, 
 Trafikverket 
 
Utses att justera  Chatarina Holmberg (S) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunledningsförvaltningen efter  
 överenskommelse   
 
Underskrifter  
 
Sekreterare  ............................................. §§ 124- 154 
 Lisbeth Johansson  
 
Ordförande  ............................................. §§ 124- 154 
 Patrik Hansson  
 
Justerings- ............................................. §§ 124- 154 
Ledamot Chatarina Holmberg  
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjustering har den     maj 2015 anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar  
 
………………………………….. 
Lisbeth Johansson  
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§ 124 
Informationer och föredragningar. 
 
1. Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljö föredras av 
miljöstrateg Kenneth Gyllensting.  
 
2. Yttrande över förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, 
åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för Södra 
Östersjöns vattendistrikt föredras av miljöstrateg Kenneth 
Gyllensting. 
 
3. Projekteringstillstånd B- hall Vedebyskolan och 
investeringstillstånd B- hall Vedebyskolan föredras av fastighetschef 
Anders Kumlin.  
 
4. Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet föredras 
av driftschef Anders Konradsson och förvaltningschef Carl- Martin 
Lannér.  
 
5. Information om Sverigeförhandlingen föredras av Peter Uneklint, 
Trafikverket och chef för strategisk planering, Tore Almlöf. 
 
6. Uppföljning per den 31 mars 2015 för kommunstyrelsen/ 
kommunledningsförvaltningen föredras av kommundirektör Ingrid 
Augustinsson- Swennergren. 
 
7. Investering i idrottshallen föredras av förvaltningschef Ann- Katrin 
Olsson. 
 
8. Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet föredras av redovisningschef Bengt Nilsson och 
HR- chef Anneli Ekström. 
 

 _____ 
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Samtliga nämnder och styrelser    KS.2014.177.102 
Kommunala val 
Akten      
 
 
 
 
 
 

§ 125 
Kommunala val. 
 
Patrik Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen utser följande till 
och med 31 december 2018 eller  
till dess att nyval sker: 
 
Energikontor Sydost 
Magnus Larsson (C) 
 
Green Charge 
Börje Dovstad (FP) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
1. att utse Magnus Larsson (C) som ledamot i Energikontor Sydost 
 
2. att utse Börje Dovstad (FP) som ledamot i Green Charge 
 
_____ 
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Akten     KN.2015.135.530 
 
 
 
 
 
 

 
§ 126 
Information om Sverigeförhandlingen. 

 
Ärendet föredras av planeringschef Peter Uneklint, Trafikverket, 
regional samhällsplanerare Malin Dahlberg, Trafikverket, och chef för 
strategisk planering Tore Almlöf. 
 
Information lämnas om följande: 
 

 Förhandlingen bedöms innebära, 

 Uppdraget, 

 Utmaningar, 

 Tidplan, 

 Ansvarsförhållanden/ samspel, 

 Nuläget, 

 Åtgärdsstudier, 

 Förstudie med landskapsanalys, 

 Landskapsanalysens avgränsningar, 

 Åtgärdsstudier- kompletterande studie, 

 Uppdrag: Potentialer till samhällsutveckling, 

 Modeller som används,  

 Regionalekonomiska analyser, 

 Regionalekonomiska samhällspotentialer, 

 Uppdrag: Hur ska kommun och län/ Region tillämpa analyserna, 

 Uppdrag: Planera på flera nivåer samtidigt. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
_____ 
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Revisionen     KS.2014.28.007 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 127 
Granskning av konsultupphandlingar. 
 
Revisionsrapporten belyser att Kommunen, enligt verksamhetsmål, 
policy och riktlinjer, ska ställa omfattande krav vid upphandling. Av 
granskningen framgår att kraven generellt inte är tillräckligt 
inarbetade i upphandlingsprocessen idag och att variationerna 
mellan förvaltningarna är stora. Det är viktigt att säkerställa att 
kommunens krav beaktas och att kommunen agerar konsekvent (ett 
"ansikte utåt") och för det krävs ett utökat samarbete och ett mer 
sammanhållet agerande. För genomförandet av detta är det 
angeläget att kontaktytorna mellan förvaltningarna och 
Upphandlingsavdelningen blir enklare och tydligare. Att bilda ett 
inköpsråd med representanter från Upphandlingsavdelningen och 
samtliga förvaltningar bör övervägas. 
 
Idag fins inte förutsättningar för att överblicka omfattningen av 
direktupphandlingar och att genomföra en effektiv kontroll av att 
direktupphandlingsgränsen efterlevs, detta synes oacceptabelt. För 
att minska risken att direktupphandlingsgränsen överskrids krävs 
bättre systemstöd. Genom att införa de planerade systemen för e-
handel och direktupphandling skapas bättre kontroll- och 
uppföljningsmöjligheter. 
 
Ett viktigt skäl att införa e-handelssystem är att minska risken för 
otillåtna upphandlingar. Minst lika viktigt är att ett e-handelssystem 
bör kunna ge kostnadsbesparingar genom bättre styrning, analyser 
och uppföljningar av upphandlingar. Med ett e-handelssystem kan 
upphandlingsbeteenden analyseras och behörigheter att genomföra 
upphandlingar styras bättre. Med bättre sådan kunskap kan också 
utbildning och information mer direkt anpassas till olika grupper. 
 
Vägen till rättssäkrare och kostnadseffektivare upphandlingar går 
genom utveckling och implementering av tekniska systemlösningar 
och organisatoriska anpassningar. Inför implementering av 
systemlösningarna förutsätts samtliga förvaltningar ha tagit ställning 
tillämplig upphandlingsorganisation, exempelvis vilka som bör ha 
behörighet att genomföra upphandlingar. 
     forts. 
 



 
 

5 maj 2015          8 
 

 
§ 127 forts. 
Granskning av konsultupphandlingar. 
 
I övrigt rekommenderar EY att följande utvecklas: 
 
• Upphandlingsavdelningen bör anlitas i större utsträckning får 
kvalitetssäkring av att kommunens krav beaktas 
 
• Upphandlingsavdelningen bör genomfåra de upphandlingar som 
inte är verksamhetsspecifika om inte särskilda skäl talar mot det 
 
• Kontaktvägarna mellan Upphandlingsavdelningen och 
förvaltningarna bör göras enklare och tydligare genom att 
kontaktpersoner utses 
 
• Gör ansvaret får löpande kontroll av leverantörer tydligare 
 
• Åtminstone de förvaltningar/avdelningar som gör upphandlingar 
utan hjälp från Upphandlingsavdelningen bör ta fram egna riktlinjer 
får hur upphandlingarna praktiskt ska genomföras. 
 
• Slutsatsen av EY granskning är att det viktigaste 
utvecklingsområdet inom upphandlingsområdet är att införa e-
handelssystem. För att kommunen ska kunna tillgodogöra sig de 
nyttor som ett e- handelssystem kan ge är det viktigt att innan 
införandet genomfåra översyn och fårändringar av roller, ansvar och 
rutiner. 
 
Följande åtgärder har upphandlingsavdelningen arbetat fram för att 
säkerställa Karlskrona kommuns krav i upphandlingsprocessen. 
Åtgärderna har förankrats i kommunens tjänstemannaledningsgrupp 
och beslut fattats om nya riktlinjer för direktupphandling. 
Upphandlingschefen ansvarar för att årgärder vidtas i enlighet med 
beslut. 
Åtgärderna ska vara genomförda våren - sommaren 2015 
 
- Ett Upphandlingsråd kommer att bildas med representanter från 
samtliga förvaltningar. Förvaltningscheferna utser en ansvarig 
upphandlare, som ska ingå i rådet. 
Upphandlingschef ansvarar för upphandlingsrådet, kallar till möten 
och ansvarar för information och fortbildning.  
 
- Införande av elektroniskt annonsverktyg för direktupphandlingar 
med återspegling på kommunens hemsida pågår 
 
     
     forts. 
 



 
 

5 maj 2015          9 
 

 
§ 127 forts. 
Granskning av konsultupphandlingar. 
 
- Respektive förvaltning utser de personer som får behörighet att 
annonsera direktupphandlingar över ett halvt basbelopp i det 
elektroniska annonsverktyget. 
 
- Alla direktupphandlingar med ett värde över ett halvt basbelopp 
ska annonseras 
i verktyget, undantag ska beviljas av förvaltningens utsedde 
huvudansvarig 
 
- Samtliga direktupphandlingar som annonseras diarieförs enligt 
Inköp och upphandlingspolicyns riktlinjer antagna för Karlskrona 
kommunkoncern  
 
- Respektive förvaltningschef förankrar i sin organisation att 
direktupphandlingar över ett halvt basbelopp endast får genomföras 
av de personer som givits behörighet 
 
- Med Upphandlingsavdelningen vidtagna åtgärder säkerställs 
rekommendationerna från E Y  
 
- Med E-handelssystem avses Inköpssystem för beställaren. Att 
elektroniskt göra beställningar utifrån kommunens avtal kopplat till e 
faktura. Arbetet pågår i förvaltningen och avsikten är att i steg ett 
starta med kostorganisationens beställningar av livsmedel. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att  överlämna ovanstående svar till revisionen. 
 
_____ 
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Region Blekinge    KS.2013.271.531 
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 128 
 Svar på remiss om avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och 
 underhåll i Blekinge län. 
 

Kommunstyrelsen har tidigare, efter remiss till dåvarande Tekniska 
nämnden, yttrat sig över ett förslag från Region Blekinge daterat 
2013-05-27. 
 
Den 5 november beslutade kommunstyrelsen 
att inte tillstyrka föreliggande förslag till avtal för hållplatsutbyggnad 
och underhåll, samt 
 
att föreslå Region Blekinge att förslaget om arbetas så att 
kommunen ej är ansvarig för framdragning av el, papperskorgar, 
cykelställ samt kostnader för elabonnemang. 
 
Efter ovanstående remiss har kommunerna i Blekinge erhållit ett nytt 
förslag från Region Blekinge daterat 2014-11-10. 
 
Från Region Blekinges sida har man justerat avtalsförslaget på en 
punkt, nämligen att Region Blekinge bekostar el med eventuella 
abonnemang till resenärsrelaterad teknisk utrustning. 
 
Det nya förslaget har varit utsänt på remiss till Drift- och 
servicenämnden. Drift- och servicenämnden beslutade 2015-02-24 
att hemställa hos kommunstyrelsen 
 
att inte tillstyrka föreliggande förslag till avtal för hållplatsutbyggnad 
och underhåll, samt 
 
att föreslå Region Blekinge att förslaget omarbetas så att kommunen 
ej är ansvarig för framdragning av el, papperskorgar och cykelställ. 
 
Efter vidare diskussion med Drift- och serviceförvaltningen har vissa 
förtydliganden framkommit. 
 
När det gäller framdragning och anslutning av el är detta inget som 
kommunen utför.  
 
     forts. 
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 § 128 forts. 
 Svar på remiss om avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och 
 underhåll i Blekinge län. 
 

Det är nätägaren i det aktuella området som är utförare och det bör 
därför ligga på Region Blekinge att bekosta detta.  
Däremot bör kostnaden för elförbrukningen till hållplatser, terminaler 
och bryggor gå på allmän belysning och således inte belasta Region 
Blekinge. Detta gäller dock inte resenärsrelaterad teknisk utrustning 
där särskilt abonnemang krävs. 
 
Vad avser inköp, uppsättning och tömning av papperskorgar på 
större hållplatser bör det kopplas ihop med övrig skötsel och 
renhållning av väderskydd etc. som Region Blekinge ansvarar för. 
 
Uppsättning av cykelställ bör kommunen ta ansvar för då det är en 
viktig del i kommunens cykelstrategi, nämligen att kombinera cykel 
och kollektivtrafik. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att ansvaret för framdragning och anslutning av el ligger på 
Region Blekinge 
 
2. att inköp, uppsättning och tömning av papperskorgar på större 
hållplatser kopplas ihop med övrig skötsel och renhållning av 
väderskydd etc. som Region Blekinge ansvarar för 
 
3. att i övrigt tillstyrka föreliggande avtalsförslag. 
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2013.535.014 
Drift- och serviceförvaltningen 
Region Blekinge 
Akten 
 
 

 

 
§ 129 
Slutrapport ”Förstudie kustnära turismcykelled genom 
Blekinge. 
 
Den 28 januari 2014 beslutade kommunstyrelsen tillstyrka en motion 
om ”Kustnära cykelled genom Blekinge”. Motionen var väckt i Region 
Blekinge.  
 
Vid Regionstyrelsens möte den 12 mars 2014  bifölls motionen om 
att göra en förstudie för att bygga en kustnära cykelled genom 
Blekinge. Förstudien på 300 000 kr har nu genomförts med stöd av 
regionala tillväxtmedel och med Karlskrona, Ronneby och 
Karlshamns kommuner som medfinansiärer med 50 000 kr vardera. 
 
Förstudien har tagits fram av en arbetsgrupp under ledning av 
Region Blekinge och med övrig representation från Karlshamns, 
Ronneby och Karlskrona kommuner samt Trafikverket Region Syd. I 
arbetsgruppen har från Karlskrona kommuns sida ingått Ida Löndahl 
och Lars Olofsson, Tekniska förvaltningen/Drift- och 
serviceförvaltningen samt Tore Almlöf, 
Kommunledningsförvaltningen.  
 
Slutsatsen i förstudien är att det är fullt möjligt att skapa en nationell 
cykelled med mycket hög attraktionskraft i en kustnära sträckning. Ett 
förslag till led på drygt 20 mil redovisas som anknyter till Sydostleden 
och slutar i Bröms på gränsen mot Kalmar län. 90 olika delsträckor 
ger en bild över vad som behöver åtgärdas för att få nationell status.  
 
Studien visar att ca 70-100 mkr behöver investeras, vilket är i nivå 
med övriga nationella cykelleder som planeras. Nyttan av 
investeringen ger avkastning i landsbygds- och näringslivsutveckling, 
vilken bedöms öka besöksnäringens omsättning årligen i länet med 
50 mkr. 
 
För att komma vidare behöver delsträckorna studeras djupare med 
avseende på åtgärder kopplat till kostnader och faktiska 
omständigheter som väghållaransvar etc. En sådan förprojektering 
kan användas i kommunernas fysiska planering och för att söka 
finansiering för att bygga ut leden när möjligheter uppstår.  
     forts. 
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§ 129 forts. 
Slutrapport ”Förstudie kustnära turismcykelled genom 
Blekinge. 
 
En förprojektering beräknas kosta 600 000 kr och kan möjliggöras 
genom t ex finansiering via EU-program, landsbygdsprogram eller 
regionala tillväxtmedel, vilket kan förutsätta medfinansiering från 
berörda kommuner och länsstyrelsen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att kommunledningsförvaltningen i samverkan med drift- och 
serviceförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Region 
Blekinge, övriga berörda kommuner och länsstyrelsen undersöka 
möjligheten att söka projektmedel med syfte att genomföra en 
förprojektering för en nationell kustnära turismcykelled genom 
Blekinge. 
 
_____ 
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Näringslivsutvecklingsavdelningen    KS.2014.521.018 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 130 
Bidrag till skärgårdsutveckling från Skärgårdsmiljonen. 
 
I kommunens budget för 2015 finns en miljon kronor anslaget för 

skärgårdsutveckling genom den så kallade Skärgårdsmiljonen. Syftet 

är att dessa medel ska användas för att göra skärgården än mer 

attraktiv och tillgänglig. Skärgården ska marknadsföras så att fler 

väljer att besöka, bosätta sig i och uppleva Karlskrona. Projekten kan 

omfatta förbättrade kommunikationer, åtgärder i hamnar, toaletter, 

avfallshantering, röjning på öarna mm. 

 

En arbetsgrupp för hantering av ansökningar till Skärgårdsmiljonen 

arbetar under ledning av Magnus Larsson och Börje Dovstad 

tillsammans med tjänstemän från Utveckling i Karlskrona  

AB, drift- och serviceförvaltningen, miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 

 

Inför 2015 har totalt 29 st ansökningar inkommit. Kommunstyrelsen 

beslöt den 3 mars 2015 att bevilja bidrag med 250.000 kr och den 31 

mars att bevilja ytterligare 134.700 kr, dvs totalt  

384.700 kr. 

 

Arbetsgruppen för skärgårdsmiljonen föreslår att följande 5 

ansökningar beviljas: 

 

1. Båtturer till Utklippan, 35 000 kronor 

Kommunens näringlivsenhet har ursprungligen begärt 100.000 kr för 

reguljära båtturer till Utklippan. Utklippan besöks årligen av c:a 1.400 

fritidsbåtar på kurs norr-och söderut och avfallshanteringen harlänge 

varit ett problem. Under 2015 kommer det inte vara någon  

servering på ön men båtgästernas avfall är fortfarande ett problem.        

Avfallshanteringen kostar 70.000 kr/år och kostnaden föreslås  

samfinansieras mellan kommunen och Statens fastighetsverk som 

äger ön. 

     forts. 
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§ 130 forts. 
Bidrag till skärgårdsutveckling från Skärgårdsmiljonen. 
 

2. Parkering till Stenhuggeriet Tjurkö, 20 000 kronor 

Sverker Lindeberg, fastighetsägare på Tjurkö, har bl a föreslagit  

att parkeringen vid Tjurkö Stenbrott ställs i ordning och görs 

säkrare. Idag risker man att skrapa i bilens underrede.   

 

3. Transportkostnader till Utlängan, 35 000 kronor 

Utlängan Stenshamns intresseförening har begärt bidrag för 

transportkostnader vid sommar- och vinterevenemang. Under 

2015 planerar man visafton, berättarkvällar, konstutställning och 

Operapelago. Man planerar också för en julmarknad.  

Föreningen har för verksamheten beviljats 20.000 kr från Öppna 

sinnet för verksamheten. Nu föreslås ett bidrag för transporter som 

föreningen också uppmanas att söka långsiktiga lösningar för. 

 

4. Utökning Kulturrundan på Aspö, 40 000 kronor 

Kulturforum Aspö har bl a begärt 60.000 kr i bidrag för att utveckla  

Aspös Kulturrunda med musikevenemang, öka tillgängligheten med 

båtar och biltransporter, bjuda in gästutställare och marknadsföring.  

Samråd om bidraget har skett med kultur-och fritidsförvaltningen. 

 

5. Vindskydd Uttorp Sturkö, 39.000 kr  

Sturkö samhällsförening har begärt bidrag för att uppföra ett  

vindskydd vid Uttorp på södra Sturkö vid vandringslederna. 

Föreningen kommer att svara skötsel av vindskyddet. 

 
Om ovanstående bidrag beviljas har totalt 553.700 kr ianspråktagits 
av skärgårdsmiljonen under 2015, dvs 446.300 kr återstår. 
Arbetsgruppen återkommer till kommunstyrelsen med  
förslag till ytterligare projekt med finansiering från skärgårdsmiljonen. 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 

kommunstyrelsen 

 

att kostnaderna om sammanlagt 169.000 kr för de fem projekten ska 

täckas med delar av de för år 2015 särskilt avsatta medlen för 

skärgårdsutveckling (den s.k. skärgårdsmiljonen). 

 
 _____ 
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Havs- och vattenmyndigheten   KS.2015.83.430 
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 131 
 Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljö. 
 

Förslaget är det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv, 
och ska ange vilka åtgärder som behövs för att 
miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas så att god havsmiljö 
på sikt kan uppnås. Det innehåller 33 åtgärder inom områdena 
främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, 
övergödning, bestående förändringar av hydrografiska villkor, farliga 
ämnen, marint avfall, biologisk mångfald, marina skyddade områden 
samt restaurering. 
 
Av de 33 åtgärderna är endast en riktad direkt till kommunerna. Den 
handlar om att kommunen ska belysa i avfallsplanen hur man ska 
hindra marint skräp från landbaserade källor. Andra som berör 
kommunens arbete handlar om rapporteringsskyldighet när man 
arbetar med åtgärder i havsmiljön samt utredning av ytterligare 
fredningsområden i kustområdena och inrättande av sådana 
områden. 
 
Åtgärdsprogrammet överlappar till viss del ett annat föreslaget 
program, nämligen det från Vattenmyndigheten Södra Östersjön 
gällande EU:s vattendirektiv (mer landbaserade verksamheter). Båda 
åtgärdsprogrammen är synkade så långt möjligt för att undvika 
dubbelarbete. 
 
Åtgärdsprogrammet ska precis som för vattendirektivet revideras i 6-
årscykler, och det här löper till 2021. 
 
Karlskrona är en kustkommun och havsmiljöarbetet är prioriterat. 
Kommunen är en av huvudmännen i Biosfärområde Blekinge 
Arkipelag som bland annat arbetar för att uppfylla miljömålet ”Hav i 
balans samt levande kust och skärgård”.  
 
Det övergripande intrycket av åtgärdsprogrammet är att det är 
balanserat och hanterar många viktiga frågor för att uppfylla målet 
om god havsmiljö till 2020. Eftersom många av miljöproblemen är av 
långsiktig natur är det väl tveksamt om målet hinner uppnås, men det 
är en bra målsättning.  
     forts. 
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 § 131 forts. 
 Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljö. 

 
Här följer specifika kommentarer till de åtgärdsförslag som särskilt 
berör kommunens arbete: 
 
Kommunerna 1: 
Karlskrona kommun har precis påbörjat arbetet med att revidera den 
kommunala avfallsplanen, och med tanke på det ökande problemet 
med framför allt plastavfall i havet är det en rimlig åtgärd att belysa 
hur avfallshaneringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint 
skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete. Det 
kommer att ingå i den kommande planen. 
 
Myndigheter och kommuner 1: 
Att få in rapporter om vilka åtgärder som genomförs i havsmiljön och 
hur de påverkar miljökvalitetsnormerna är nödvändigt för att kunna 
följa upp och revidera åtgärdsprogrammet, så även det är en rimlig 
åtgärd. 
 
Havs- och vattenmyndigheten 7: 
Åtgärden anger att länsstyrelserna ska lämna underlag som pekar ut 
viktiga lek-, uppväxt- och vandringsområden för nyckelarter av 
kustfisk där det lämpar sig att införa fredningsområden. Naturligtvis 
är det viktigt att dessa områden får ett skydd för att säkra framtida 
bestånd, men det finns även frivilligt arbete - för Karlskronas del till 
exempel inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag - som arbetar åt 
samma håll. Energin och entusiasmen i sådana frivilliga arbeten 
måste också beaktas innan formella skydd beslutas så att inte 
åtgärden försvårar pågående arbete genom att skapa onödiga 
motsättningar.   
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Havs- och 
vattenmyndigheten som svar på remissen 

 
 ____ 
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Vattenmyndigheten södra Östersjön   KS.2014.56.430 
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 132 
Yttrande över förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, 
åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för södra 
Östersjöns vattendistrikt. 
 
Remissen avser andra sexårscykeln för EU:s vattendirektiv. 
Karlskrona har varit representerat i den referensgrupp av kommuner 
som diskuterat åtgärdsprogrammet under utarbetandet, särskilt de 9 
punkter där kommunerna pekas ut som huvudansvariga. Remissen 
är bred och många organisationer finns på sändlistan. 
 
Åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen överlappar till viss del 
det åtgärdsprogram om ”God havsmiljö 2020” som Havs- och 
vattenmyndigheten har ute på remiss under samma period, men 
programmen är synkroniserade för att undvika dubbelarbete. 
 
Inför förra cykeln, 2009, lämnade Karlskrona kommun också ett 
yttrande som vi hänvisar till i delar av det här yttrandet. 
 
Samråd inför remissyttrandet har skett med Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Drift- och servicenämnden har 
lämnat ett separat yttrande avseende de åtgärdsförslag som berör 
deras ansvarsområde. 
 
Karlskronas grundinställning är att ramdirektivet för vatten är ett 
viktigt steg framåt för att uppnå god vattenstatus inom Europeiska 
Unionen. Karlskrona håller med om första motivationsmeningen i 
direktivet att ” Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som 
måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant”.  
 
Synpunkterna nedan tar inte upp de svar som Drift- och 
servicenämnden redan lämnat: 
 
Förvaltningsplanen för Södra Östersjöns vattendistrikt 
Generellt så saknas fortfarande mycket data för att klassningar av 
miljötillståndet ska bli tillförlitliga, även om en del data tillkommit 
under perioden. Förvaltningsplanen baseras därför fortfarande 
mycket på gissningar vilket inte känns tillfredsställande. VISS känns 
också svårtillgänglig för kommunen att använda i det dagliga 
arbetet, och kommer sällan till användning.        forts. 
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§ 132 forts. 
Yttrande över förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, 
åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för södra 
Östersjöns vattendistrikt. 
 
Åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt, kommentarer till 
kommunernas åtaganden 
Precis som förra åtgärdsprogrammet kommer det att behövas en 
starkt utvidgad myndighetsutövning från kommunens sida, särskilt 
för åtgärd 1 och 2. Frågan kvarstår om det är tänkt att den utökade 
myndighetsutövningen ska finansieras enligt principen om 
”förorenaren betalar”. I så fall bör det finnas ett underlag för hur 
dessa kostnader ska beräknas. Det kommer också att behövas 
mycket praktisk vägledning från statliga myndigheter. Det skulle 
också underlätta om branschorganisationerna tog fram 
vägledningar för sina medlemmar kring vad som gäller för att beakta 
miljökvalitetsnormerna. 
 
Åtgärd 3 om att ställa krav på hög skyddsnivå för vissa enskilda 
avlopp arbetar vi redan efter. 
 
Åtgärd 4 har besvarats av Drift- och servicenämnden. 
 
Åtgärd 5 som rör att utveckla innovativa sätt att minska 
närsaltbelastningen ligger mycket på forskningsstadiet. Därför är det 
svårt kommentera och att redan nu peka på vad som kommer att 
göras. 
 
Åtgärd 6 har besvarats av Drift- och servicenämnden. 
 
Åtgärd 7 som handlar om att utveckla kommunens arbete med PBL 
så att miljökvalitetsnormerna följs känns svårhanterlig. I vårt förra 
remissvar hade vi ett långt resonemang kring miljökvalitetsnormerna 
och risken för kommunens planmonopol vid en strikt tillämpning. 
Det är fortfarande oklart vad som gäller. Det är komplicerat att 
bedöma hur planer och bygglov påverkar miljökvalitetsnormerna för 
vatten och mycket vägledning och riktlinjer behövs här om åtgärden 
ska få någon betydelse.  
 
Åtgärd 8 om att utveckla vatten- och avloppsvattenplaner har 
kommunen redan genomfört. 
 
Åtgärd 9 är väldigt specifik och det känns lite omotiverat att lyfta upp 
just problemet kring vägtrummor som vandringshinder till en åtgärd 
enligt programmet. Det är fortfarande många andra vandringshinder 
som inte är åtgärdade än och ett större grepp behöver tas. 
 
     forts. 
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§ 132 
Yttrande överförvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, 
åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för södra 
Östersjöns vattendistrikt. 
 
Miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns vattendistrikt 
Se resonemanget för åtgärd 7 ovan. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning och samhällsekonomisk 
konsekvensanalys för Södra Östersjöns vattendistrikt 
Karlskrona kommun har inga synpunkter på dessa. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Vattenmyndigheten 
Södra Östersjön som svar på remissen. 
 
_____ 
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Ekonomiavdelningen    KS.2015.262.291 
Drift- och servicenämnden 
Kunskapsnämnden 
Akten 
 
 
 
 

§ 133 
Projekterings- och investeringstillstånd ombyggnad 
Östersjöskolan. 
 
Lokalerna vid Östersjöskolan inrymmande restaurang- och 
livsmedelsprogrammets inriktning för ”bageri och konditori” är i 
mycket stort behov av renovering. Lokalernas dåliga skick medför 
bl.a. att det finns risk för att potentiella framtida elever söker 
motsvarande utbildning på annat håll i stället. I den fastställda 
investeringsbudgeten för år 2015 har därför avsatts 3,0 miljoner 
kronor för den angelägna ombyggnationen av dessa 
undervisningslokaler. 
  
Företrädare för kunskapsförvaltningen och fastighetsavdelningen har 
nu tagit fram en åtgärdsplan för att eliminera de aktuella bristerna. 
Denna plan innehåller då även rena underhållsinsatser, som ska 
täckas av andra medel än de ovan nämnda 3,0 mnkr. Enligt gjord 
tidplan kan ombyggnationen i bästa fall vara färdig redan tills 
höstterminsstarten 2015. Kunskapsnämndens tillkommande 
hyreskostnader till följd av denna investering beräknas till 225 000 kr 
per helår. 
 
Kommunledningsförvaltningen (KLF) ser positivt på denna 
investering, eftersom den redan är upptagen i fastställd 
investeringsbudget och till just begärda 3,0 mnkr. KLF kan också 
förstå att investeringen behöver genomföras snarast och skyndsamt, 
så att åtgärderna kan vara avslutade om möjligt redan till 
höstterminsstarten. De tillkommande hyreskostnaderna (ca 100 tkr år 
2015) bör däremot kunna inrymmas inom kunskapsnämndens redan 
tilldelade budgetramar för år 2015 och framöver. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att bevilja ett omedelbart projekterings- och investeringstillstånd 
för ombyggnad av Östersjöskolans lokaler för restaurang- och 
livsmedelsprogrammet, plan två 
 
     forts. 
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§ 133 forts. 
Projekterings- och investeringstillstånd ombyggnad 
Östersjöskolan. 
 
2. att investeringsutgiften om 3,0 miljoner kronor ska täckas av 
kunskapsnämndens investeringsram år 2015 för 
fastighetsverksamhet 
 
3. att till följd av projektet tillkommande hyreskostnader om 225 000 
kronor (helår) ska rymmas inom kunskapsnämndens redan tilldelade 
budgetramar för år 2015 och framöver. 
 
_____ 
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Drift- och serviceförvaltningen   KS.2015.80.291 
Kunskapsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 

§ 134 
Projekteringstillstånd B- hall Vedebyskolan. 
 
Vid sitt sammanträde i januari 2015 beslöt drift- och servicenämnden 
att ansöka om ett projekteringstillstånd för byggnation av en 
kompletterande idrottshall vid Lyckeby Kunskapscenter (f.d. 
Vedebyskolan).  
Med hänsyn till ärendets akuta karaktär återkommer nämnden redan 
nu med även en ansökan om investeringstillstånd för detta projekt. 
Får ärendet en skyndsam behandling gör nämnden samtidigt  
bedömningen att den nya hallen i bästa fall kan tas i drift efter 
sportlovet i februari 2016. 
 
Eftersom gällande investeringsbudget-/plan redan innehåller medel 
(8,0 mnkr) för att genomföra denna investering under innevarande år, 
ställer sig kommunledningsförvaltningen positiv till nämndens 
framställan. Den tillkommande årshyran om ca 600 tkr kommer helt 
att belasta kunskapsnämnden, då hallen är tänkt att endast 
användas för grundskolans idrottsundervisning och inte för att lösa 
föreningslivets behov. Finansieringen av denna merkostnad bör 
slutgiltigt prövas av den kommande budgetberedningen för åren 
2016 – 2018 men förutsätts initialt att kunna rymmas inom 
kunskapsnämndens redan tilldelade budgetramar för år 2016 och 
framöver. 
 
Yrkanden 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras för vidare 
beredning.  
 
Camilla Brunsberg (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar att ärendet 
avgörs idag och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
bevilja ett omedelbart investeringstillstånd för byggnation av en ny 
fullmåttshall vid Lyckeby Kunskapscenter (Vedebyhallen), att 
finansiera investeringen genom ökad nyupplåning med 12 mnkr inom 
kommunens totala låneram, att i budget 2015 anslå 12 mnkr för 
investeringen till kultur- och fritidsnämnden   
     forts. 

 

 

perwimmerman
Markering
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§ 134 forts. 
Projekteringstillstånd B- hall Vedebyskolan. 
 
att finansieringen av projektets från år 2016 tillkommande drift- och 

hyreskostnader ska hänskjutas till budgetberedningen 2016-2018 för 

slutlig prövning, att uppdra åt drift- och servicenämnden att verkställa 

projektet, samt att kommunstyrelsen beslutar att investeringsutgiften 

om 8 mkr ska täckas av från år 2014 till 2015 överförda 

investeringsmedel inom kunskapsnämndens tillgängliga 

investeringsram för fastighetsverksamhet.  

 

Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till Börje Dovstads återremissyrkande. 

 

Proposition och beslut 

 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 

avgöras i dag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 

ska återremitteras. 

 

Reservationer 

 

Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson (M), Emma Swahn- 

Nilsson (M) och Tommy Olsson (KD) reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således 

 

att återremittera ärendet. 

 

_____ 
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Drift- och servicenämnden   KS.2015.80.291 
Kunskapsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 

 

 

 

§ 135 

Investeringstillstånd B- hall Vedebyskolan 

 

Vid sitt sammanträde i januari 2015 beslöt drift- och servicenämnden 
att ansöka om ett projekteringstillstånd för byggnation av en 
kompletterande idrottshall vid Lyckeby Kunskapscenter (f.d. 
Vedebyskolan).  
Med hänsyn till ärendets akuta karaktär återkommer nämnden redan 
nu med även en ansökan om investeringstillstånd för detta projekt. 
Får ärendet en skyndsam behandling gör nämnden samtidigt  
bedömningen att den nya hallen i bästa fall kan tas i drift efter 
sportlovet i februari 2016. 
 
Eftersom gällande investeringsbudget-/plan redan innehåller medel 
(8,0 mnkr) för att genomföra denna investering under innevarande år, 
ställer sig kommunledningsförvaltningen positiv till nämndens 
framställan. Den tillkommande årshyran om ca 600 tkr kommer helt 
att belasta kunskapsnämnden, då hallen är tänkt att endast 
användas för grundskolans idrottsundervisning och inte för att lösa 
föreningslivets behov. Finansieringen av denna merkostnad bör 
slutgiltigt prövas av den kommande budgetberedningen för åren 
2016 – 2018 men förutsätts initialt att kunna rymmas inom 
kunskapsnämndens redan tilldelade budgetramar för år 2016 och 
framöver. 
 
Yrkanden 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras för vidare 
beredning.  
 
Camilla Brunsberg (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar att ärendet 
avgörs idag och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
bevilja ett omedelbart investeringstillstånd för byggnation av en ny 
fullmåttshall vid Lyckeby Kunskapscenter (Vedebyhallen), att 
finansiera investeringen genom ökad nyupplåning med 12 mnkr inom 
kommunens totala låneram, att i budget 2015 anslå 12 mnkr för 
investeringen till kultur- och fritidsnämnden   
      

     forts. 
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§ 134 forts. 
Projekteringstillstånd B- hall Vedebyskolan. 
 
att finansieringen av projektets från år 2016 tillkommande drift- och 

hyreskostnader ska hänskjutas till budgetberedningen 2016-2018 för 

slutlig prövning, att uppdra åt drift- och servicenämnden att verkställa 

projektet, samt att kommunstyrelsen beslutar att investeringsutgiften 

om 8 mkr ska täckas av från år 2014 till 2015 överförda 

investeringsmedel inom kunskapsnämndens tillgängliga 

investeringsram för fastighetsverksamhet.  

 

Christopher Larsson (SD) yrkar att nya hallen som ska byggas i 

Vedeby är en fullstor hall enligt alternativ 2 som presenterats i 

handlingarna, att kommunstyrelsen beviljar investeringstillstånd 

förutsatt att kommunfullmäktige tar beslut om en ökad nyupplåning 

om 12 mkr och att investeringsutgiften om 8 mkr täcks av 

kunskapsförvaltningen. 

 

Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till Börje Dovstads återremissyrkande. 

 

Proposition och beslut 

 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 

avgöras i dag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 

ska återremitteras. 

 

Reservationer 

 

Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson (M), Emma Swahn- 

Nilsson (M),Tommy Olsson (KD), Christopher Larsson (SD) och Lotta 

Antman (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkanden. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således 

 

att återremittera ärendet 

 

_____ 
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Drift- och sevicenämnden   KS.2015.152.291 

Ekonomiavdelningen 

Akten 

 

 

 

 

 

§ 136 

Projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad och 

renovering av Rödebyskolans kök. 

 

Drift- och servicenämnden beslöt vid sitt sammanträde i februari 
månad 2015, § 30, att ansöka om projekterings- och 
investeringstillstånd för upprustning av köket vid Rödebyskolan. 
Investeringsutgiften beräknas till max. 4,3 miljoner kronor och för att 
finansiera denna begär nämnden samtidigt en motsvarande utökning 
av den tilldelade investeringsramen. 
 
Utifrån gällande livsmedels- och arbetsmiljölagar måste åtgärder 
snarast vidtas för att säkerställa en fortsatt produktion i köket. Görs 
inte detta finns stor risk för att köket kommer att stängas med 
hänvisning till bristfällig arbetsmiljö. En mycket begränsad del av 
nödvändiga åtgärder beräknas kunna utföras med tillgängliga 
underhållsmedel. 
 
Enligt kommunledningsförvaltningens (KLF) bedömning borde detta 
enligt drift- och servicenämnden akuta och angelägna projekt varit 
med redan vid prövningen och prioriteringen av investeringsbudget-
/plan för åren 2015 – 2019. Enligt KLF är det samtidigt inte rimligt att 
utöka de fastställda investeringsramarna för år 2015 med hänsyn till 
kommunens fastställda finansiella målsättningar. Förvaltningen 
ställer sig också negativ till att låta projektet finansieras ur 
kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv. Denna reserv är 
nämligen redan nu i mars månad kraftigt reducerad och kvarvarande 
medel ska även räcka till nya eller fördyrade projekt under årets 
resterande nio månader. 
 

     forts. 
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§ 136 forts. 

Projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad och 

renovering av Rödebyskolans kök. 

 

Enligt en förnyad bedömning av drift- och serviceförvaltningen bör de 

mest akuta åtgärderna kunna vidtas genom nyttjande av tillgängliga 

underhållsmedel samtidigt som resterande åtgärder senareläggs till 

år 2016. Med en sådan hantering finns dock fortfarande en viss risk 

för att det senare under året kommer ett föreläggande (från miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen) om en stängning av köket. Skulle 

detta bli aktuellt anser KLF att en omprioritering måste ske inom drift- 

och servicenämndens totala investeringsramar för år 2015, så att 

detta projekt prioriteras på bekostnad av annat. Utifrån den beskrivna 

situationen vid Rödebyskolans kök ser KLF det också som angeläget 

att drift- och servicenämnden inför kommande investeringsplanering 

för åren 2016-2020 ser över standarden och behoven även vid övriga 

större tillagningskök i kommunen. 

 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 

kommunstyrelsen 

 

1. att tillstyrka drift- och servicenämndens framställan om 

projekteringstillstånd för ombyggnad och renovering av 

Rödebyskolans kök 

 

2. att avstyrka nämndens framställan om dels investeringstillstånd, 

dels utökad investeringsram för denna ombyggnad/renovering 

 

3. att anmoda nämnden att under år 2015 genomföra nödvändiga 

och akuta insatser med tillgängliga underhållsmedel 

 

4. att om ytterligare åtgärder krävs redan under år 2015, anmoda 

nämnden att prioritera och täcka dessa utgifter inom nämndens 

totala investeringsramar för detta år  

 

5. att i övrigt hänskjuta detta ärende för prövning till 

budgetberedningen för åren 2016 -2018 (2020). 

 

_____ 

 

 



 
 

5 maj 2015          29 
 
Kommunledningsförvaltningen   KS.2011.127.045 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 

 

 

 

 

§ 137 

Finansrapport mars 2015. 

 

 I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för 

Karlskrona Kommun” framgår att rapportering avseende den 

finansiella verksamheten ska levereras till KSAU samt 

kommunstyrelsen månatligen.  

 

Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning, 

likviditetshantering samt placeringar som visar att 

finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som 

kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen ska på en aggregerad 

nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa avseende all 

upplåning och utlåning i kommunen.  

 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 

kommunstyrelsen 

 

att godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende mars 

månad 2015 

 

_____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS. 2015.141.041 
Ekonomiavdelningen 
HR- avdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 138 
Uppföljning per den 31 mars 2015 för kommunstyrelsen/ 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen verksamheter 
beräknar uppvisa ett positivt resultat mot budget om +4,6 mnkr 2015. 
Utfallet för perioden uppgår till +7,2 mnkr. Budgetramen för 2015 
uppgår till 240,9 mnkr exklusive sparbeting.  
 
I den prognos kommunledningsförvaltningen lämnar finns en 
återbetalning från kollektivtrafiken för föregående år, ett negativt utfall 
på politiken för utbetalade arvoden samt 3,0 mnkr på 
projektbudgeten för två tilldelade projekt som ej kommer att nyttjas 
under 2015.  
  
Under kommunstyrelsen ligger sparbeting om 12,8 mnkr. 
Sparbetingen är inte utdelade till förvaltningarna. I det fall 
sparbetingen inte uppfylls i sin helhet kommer de att påverka 
kommunstyrelsens utfall. Prognosen för 2015 är -1,3 mnkr.  
 
Total prognos Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 
inklusive sparbeting +3,3 mnkr    
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att godkänna uppföljningen för mars månad 2015. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige                       KS 2014.506.041 
Akten 
 
 
 
 

 
 
 
§ 139 
Resurstillskott till socialnämnden. 
 
Läget på socialförvaltningens Familj- och ungdomssektion är 
allvarligt och fortsätter att röra sig i en oroande riktning. Efter februari 
kan vi konstatera att endast 56 procent av förhandsbedömningar och 
66 procent av barnavårdsutredningarna handläggs färdigt inom 
lagstadgad tid. 
 
Det har skett en kraftig ökning av antalet orosanmälningar och därpå 
inledda barnavårds-utredningar. Det i sin tur genererar ett utökat 
behov av placeringar av barn i familjehem, och därmed behov av 
utökad familjehemsrekrytering, samt insatser på hemmaplan. 
Arbetsbelastningen ökar också på grund av bland annat ändrad 
lagstiftning, utökade an-svarsområden exempelvis för våld i nära 
relationer/barn som bevittnat våld, ensamkom-mande flyktingbarn, 
handläggning och dokumentation, riktlinjer för ungdomar med bero-
ende. 
 
Genom de förändringar i organisationen som beslutades i januari 
2014 har Barn- och ungdomssektionen en organisatorisk plattform 
för att genomföra de förändringarna som är nödvändiga. Men bristen 
på socionomer är stor. 
 
Inom socialförvaltningen finns en god bild av läget och vilka åtgärder 
som behöver göras genom följande dokument/utredningar.   
 

 Socialförvaltningens utredning i september 2014 

 Lex Sarah 

 ACP-utredningen 

 IVOs granskning 

 SKLs verksamhetsanalys 

  
Kunskap finns om vad som behöver göras inom förvaltningen för att 
säkerställa en trygg verksamhet, och de åtgärder som påbörjats inom 
socialförvaltningen är rätt, vilket bl.a. bekräftas av rapporten från 
IVO´s granskning. 
 
     forts. 
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§ 139 forts. 
Resurstillskott till socialnämnden. 
 
Arbetet har emellertid bara börjat och det bedöms vara en lång väg 
kvar. Det finns inget snabbt sätt att lösa situationen, utan 
socialförvaltningen måste kontinuerligt arbeta med utvärderingar och 
förbättringar. 
 
För att säkerställa kvaliteten i verksamheten, såväl i den 
myndighetsutövande delen som i den frivilliga, ser förvaltningens 
behov av rekrytering/ resurser under 2015 ut enligt följande 
 
1. För att klara utredningsverksamheten behöver 16 socionomer 
rekryteras. Det är svårt att rekrytera rutinerade socionomer vilket 
betyder att det vid varje rekrytering behöver ges omfattande stöd åt 
de nyanställda. Den bedömning som i dag kan göras är att det är 
rimligt att rekryteringen kan ske i en takt av två nya medar-betare per 
månad. 
 
2. För att klara det förebyggande arbetet (fältgruppen) behöver fyra 
socionomer rekryteras. Bedömningen är att det är lättare att 
genomföra den här rekryteringen än rekryteringen till 
utredningsverksamheten. 
 
3. För att klara verksamheten i dagsläget är ett antal konsulter inne 
och arbetar som handläggare. I socialnämndens budget finns medel 
till siste juni för detta. Rekryteringarna enligt ovan kommer att 
påbörjas omedelbart, men för att under upp-byggnads- och 
introduktionsfasen säkerställa verksamheten behöver medel finnas 
för att säkerställa fortsatt konsultmedverkan året ut. 
 
4. Under 2015 ligger dessutom tre tjänster på familjestöd vakanta, de 
behöver rekryteras efter halvårsskiftet. De medel som frigjorts genom 
beslutet att vakantsätta dessa tjänster har främst använts för att 
finansiera kostnader för externa placeringar av barn- och ungdomar 
 
Socialnämndens ram föreslås bli utökad med 8,7 mnkr under 2015 
för att täcka årets kostnader för ovanstående åtgärder. Samtliga 
lönekostnader är beräknade på lönenivå efter 
revisionsförhandlingarna 2015. 
 
Socialnämnden tillförs hela ramutökningen för 2015 direkt. Nämnden 
ska sedan månatligen till kommunstyreslen redovisa 

 Hur utvecklingsarbetet går 

 Hur rekryteringarna faller ut i antal nya medarbetare 

 Vilka faktiskt ökade personalkostnader som rekryteringarna har 
lett till 
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      forts. 
 
§ 139 forts. 
Resurstillskott till socialnämnden. 
 

 Hur utvecklingen av kostnaden för konsultinsatser ser ut under 
året 
 
Nämndens ökade handlingsutrymme 2015 begränsas till 8,7 mnkr. I 
den mån den faktiska kostnadsbilden för de åtgärder som ska täckas 
av tillskottet kan bedömas bli lägre än 8,7 mnkr ska nämnden 
återredovisa ett sådant överskott. 
 
Finansiering 2015 
Finansieringen av tillskottet till socialnämndens ram 2015 föreslås bli 
finansierad genom ett ianspråktagande av prognostiserade överskott 
inom 

 Drift- och servicenämnden med 2,0 mnkr 

 Överförmyndarnämnden med 1,0 mnkr 

 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) med 3,3 mnkr 
 
Inga av dessa överskott är av varaktig karaktär varför nämndernas 
resurser från och med 2016 i det här avseendet återställs. 
 
Utöver ovanstående finansiering om totalt 6,3 föreslås att 2,4 mnkr 
ianspråktas ur reser-ven för utveckling av social- och 
omsorgsverksamhet. Reservens storlek uppgår för 2015 till 9,5 mnkr. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till finansiering enligt ovan har 
under hand kommunicerats med berörda förvaltningschefer. Till den 
delen det berör kommunledningsförvaltningen självt har 
finansieringen kommunicerats kommunstyrelsens ordförande och 
med berörda inom förvaltningen. 
 
Finansiering 2016 och framåt 
Helårskostnaden för åtgärderna, varvid kostnaderna för 
konsultinsatser förutsätts helt upphöra från och med 2016, uppgår till 
12 mnkr. I det pågående arbetet med budget och plan 2016 föreslås 
att kommunstyrelsen i sitt förslag till budget tillför socialnämnden 
dessa medel. 
 
I ett första läge, innan hela bilden av hur budgetförslaget kommer att 
se ut, förutsätts ökningen finansieras genom att varaktigt ta i anspråk 
12 mnkr från reserven för utveckling av social- och 
omsorgsverksamhet. Under 2016 uppgår den i utgångsläget till 20,5 
mnkr för att sedan öka till 27,0 mnkr 2017. 
 
 
     forts. 
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§ 139 forts. 
Resurstillskott till socialnämnden. 
 
Yrkanden 
 
Camilla Brunsberg (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar att att- sats 6 
ändras till följande lydelse: att socialnämndens nettoram för 2016- 
2018 fastställs av kommunfullmäktige i juni 2015 och bereds av 
pågående budgetberedning. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs och Tommy 
Olssons ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Reservationer 
 
Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson (M), Emma Swahn- 
Nilsson (M) och Tommy Olsson (KD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
1. att för verksamhetsåret 2015 utöka socialnämndens nettoram med 
8,7 mnkr 
 
2. att för verksamhetsåret 2015 minska drift- och servicenämndens 
nettoram med 2,0 mnkr 
 
3. att för verksamhetsåret 2015 minska överförmyndarnämndens 
nettoram med 1,0 mnkr 
 
4. att för verksamhetsåret 2015 minska kommunstyrelsens nettoram 
med 3,3 mnkr 
 
5. att för verksamhetsåret 2015 ianspråkta 2,4 mnkr ur reserven för 
utveckling av social- och omsorgsverksamhet 
 
6. att uppdra till kommunstyrelsen att i sitt förslag till budget och plan 
2016-2018 utöka socialnämndens nettoram med 12 mnkr 
 
_____  
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Kommunfullmäktige                       KS 2014.506.041 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 

 
 
§ 140 
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet. 
 
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till +29,6 mnkr. Av 
resultatet ska 10,5 mnkr avseende ökade realisationsvinster räknas 
bort i den s.k. balansavstämningen. Det balansavstämda resultatet 
uppgår därmed till 19,1 mnkr. 
 
Kommunens positiva resultat, oaktat att det byggs upp av såväl 
positiva som negativa komponenter, innebär att kommunen i denna 
rapport bedöms ha en god ekonomisk hushållning. 
 
Föreslagen omflyttning av resurser till socialnämnden 
Rapporten innehåller effekten av den i annan ordning föreslagna 
utökningen av socialnämndens resurser och hur tillskottet föreslås bli 
finansierat. Jämfört med förhållandet före förslaget om 
resursförstärkning till socialnämnden, innebär ramutökningen en 
förväntad ökad nettokostnad om 8,7 mnkr. 
 
Ökade reavinster 
För att tillfälligt finansiera utvecklingen av stadsmarinan i år har 
medel från kommunstyrelsens investeringsreserv samt budgeten för 
exploateringsverksamhet tagits i anspråk. I den här rapporten 
föreslås nu, vilket förutsattes när medel anvisades till stadsmarinan, 
att budgeten för dessa objekt ökas upp med totalt 10,5 mnkr. Det 
ökade budgeterade resultatet möts med en lika stor prognostiserad 
intäkt. 
Genom den ökade reavinsten återställs sedan den budgeterade 
nivån på kommunstyrelsens investeringsreserv, och den kommer 
därmed att uppgå till 7,7 mnkr. Samtidigt återställs 
kommunsstyrelsens anslag för exploateringsverksamheten med 2,8 
mnkr, varvid den åter kommer att uppgå till 5 mnkr 
  
Verksamhetens nettokostnad 
Kunskapsnämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden och 
äldrenämnden erhöll alla utökade ramar 2015. I den nu upprättade 
rapporten är det endast äldrenämnden som förväntas rymma 
verksamheten inom anvisade ramar.  forts. 
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§ 140 forts. 
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet. 
 
Innehållet i, och slutsatsen av, den nu upprättade rapporten ger 
anledning att hysa fortsatt oro för kostnadsutvecklingen. Det är därför 
angeläget att alla nämnder kontinuerligt och intensivt arbetar med att 
styra och leda verksamheten så att givna ramar inte överskrids.  
 
Mot denna bakgrund anser kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen bör föreslå att kommunfullmäktige riktar ett absolut 
krav på kunskapsnämnden att vidta åtgärder så att den 
prognostiserade avvikelsen mot budget till fullo undviks. Samma krav 
föreslår kommunledningsförvaltningen riktas mot 
funktionsstödsnämnden. 
 
Socialnämnden tillförs genom särskilt beslut resurser för att 
säkerställa utredningsarbetet, resurser till familjestödjande 
verksamhet, samt återetablering av fältgruppen. Tillskottet av 
resurser innebär inte att den prognostiserade avvikelsen elimineras – 
den kvarstår i sin helhet om -11,3 mnkr då den härrör från andra 
delar av nämndens verksamheter.  
Nämndens resursbehov kommer att vara föremål för särskild 
prövning i det pågående budgetarbetet. Socialnämndens föreslås 
därför i det här skedet inte behöva vidta några åtgärder för att 
balansera ökade kostnader för externa placeringar. Det innebär att 
socialnämnden föreslås få ett godkännande att överskrida anvisade 
ramar med 11 mnkr. Nämnden föreslås dock få ett särskilt uppdrag 
att månatligen till kommunstyrelsen rapportera utvecklingen inom 
verksamheten. Lämpligt är att nämnden koordinerar sin rapportering 
enligt ovan med den rapportering som nämnden ska göra med 
anledning av utökningen av nämndens ramar. 
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2015-03-23 bl.a. beslutat 
att begära full kompensation av kommunfullmäktige för att nå en 
budget i balans enligt förvaltningens prognos 2015 
att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige slå larm om 
förvaltningens mycket utsatta läge, för att definiera resursbehovet 
från kommunfullmäktige som motsvarar socialtjänstlagen och de 
politiska målen samt ge förvaltningen i uppdrag att till socialnämnden 
i april 2015 redovisa förslag till åtgärder för att nå en budget i balans i 
samtliga delar av förvaltningen utan att det medför 
personalneddragningar samt kopplat till en risk- och 
konsekvensanalys. 
 
Mot bakgrund av att nämnden föreslås få den prognostiserade 
negativa avvikelsen mot budget godkänd kan nämndens 
framställning enligt första att-satsen anses som besvarad. 
      forts. 
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§ 140 forts. 
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet. 
 
Vad gäller andra att-satsen konstaterar 
kommunledningsförvaltningen att nämndens resursbehov är en del i 
det pågående budgetarbetet.  
 
Arbetsmarknadsnämnden uppvisar en prognostiserad negativ 
avvikelse mot budget med -3,2 mnkr. Här kan finnas förhållanden i 
den tekniska konstruktionen av budgeten avseende förhållandet mot 
främst dåvarande utbildningsnämnden. 
Kommunledningsförvaltningen vill därför att det förhållandet djupare 
analyseras inför rapporten efter maj månad. Mot den bakgrunden 
anser kommunledningsförvaltningen att nämndens negativa 
avvikelse tills vidare ska godkännas.  
 
Yrkanden 
 
Camilla Brunsberg (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar att att- sats 6 
ändras till följande lydelse: att för kunskapsnämnden godkänna 
prognostiserad negativ avvikelse mot budget med 9 mkr och att 
funktionsstödsnämnden ska genomföra åtgärder som nedbringar 
kostnadsläget till anvisade ramar. 
 
Camilla Brunsberg (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar tillägg med en 
att- sats med följande lydelse: att avsätta 15 mkr av årets utbetalda 
AFA- medel för en eventuell nödvändig sanering runt Östersjöhallen. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsberg och Tommy 
Olssons ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Votering 
 
De som vill bifalla allmänna utskottets förslag röstar JA. 
De som vill bifalla Camilla Brunsbergs och Tommy Olssons 
ändringsyrkande röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Chatarina Holmberg (S) Jan- Anders- Lindfors 
(S), Elina Gustafsson (S) Rikard Jönsson (S) Lisbeth Bengtsson (S), 
Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD), Börje Dovstad (FP), 
Magnus Larsson (C) och Patrik Hansson (S)  
      
     forts. 
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§ 140 forts. 
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet.    
 
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson 
(M), Emma Swahn Nilsson (M) Tommy Olsson (KD) och Sofia 
Bothorp (MP). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 10 ja- röster mot  
5 nej- röster enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Därefter ställer ordförnaden proposition på Camilla Brunsbergs och 
Tommy Olssons tilläggsyrkande mot allmänna utskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets 
förslag. 
 
Votering 
De som vill bifalla Camilla Brunsbergs och Tommy Olssons 
tilläggsyrkande JA. 
De som vill bifalla allmänna utskottets förslag röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson 
(M), Emma Swahn Nilsson (M) Tommy Olsson (KD) och Sofia 
Bothorp (MP). 
 
Föjande röstar NEJ: Chatarina Holmberg (S) Jan- Anders- Lindfors 
(S), Elina Gustafsson (S) Rikard Jönsson (S) Lisbeth Bengtsson (S), 
Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD), Börje Dovstad (FP), 
Magnus Larsson (C) och Patrik Hansson (S) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 10 nej- röster mot  
5 ja- röster enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således för egen del 
 
1. att socialnämndens beslut enligt nämndens § 59 – 2015 i och med 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, att-sats nr 7 
nedan, är besvarad 
 
2. att uppdra åt socialnämnden att månatligen till kommunstyrelsens 
rapportera utvecklingen i verksamheten 
 
3. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att närmare analysera 
arbetsmarknadsnämndens budget med utgångspunkt i överförda 
medel från dåvarande utbildningsförvaltningen 
 
      
      forts. 
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§ 140 forts. 
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamhet. 
 
4. att i övrigt godkänna och till kommunfullmäktige överlämna 
uppföljningsrapport ett mars månad 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
5. att med hänvisning till det styrande dokumentet ”Ekonomi- och 
verksamhetsstyrning” uppmana alla nämnder att leda och styra 
verksamheten så kostnaderna ryms inom anvisade ramar 
 
6. att kunskapsnämnden och funktionsstödsnämnden ska genomföra 
åtgärder som nedbringar kostnadsläget till anvisade ramar 
 
7. att för arbetsmarknadsnämnden godkänna en prognostiserad 
negativ avvikelse mot budget med 3,2 mnkr 
 
8. att för socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ 
avvikelse mot budget med 11,3 mnkr 
 
9. att öka den budgeterade nivå på reavinster med 10,5 mnkr till 
totalt 13,5 mnkr 
 
10. att öka det budgeterade resultatet för kommunen med 10,5 mnkr 
till 27,5 mnkr 
 
11. att öka kommunstyrelsens reserv för investeringar med 7,7 mnkr 
 
12. att öka kommunstyrelsens investeringsanslag för exploateringar 
med 2,8 mnkr 
 
13. att kommunfullmäktige i övrigt godkänner upprättad rapport efter 
mars månad 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.225.806 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 141 
Taxor för kultur- och fritidsnämnden 2015. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid dammanträde den 2 mars 2015 § 
17 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa taxor för 
idrotts- och fritidsanläggningar för år 2015 enligt framlagt förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden skriver att kultur- och fritidsförvaltningen 
har konstaterat att taxor för olika typer av lokaler saknas i vissa fall 
och att korrigering av taxor måste ske relaterat till budget.  
 
Förslag till taxor har därför tagits fram av förvaltningen. 
 
Yrkanden 
 
Camilla Brunsberg (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar att ärendet 
återremitteras med ett uppdrag att ta fram sänkta avgifter för barn 
och ungdomsverksamheten och höjda avgifter för vuxna och 
kommersiella aktörer. 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar att taxor som rör barn och unga 
bibehålls enligt 2014 års nivå. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs och Tommy 
Olssons återremissyrkande mot allmänna utskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets 
förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Christopher Larssons 
ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
 
 
 
     forts. 
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§ 141 forts. 
Taxor för kultur- och fritidsnämnden 2015. 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa taxor för idrotts- och fritidsanläggningar enligt kultur- och 
fritidsnämndens förslag. 
 
Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson (M) och Emma Swahn 
Nilsson (M) deltar inte i beslutet. 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.144.107 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 142 
Detaljplan för Pottholmen, etapp 1 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 
mars 2015 § 59 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Pottholmen, etapp 1, daterad 23 februari 2015 
 
Nämnden skriver att detaljplanen för Pottholmen 1 m fl, etapp 1, har 
varit föremål för allmän granskning mellan 21 november – 19 
december 2014. Planområdet omfattar den västra sidan av 
Pottholmen och utgör en första etapp i utvecklingen av Pottholmen 
enligt planprogram från 2012. Stadsdelen är utpekat som ett 
utvecklingsområde för funktionsblandning i översiktsplanen från 
2010. 
 
Pottholmen, etapp 1, föreslås få blandade funktioner så som cirka 
440 bostäder, kontor, handel och service i huvudsak i 4-7 våningar. 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en 
förtätning av centrala Karlskrona med en ny funktionsblandad 
stadsdel med ett integrerat miljö-anpassat byggande och hållbar 
utveckling med en hög ambitionsnivå. 
 
Till detaljplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ett 
hållbar-hetsprogram som säkerställer hållbarhetsaspekterna för den 
nya stadsdelen och ett gestaltningsprogram som ska vara 
vägledande för gestaltning och utformning. 
 
Till detaljplanen finns även ett antal utredningar så som miljö-teknisk 
undersökning, trafiksimulering, bullerberäkning, riskbedömning för 
farligt gods, geoteknik, vibrationer, arkeologisk utredning, 
dagvattenutredning och luftkvalitet m.m. 
 
Detaljplanen har sedan granskningen ändrats på nedanstående 
punkter: 
 
 Utredningen riskbedömning för farligt gods har kompletterats med 
farligt gods på järnvägen. 

 Utredning miljöteknisk undersökning har kompletterats med en PM 
med mätbara åtgärdsmål. 

       forts. 
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§ 142 
Detaljplan för Pottholmen, etapp 1 

 

 Hållbarhetsprogrammet har kompletterats med en utredning om 
grönytefaktor. 

 Planbestämmelse har tillkommit om att nytillkommande 
bebyggelse ska uppföras radonsäkert. 

 Planbestämmelse har tillkommit om att tekniska anläggningar ska 
översvämningsskyddas. 

 Planbestämmelse om villkor för lov har tillkommit – Bygglov för 
inte ges förrän skyddsåtgärder genomförts för att motverka ras, 
skred, översvämning och erosion. 

 Byggnad 34:a inom Strandgården, har kompletterats med 
planbestämmelsen rivningsförbud och utökad lovplikt för fasad-
material, fönster, ytterdörrar samt byte av takmaterial. 

 Kvarter 3 har kompletterats med planbestämmelse D- vård för att 
möjliggöra ett omvårdnadsboende. 

 Kvarter 6 har kompletterats med plan bestämmelse S1- förskola. 

 Kvarter 7 har justerats så att området omfattas av kvartersmark 
med planbestämmelse T- trafik istället för allmän plats mark- 
busstorg. E-området (transformatorstation) inom kvarterat har utgått 
då det inryms i ändamålet T, trafik. 

 Byggrätten för byggnaden resecentrum, i spårområdets 
förlängning, har minskats 3 meter i norr för att möjliggöra passage för 
fotgängare under hela dygnet. 

 Den tredimensionella fastighetsindelningen har justerats så att 
hela ytan i våning 1-4 har planbestämmelsen PC, parkering och 
centrumändamål. 

 Vidareutveckling och komplettering med mindre textjusteringar. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att  anta detaljplanen för Pottholmen 1 m.fl, etapp 1, daterad 23 
februari 2015. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2015.260.106 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 

§ 143 
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.  
 
I samband med att Karlskrona Hockey Klubb, KHK, kvalificerat sig för 
spel i SHL kommande säsong har krav på behov av om och 
tillbyggnad av hockeyarenan initierats. För att erhålla licens att spela 
i elitserien finns bl.a. krav på åskådar volym, 5000 totalt varav 
sittande minst 3500. Detta skall jämföras med dagens kapacitet som 
är 3464 totalt respektive 2564 sittande. Vidare finns krav på 
belysning och på sarg och teknik. 
 
Utöver de formella kraven från SHL/Hockeyförbundet finns också 
behov av att lösa redan kända brister rörande logistik, toaletter, 
omklädningsrum, tillgänglighet för funktionsnedsatta. Vidare finns 
önskemål från KHK om förbättrade möjligheter till 
försäljningsaktiviteter, restaurang, loger mm. 
 
På uppdrag av kommunledningen har drift- och serviceförvaltningen 
utrett och tagit fram förslag i frågan. Uppdraget har varit att snabbt få 
fram lösningsalternativ med avstämning av berördas krav under 
utredningens gång. I arbetet har därför avstämningar skett b.la. med: 
berörda förvaltningar som räddningstjänst, miljö- och 
byggnadsförvaltningen, kultur- och fritid, kommun-ledning men också 
med berörda föreningar inom ishockey, curling, konståkning samt 
hockeyförbundet och SHL. 
 
Drift- och servicenämnden beslutade vid sammanträde 2015-04-27 
att bevilja projekterings- och investeringstillstånd om 75 mnkr 
avseende om- och tillbyggnad av Arena Rosenholm. 
 
Arbetet med att ta fram underlag för investeringen i arenan har 
utförts i samverkan mellan drift- och serviceförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 
I den gällande investeringsplanen finns inga medel avsatta för en 
utbyggnad av ishockeyarenan. Den nu kalkylerade utgiften måste 
således finansieras genom att kommunfullmäktige anvisar nya 
investeringsmedel.  
 
      forts. 
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§ 143 forts. 
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.  
 
Eftersom kommunens resultatbild inte rymmer en egenfinansiering 
av den ökade utgiftsnivån innebär förslaget att finansiering måste ske 
via en utökad nyupplåning, men inom kommunens nuvarande 
låneram om 1 000 mnkr. 
 
Den totala investeringen beräknas uppgå till 75 mnkr vilket inkluderar 
såväl fastighet som inventarier. Kvarvarande ekonomiska livslängd 
på arenan uppgår till 23 år. Kommunledningsförvaltningens 
bedömning är att den investering som nu görs i fastigheten ska 
skrivas av på den tidsperioden. 
 
Som en följd av investeringen kommer kommunens sammantagna 
resultatpåverkande kostnader för arenan att öka. Med de uppgifter 
som finns till hands just nu kan den årliga ökningen kalkyleras till 5,4 
mkr. Kostnadsökningen fördelar sig med 3,4 mnkr i avskrivningar, 0,8 
mnkr i ökade driftkostnader samt 1,1 mnkr i räntekostnader för 
nyupplåning. 
 
En del av de investeringar som nu görs är att hänföra till KHK´s 
ökade möjligheter till försäljning. Det gäller dels två lounger, dels 
utökade försäljningsytor i själva arenabyggnaden samt en 
restaurangdel i den tillbyggda entredelen. Entredelen består av två 
våningar, och det övre planet är helt avsett för restaurang. Kostnaden 
för dessa ovan nämnda ytor anser kommunledningsförvaltningen ska 
bekostas av KHK via ett särskilt hyresavtal med kommunen. Vad 
avser den sistnämnda tillbyggnaden, entrédel med en restaurangdel, 
så är hela den byggnadsdelen avhängigt att det i närtid träffas ett 
avtal med KHK. 
 
Alla detaljer i ett sådant hyresavtal är inte färdigdiskuterade med 
KHK. Avtalstiden bedömer kommunledningsförvaltningen ska sättas 
till tio år. Den slutligt avtalade hyresnivån kommer därmed att minska 
kommunens nettokostnad för investeringen. 
 
Kommundirektören föreslås få i uppdrag att förhandla fram 
avtalsförslag med KHK. Avtalet ska återspegla KHK´s förbättrade 
möjligheter att dra affärsmässig nytta av de utökade lokalerna. 
Avtalets konstruktion föreslås bli förelagt kommunstyrelsens 
arbetsutskott för godkännande. 
 
KHK har redan i dag separata avtal med kommunen vad avser 
befintliga försäljningsställen i arenan, den tillbyggda VIP-loungen 
samt den tillbyggda massmediamodulen.  
 
      forts. 
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§ 143 forts. 
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.  
 
Kommunledningsförvaltningens intention är att parterna gemensamt 
säger upp dessa avtal för att sedan inlemma dessa objekt i ett 
sammanhållet hyresavtal mellan kommunen och föreningen. Värdet 
på dessa avtal uppgår i dag till ca 650 tkr per år. 
  
Enligt den princip som från och med 2015 gäller vad avser anvisning 
av investeringsmedel, projekteringstillstånd sam investeringstillstånd 
för fastigheter sker det till den verksamhetsansvariga nämnden. 
Uppdraget att i det praktiska arbetet verkställa investeringen går 
sedan till drift- och servicenämnden. Vad avser den här investeringen 
är kultur- och fritidsnämnden att betrakta som verksamhetsansvarig 
nämnd, där av formuleringarna i beslutsförslagen 3, 5 och 7. 
 
Yrkanden 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar att att-sats 4 ändras till att tillbyggnad av 
entrédel i två plan inkluderande restaurangdel endast ska 
genomföras om avtal med KHK finns avseende kapital- och 
driftskostander. 
 
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till Börje Dovstads 
ändringsyrkande. 
 
Tommy Olsson (KD) yrkar att restaurangdelen tas bort från 
investeringen. 
 
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att invänta 
kommande investeringsbudget och att ansökan om dispens hos SHL 
för kraven avseende arenan görs. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras i dag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras i dag.  
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Börje Dovstads 
ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Börje Dovstads ändringsyrkande. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Tommy Olssons yrkande 
mot allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
      forts. 
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§ 143 forts. 
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.  
    
 
Reservationer  
 
Tommy Olsson (KD) reserverar sig till fördel för eget yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således för egen del 
 
1. att uppdra åt kommundirektören att genomföra förhandlingar med 
KHK avseende hyresavtal 
 
2. att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna 
hyresavtal med KHK 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
1. att bevilja kultur- och fritidsnämnden projektterings- samt 
investeringstillstånd avseende tillbyggnad av Arena Karlskrona 
 
2. att tillbyggnad av entrédel i två plan inkluderande restaurangdel 
endast ska genomföras om avtal med KHK finns avseende kapital- 
och driftskostnader 
3. att i budget 2015 anslå 75 mnkr för investeringen till kultur- och 
fritidsnämnden 
 
4. att finansiera investeringen genom ökad nyupplåning med 75 
mnkr inom kommunens totala låneram om 1 000 mkr 
 
5. att uppdra åt drift- och servicenämnden att verkställa 
investeringen 
 
6. att uppdra åt kommunstyrelsen att i kommunstyrelsens förslag till 
budget 2016, plan 2017-2018 inarbeta den ökade driftkostnaden för 
drift- och servicenämnden respektive kultur- och fritidsnämnden, 
samt 
 
7. att denna beslutsparagraf ska förklaras omedelbart justerad. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2015.95.480 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 144 
Svar på motion Karlskrona en djurvänligare kommun. 
 
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 13 februari 
2015, § 3, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att allt kött 
somköps in till kommunens kök ska som minimumkrav minst följa de 
lagar som vi har i Sverige 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 4 mars  
 
2015, lämnat yttrande och förslag till beslut. förvaltningen skriver att 
upphandlingsavdelningen upphandlar allt kött till Karlskrona kommun 
i enlighet med de krav lagstiftningen tillåter. Därav följer bla att vi inte 
kan välja att köpa en vara från ett visst land, om varan uppfyller 
ställda lagkrav. 
 
Upphandlingsavdelningen säkerställer kraven genom att kravställa i 
enlighet med Miljöstyrningsrådets riktlinjer. 
 
Sverigedemokraterna belyser speciellt kyckling. I redovisning anges 
de krav som tillåts att ställa och som kommunen har ställt i senaste 
upphandlingen av livsmedel avseende kyckling. 
 
Yrkande 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons yrkande mot 
allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige 
 
att motionen ska anses besvarad. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.618.210 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 145 
Svar på medborgarförslag hur Hattholmen ska utvecklas. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 
den 10-11 december 2014 , § 224, av Magnus Eriksson. 
Förslaget är att utveckla Hattholmen med parker lekytor, maritima 
verksamheter, restauranger m.m. 
 
Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad den 25 mars 2015 lämnat 
yttrande och förslag på beslut. Förvaltningen skriver att förslaget 
pekar på möjligheten att inom området anlägga parker med lekytor, 
maritima verksamheter, husbilsparkering, sjöbodar med båtplatser, 
kallbadhus och restaurang. 
Tanken är också att knyta samman Hattholmen med centrala staden 
via ett trädkantat gång- och cykelstråk och att tona ner Infartsleden 
till en gata med dämpad hastighet.  
 
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats 
planuppdraget att ta fram ett planprogram för Hattholmen. 
Medborgarförslagets idéer kommer tidsmässigt lämpligt in i den 
demokratiska planprocessen för aktuellt område och har överlämnats 
för fortsatt handläggning till planavdelningen på denna förvaltning. 
Det planförslag som utarbetas av förvaltningen kommer senare att 
ställas ut för samråd med möjlighet för alla medborgare att lämna 
ytterligare synpunkter.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslåt kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige  
 
att  medborgarförslaget härmed är besvarat. 
 
______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 maj 2015          50 
 
Kommunfullmäktige     KS. 2015.74.210 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 146 
Svar på medborgarförslag om att ta initiativet till att skapa 
någon vettig användbar verksamhet för det gamla fängelset. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnqvist- 
Förslaget är att Karlskrona kommun tar initiativ till verksamhet i 
gamla fängelset. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 19 mars 
2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att 
fastigheten ägs av en privatperson som har flera olika idéer kring hur 
fastigheten kan används. För Karlskrona kommun är det självfallet av 
stort intresse att fastigheten ska komma att inrymma en verksamhet 
som gagnar kommunen och dess invånare. Valet av verksamhet är 
fastighetsägarens och vi kommer självfallet att se till att 
fastighetsägaren får del av den service som Karlskrona kommun har 
att erbjuda. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
______ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.288.870 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 147 
Svar på medborgarförslag om bronsgjutna plattor som visar 
världsarvet i relief. 
 
Medborgarförsalget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 18 juni 2014, § 110, av Roland Thörnqvist. 
Förslaget är att Karlskrona kommunska beställa bronsgjutna plattor 
som visar världsarvet i relief och som placeras ut vid olika 
besöksplatser. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vis sammanträde den 2 mars 2015 
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i 
dagsläget finns det en platta gjuten i brons som berättar om 
världsarvet. Den är placerad på Stortorgets norra del/ 
Klaipedaplatsen och finns nersänkt i den stenbelagda markytan. På 
bronsplattan finns information om varför Örlogsstaden Karlskrona 
utnämnts till världsarv samt en avbild av stadsplanen för 
örlogsstaden. Denna platta är emellertid inte utformad i relief och kan 
inte användas av personer med synnedsättning för att orientera sig.  
Runtom på Trossö, i anslutning till Lyckeby kronokvarn, vid platsen 
för det första varvet på Vämö, vid Skärfva herrgård mm finns s k 
världsarvsskyltar som i text och bild berättar om världsarvets olika 
delar.  
 
Roland Thörnquist föreslår att bronsplattor ska beställas och 
placeras vid olika besökspunkter i huvudsak på Trossö och på 
Bryggareberget. Liknande bronsplattor har i närtid framställts och 
placerats i Kristianopel samt i Sölvesborg, och kostnaden för att ta 
fram ett original samt att gjuta dessa uppgår till ca 100 000 kr per 
skylt.  
Kultur- och fritidsförvaltningen finner att det är ett förslag som är 
alltför kostsamt att genomföra samt att de nuvarande 
världsarvsskyltarna har en liknande funktion som de föreslagna 
bronsplattorna.     
 
De nuvarande skyltarna är dock i behov av en översyn och 
renovering, i vissa fall t o m en ändrad placering. I samband med en 
översyn skulle skyltarna kunna uppdateras, och genom tekniska 
lösningar skulle informationen kunna tillgängliggöras även för 
personer med synnedsättning.    forts. 
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§ 147 forts. 
Svar på medborgarförslag om bronsgjutna plattor som visas 
vårt världsarv i relief. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå medborgarförslaget 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.396.860 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 148 

Svar på medborgarförslag om att underlätta för unga att delta i 
Karlskronas kulturliv. 
 
Medborgarförsalget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 18 september 2014, § 157, av Shirin Zolfreghari m. fl. 
Förslaget är att Karlskrona kommunska ska tillhandahålla en 
kostnadsfri anläggning som är öppen för allmänheten där unga 
konstnärer/performers kan visa upp sin konst. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid 
 sammanträde den 2 mars 2015 lämnat yttrande och förslag till 
beslut. Nämnden skriver att bedömningen är att det är ett bra förslag 
och att det kan möjliggöras på ungdomsarenor som Porslinan eller 
Oden, alternativt att ingå ett samarbete med någon av kommunens 
studieförbund. 
 
Yrkanden 
 
Camilla Brunsberg (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs och Tommy 
Olssons bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
allmänna utskottets förslag. 
 
Votering 
 
De som vill bifalla allmänna utskottets förslag röstar JA. 
De som vill bifalla Camilla Brunsbergs och Tommy Olssons 
ändringsyrkande röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Chatarina Holmberg (S) Jan- Anders- Lindfors 
(S), Elina Gustafsson (S) Rikard Jönsson (S) Lisbeth Bengtsson (S), 
Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD), Börje Dovstad (FP), 
Magnus Larsson (C) och Patrik Hansson (S)  
 
     forts. 
 

  

perwimmerman
Markering
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 § 148 forts. 

Svar på medborgarförslag om att underlätta för unga att delta i 
Karlskronas kulturliv. 
 
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson 
(M), Emma Swahn Nilsson (M), Tommy Olsson (KD) och Sofia 
Bothorp (MP). 
 
Fölande avstår: Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) K 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 8 ja- röster mot  
5 nej- röster och 2 avstår enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta  
 
att anse medborgarförslaget besvarat 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2014.342.623 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 149 
Svar på medborgarförslag om att utöka skolskjutsrana från och 
till Kyrkskolan och Jändelskolan. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 18 september 2014, § 157, av Linnea Söderberg- 
Förslaget är att utöka skolskjutsarna från skolorna i Jämjö till att köra 
mellan Klakebäck och Törnåkravägen för att skapa trygghet för barn 
boende i området. 
 
Kunskapsnämnden har vid sammanträde den 28 februari lämnat 
yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att ärendet är känt 
sedan tidigare inom förvaltningen. Tidigare har nekande besked getts 
kring Olsäng. Både Olsäng och Törnåkra tillhör Fågelmara skolas 
upptagningsområde. Barn som bor i dessa områden erbjuds skjuts till 
Fågelmara. Barn som av olika skäl väljer Kyrkskolan/Jändelskolan 
erbjuds att åka med i befintligt skolskjutssystem som finns inom 
Jämjö, främst då högstadieskjutsar.  
 
Däremot trafikerar inte kommunen med dubbla skolskjutssystem i 
samma område. Det är egentligen detta som förslagsställarna 
önskar. För närvarande finns inte ekonomiskt utrymme eller 
fordonstid för att gå medborgarförslaget till mötes.  
 
Det finns flera gränsområden i kommunen där likande önskemål 
finns. Ett bifall kring Olsäng får rättvisekonsekvenser runt andra 
skolor också.  
 

 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.549.822 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 150 
Svar på medborgarförslag om att anordna en tillfällig lokalitet 
och lösning av den verksamhet som sker inom Karlskrona 
varmbadhus. 
 
Medborgarförsalget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 november 2014, § 202, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att Karlskrona kommun tar fram alternativ till 
varmbadhuset under tiden som detta är stängt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 2 mars 2015, § 
23, lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att  
utredning pågår kring varmbadhusets tekniska status vad gäller 
grundläggning och bassänger, utredningen utförs av WSP genom 
drift & serviceförvaltningen. Slutgiltigt resultat är idag inte klart men 
kommer att presenteras under våren 2015. 
Effekterna av utredningen kan inte bedömas i nuläget. 
Om och när en renovering blir aktuell kommer inte alla besökare 
och hyresgäster kunna erbjudas plats. Prioritering av 
verksamheterna kommer att bli nödvändig på de båda anläggningar 
i Karlskrona och Rödeby. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 

 att medborgarförslaget ska anses besvarat 
 
 _____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.191.821 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 151 
Svar på medborgarförslag om att man rensar upp den gamla 
fotbollsplanen i Fur. 
  
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 24 april, § 68, av Tommy Johansson. 
Förslaget är att fotbollsplanen vid badplatsen i Fur rensas upp. 
 
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 24 februari 
2014, § 37, lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver 
att Tommy Johansson påtalar att det är synd att den befintliga 
planen ej kan nyttjas av ungdomar och sommargäster då den är 
igenväxt. Vidare finns det en ideell grupp som kan hjälpa till att 
möjliggöra förslaget 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla medborgarförslaget. 
 
____  
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 § 152 
 Anmälningsärenden. 
 

1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 
2) Begäran om bidrag till ljusmanifestation och grundande av stiftelse 
till Yras minne. 
3) Skrivelse om Långö badbrygga. 
4) Rapport från statskontoret om överenskommelser mellan 
regeringen och SKL om överenskommelser. 
5) Kommuninvest, information om insatskapital och de nya 
stadgarna. 
6) SKL, erbjudande om analys av kommunens ekonomi. 
7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 12 mars 2015 § 53, 
överklagande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i 
Karlskrona kommuns kuts- och skärgård. 
8) Förstudie Smarta kort. 
9) Socialnämnden 23 mars 2015, § 60 återkallande av beslut 23 
februari 2015, § 37 förslag till organisering och ansvarsfördelning av 
Karlskrona kommuns POSOM. 
10) Region Blekinge, sammanträdesprotokoll regionstyrelsen 2015-
03-11. 
11) Länsstyrelsen Blekinge Län  
a)Beslut 2014-10-03, Dnr 302-2878-14,  
b)Ansökan om hemsändningsbidrag. 
12) Cirkulär  
a)Fullmäktiges val av revisorer.  
b)14:34 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation 
för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser.  
c)14:37 Nya mallar uppsägning på grund av arbetsbrist. 
13) Förlängning av förordande som förvaltningschef. 
14) Beslut äldrenämnden 140924, § 82, Delårsrapport med ekonomi- 
och verksamhetsuppföljning för äldrenämndens verksamheter per 
augusti 2014. 
15) Beslut om geografisk indelning av Polisregion Syd. 
16) Sveriges kommuner och landsting, Tillgänglighet för alla. 
17) Skrivelse till Trafikverket angående nedtagning av skyltar. 
18) Skrivelse från Kommuninvest om medlemmars låneräntor. 
19) Rapport från Hjärnkoll om valplattformsgranskning. 
     forts. 
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 § 152 forts. 
 Anmälningsärenden. 

 
20) Attestlista Serviceförvaltningen 2014-09-11. 
21) Attestlista Serviceförvaltningen 2014-10-09. 
22) Upprop för en etablering av Casino Cosmopol till Karlskrona. 
23) Begäran om rättelse och klarläggande angående Vip-loge. 
24) Region Blekinge, protokoll Regionstyrelsen 2014-09-03.
 _____ 
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§ 153 
Övrigt. 
 
Ordföranden Patrik Hansson (S) lämnar information om arbetet med  
Science Park. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll 
 
Sofia Bothorp (MP) anhåller om att delta i Sveriges ekokommuners 
årsmöte den 27- 28 maj 2015 i Nyköping. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifalla Sofia Bothorps anhållan. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2012.131.821 
Akten 
 
 
 
 
 
  
 § 154 
 Investering i idrottshallen. 
 

Som en följd av att HIF Karlskrona tagit steget upp i elitserien i 
handboll måste vissa åtgärder vidtas i den befintliga idrottshallen, så 
att den uppfyller Svenska Handbollsförbundets krav för spel (endast 
under en särskild övergångsperiod) i den allra högsta serien. Dessa 
åtgärder måste vara genomförda och godkända redan till starten av 
kommande säsong dvs. i början av september månad 2015. Utöver 
dessa specificerade krav finns även ett eftersatt underhållsbehov i 
anläggningen bl.a. för att leva upp till skolverksamhetens krav på en 
fungerande idrottsundervisning. 
 
Delar av nu aktuella åtgärder är att betrakta som investering, medan 
andra delar är av ren underhållskaraktär (4,0 mnkr) och kommer att 
utföras med tillgängliga underhållsmedel. 
  
Utredning kring den framtida Idrottshallen/Östersjöhallen pågår och 
någon ”ny hall” kommer självfallet inte att kunna stå klar redan tills 
säsongsstarten 2015/2016. Nödvändiga och ålagda åtgärder måste 
därför omgående göras i den befintliga idrottshallen, så att inte HIF 
Karlskrona stoppas från spel i den högsta nationella serien. Några 
specificerade medel för detta finns däremot inte upptaget i den nu 
gällande investeringsbudgeten/planen. I kommunstyrelsens 
investeringsreserv finns däremot fortfarande utrymme kvar för att 
kunna täcka det nu aktuella investeringsbeloppet om 1,0 mnkr. Det 
långsiktiga behovet av ytterligare 5 mnkr får sedan prövas och 
bedömas i den helhetsbedömning budgetberedningen gör för den 
kommande nya femårsperioden. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett investeringsanslag om  
1 000 000 kronor för nödvändiga ombyggnadsåtgärder i Karlskrona 
Idrottshall 
 
2. att täcka denna utgift genom en motsvarande omdisposition från 
kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv för år 2015 
      forts. 
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 § 154 forts. 
 Investering i idrottshallen. 

 
3. att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett omedelbart projekterings- 
och investeringstillstånd för detta projekt 
 
4. att för år 2015 tillkommande drift- och kapitalkostnader ska 
rymmas inom kultur- och fritidsnämndens redan tilldelade budgetram 
 
5. att nämndens begäran om dels ytterligare investeringsmedel, dels 
kompensation för från år 2016 och framöver tillkommande drift- och 
kapitalkostnader hänskjuts till den pågående budgetberedningen 
2016-2018 för särskild prövning och bedömning 
 
6. att uppdra åt drift- och servicenämnden att verkställa denna 
investering. 
 
_____ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 2 juni 
2015. 
 
§ 155 Informationer och föredragningar. 
§ 156 Svar på remiss om ett jämställt Blekinge 2015-2018. 
§ 157 Svar på remiss av Statskontorets rapporter avseende kostnadsutjämning för 
individ- och familjeomsorg respektive förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet. 
§ 158 Statusrapport Pottholmsprojektet. 
§ 159 Folkhälsorådet i Karlskrona kommun. 
§ 160 Bidrag till skärgårdsutveckling från Skärgårdsmiljonen. 
§ 161 Svar på granskning av Utveckling i Karlskrona AB.  
§ 162 Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av Sandhamns 
avloppsreningsverk. 
§ 163 Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledning Hasslö- 
Karlskrona och nerläggning av Hasslö avloppsreningsverk. 
§ 164 Begäran om investeringstillstånd avseende utbyggnad av VA- planen. 
§ 165Nyttoberäkningar mm av en höghastighetsbana. 
§ 166 Delegationsordning för kommunstyrelsen. 
§ 167 Fortsättning av insatser för integration i samarbete med Röda Korset. 
§ 168 Finansrapport april 2015. 
§ 169 Rapport avseende finansverksamheten första tertialet 2015. 
§ 170 Förslag till kommungemensam värdegrund. 
§ 171 Förslag till ändring av miljöbalkstaxa förfastighetstillsyn. 
§ 172 Godkännande och ansvarsfrihet av revisionsberättelse och årsredovisning 
2014 för Räddningstjänsten Östra Blekinge. 
§ 173 Godkännande av revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2014 för 
Kommunsamverkan Cura individutveckling. 
§ 174 Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret 2014. 
§ 175 Förslag till kulturkvarter i kvarteret Bonde. 
§ 176 Ny arena för handboll m.m. 
§ 177 Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
§ 178 Budget 2016 och planer 2017- 2018 för Karlskrona kommuns samlade 
verksamheter. 
§ 179 Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och 
rabatt på bygglovsavgift vid installation av solceller, solfångare och solpaneler i 
samband med ny- om- och tillbyggnader. 
§ 180 Svar på motion om tiggeri. 
§ 181 Svar på medborgarförslag hur Hattholmen kan utvecklas. 
§ 182 Svar på medborgarförslag om att göra en konsekvensbeskrivning av flytt av 
brandstationen/räddningskåren. Pottholmen.  
§ 183 Svar på medborgarförslag om att planlägga Hattholmen/ kv Muddret som 
basstation för Kustbevakningen m fl. 
§ 184 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att flytta 
verksamheterna i Östersjöhallen respektive Idrottshallen till det sk Arenaområdet i 
Rosenholm. 
§ 185 Svar på medborgarförslag om att bygga en ny ishall i Rosenholm. 
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§ 186 Svar på medborgarförslag om att om att ta tillvara vår unika situation som att 
vara en av Sveriges mest soligaste stad och kommun. 
§ 187 Svar på medborgarförslag om att förvärva fastigheter i kvarteret Bonde. 
§ 188 Svar på medborgarförslag om att ställa in nyårsfyrverkeriet. 
§ 189 Svar på motion om pensionssystemet för politiker. 
§ 190 Anmälningsärenden. 
§ 191 Övrigt. 
§ 192 Anmärkning i revisionsberättelse för kommunstyrelen. 
§ 193 Anställning förvaltningschef/ kultur- och fritidsförvaltningen. 
___ 
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Plats och tid  Palanderska gården, Sessionssalen  
 Tisdagen den 2 juni 2015, kl. 08.30- 15.15  
 
Sammanträdet ajourneras kl. 11.05- 14.00 
 
Beslutande: Ordförande Patrik Hansson (S) Jäv § 174 
  1:e vice ordf.  Magnus Larsson (C) del av § 155 kl. 8.30-9.20, 
   10.30- 15.15 §§156-173, Jäv § 174 
 2:e vice ordf. Camilla Brunsberg (M) Jäv § 174 
 

Ledamöter  Chatarina Holmberg (S)  
 Jan-Anders Lindfors (S)  
 Rikard Jönsson (S) 
 Linda Ekström (S) 
 Carl- Göran Svensson (M)  

Emma Swahn Nilsson (M) Jäv § 174 
Christopher Larsson (SD) Jäv § 174 
Lotta Antman (SD) § 155 kl. 8.30- 11.05 
Börje Dovstad (FP) 

 Sofia Bothorp (MP)  
 
Tjänstgörande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) § 174  
 Billy Åkerström (KD)  
 Håkan Eriksson (S) 
 Jörn Nurhadi (SD) §§ 156- 192 kl. 14.00. 15.15 
 Sophia Ahlin (M) § 174  
 Camilla Karlman (SD) §  
 Maria Persson (C) del av § 155 kl. 9.20- 10.30, § 174
  
  
Närvarande ersättare  Lisbeth Bengtsson (S) del av § 155 kl. 10.00- 15.15 
 §§ 156- 173, 175- 193  
 Inger Eriksson (S) 
 Lenita Karlsson (S)  
 Sophia Ahlin (M) §§ 155- 173, 175- 193 
 Anna Ottosson (M) § 155 kl.8.30- 11.05 
 Björn Nurhadi (SD) § 155 kl. 8.30- 11.05 
 Camilla Karlman (SD) §§ 155- 173, 175- 193 
 Maria Persson (C) del av § 155, kl. 8.50- 9.20, §§ 
 156- 173, 175- 192 kl. 10.30- 15.15 
 Anna Ekström (FP) del av § 155 kl. 10.00- 15.15 
 Åsa Gyberg Karlsson (V)  
 
Närvarande tjänstemän  Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren  
 Ekonomichef Per Jonsson 
 HR- chef Anneli Ekström 
 Tf. kommunikationschef Thomas Johansson 
 Utvecklingschef Anette Sturesson 
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 Projektledare Anders Jaryd 
 Verksamhetsutvecklare Ulla Nelson 
 Förvaltningschef Hans Juhlin 
 Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson 
 Projektledare Karin Grimbe 
 Lokalsamordnare Lennart Hansson  
 Nämndsekreterare Lisbeth Johansson  
 
 
Utses att justera  Jan- Anders Lindfors (S) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunledningsförvaltningen efter  
 överenskommelse   
 
Underskrifter  
 
Sekreterare  ............................................. §§ 155- 193 
 Lisbeth Johansson  
 
Ordförande  ............................................. §§ 155- 173, 175- 193 
 Patrik Hansson  
 
Ordförande …………………………………§ 174 
 Carl- Göran Svensson  
 
Justerings- ............................................. §§ 155- 193 
Ledamot Jan- Anders Lindfors  
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjustering har den     juni 2015 anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar  
 
………………………………….. 
Lisbeth Johansson  
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§ 155 
Informationer och föredragningar. 
 
1. Svar på remiss om jämställt Blekinge 2015- 2018 föredras av 
utvecklingschef Anette Sturesson.  
 
2. Statusrapport Pottholmsprojektet föredras av projektledare Anders 
Jaryd. 

 
3. Förslag till kommungemensam värdegrund föredras av 
verksamhetsutvecklare Ulla Nelson.  
 
4. Förslag till kulturkvarter i kvarteret Bonde föredras av 
verksamhetsutvecklare Ulla Nelsson och förvaltningschef Hans 
Juhlin.  
 
5. Uppdrag fortsatt arbete med Östersjöhallen föredras av 
förvaltningschef Ann- Katrin Olsson, projektledare Karin Grimbe och 
lokalsamordnare Lennart Hansson. 
 

 _____ 
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Länsstyrelsen i Blekinge län 
Akten     KS.2015.214.106 
 
 
 
 
 
 

§ 156 
Svar på remiss om jämställt Blekinge 2015- 2018. 

 
Karlskrona kommun har från Länsstyrelsen i Blekinge Län erhållit 
rubricerat förslag på remiss. 
 
Länsstyrelsen tog 2013 fram en strategi för jämställdhetsintegrering 
för Blekinge län. Strategin har under 2014 omarbetats och har nu 
skickats ut på remiss till länets aktörer. 
 
Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla områden skall 
präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med strategin Jämställt 
Blekinge 2015-2018 är att uppfylla arbetet i Blekinge genom att: 

 Anpassa, konkretisera och implementera nationella 
jämställdhetspolitiska mål utifrån regionala förutsättningar. 

 Fördjupa samverkan mellan centrala aktörer och förtydliga den 
roll- och ansvarsfördelning som behövs för att lyckas. 

 Förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av den 
nationella jämställdhetspolitiken på regional nivå. 
 

Alla förvaltningar och bolags i Karlskrona har haft möjlighet att yttra 
sig. De synpunkter och förslag som inkommit sammanfattas i det här 
yttrandet. 
 
Karlskrona kommun anser att målsättningen med strategin är bra och 
att de nationella jämställdhetspolitiska målen bryts ner till en regional 
nivå. Det ger oss stöd och vägledning i vårt lokala arbete. Bra att 
strategin har ambitionen att jämställdhetsintegrera de politiskt styrda 
organisationerna i Blekinge och beskriver vikten av att ledningen är 
delaktig i processen. 
 
I Karlskrona kommuns mångfaldsarbete utgår vi från ett normkritiskt 
perspektiv, vilket också lyfts i den föreslagna strategin, vilket vi ser 
som mycket positivt. 
Vi ser gärna att strategin lyfter fram och förstärker intersektionalitet 
(kan också benämnas normsamverkan) ytterligare. Det är flera 
perspektiv som bör beaktas i ett jämställdhets- och mångfaldsarbete, 
inte bara kön. Det är också viktigt att ha med sig när verksamheterna 
jämställdhetsintegreras.    forts. 
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§ 156 forts. 
Svar på remiss om jämställt Blekinge 2015- 2018. 
 
Komplexiteten kring jämställdhetsarbetet och andra påverkande 
perspektiv har lyfts bland annat i Sveriges kommuner och landstings 
(SKL:s) jämställdhetsnätverk. 
 
I resonemanget om utbildning och skola saknas problematiken med 
trenden att pojkar får lägre betyg och blir i högre utsträckning 
underkända i skolan. 
 
Vi ser gärna att strategin kompletteras med en insats som handlar 
om att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män som utför 
likvärdigt arbete. 
 
I strategin saknas de äldres perspektiv. Många seniorer, fler kvinnor 
än män, lever på garantipension. Det påverkar vilken makt de har att 
forma sitt eget liv i negativ riktning. Möjligheterna att ta del av 
kulturutbud minskar, liten eller ingen möjlighet att köpa teknisk 
utrustning som läsplattor, datorer, smarta telefoner vilket leder till 
digitalt utanförskap är några exempel. 
 
Våld i nära relationer finns även bland äldre och det är ett stort 
mörkertal vad gäller samkönade relationer. Saknar de perspektiven i 
remissen. 
 
Förskola, skola och fritidshem har redan uppdraget att arbeta med 
jämställdhet genom deras nationella styrdokument som en del av 
kärnuppdraget. Därför är det av stor vikt att länsstrategin inte 
motverkar det arbete som redan pågår. 
 
Vad gäller statistik är det att rekommendera att använda redan 
befintliga databaser och indikatorer. Att hantera och samla in 
uppgifter som kräver manuell hantering är inte aktuellt. 
 
Karlskrona kommun ser fram emot att få ta del av tips, råd och goda 
exempel som kan komma ur arbetet med länsstrategin. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 maj 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

Yrkanden 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar att följande text läggs till i 
remissyttrandet: ”Allt våld i nära relationer oavsett förövare är 
förkastligt och måste motverkas” 
 
      forts. 
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§ 156 forts. 
Svar på remiss om jämställt Blekinge 2015- 2018. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons 
tilläggsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.   
 
Votering 
 
De som biträder Christopher Larssons bifallsyrkande röstar JA. 
 
De som biträder allmänna utskottets förslag röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Christopher Larsson (SD) och Björn Nurhadi (SD) 
 
Följande röstar NEJ: Chatarina Holmberg(S), Jan- Anders Lindfors 
(S), Håkan Eriksson (S), Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S), 
Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C) , Sofia Bothorp (MP) och 
Patrik Hansson 
 
Följande AVSTÅR: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson 
(M), Emma Swahn Nilsson (M) och Billy Åkerström (KD) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 9 jaröster, 2 nejröster och 4 
avstår enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna ovanstående synpunkter som yttrande till Länsstyrelsen i 
Blekinge. 
_____ 
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Finansdepartementet    KS.2015.3145.040 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 

 
 
§ 157 
Svar på remiss av Statskontorets rapporter avseende 
kostnadsutjämning för individ- och familjeomsorg respektive 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 
 
Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att löpande följa upp 
systemet för kommunalekonomisk utjämning. Statskontoret har nu 
inom ramen för detta uppdrag överlämnat två rapporter till 
regeringen/finansdepartementet innehållande förslag till uppdatering 
av två av delmodellerna inom den nuvarande kostnadsutjämningen. 
Dessa förslag berör då delmodellerna för dels för individ- och 
familjeomsorg, dels förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet. Inriktningen från staten är att förslagen ska kunna 
behandlas av riksdagen under hösten 2015, så att eventuella 
förändringar kan genomföras redan från den 1 januari 2016. 
 
Karlskrona kommun har nu av finansdepartementet beretts möjlighet 
att tillsammans med ett knappt 50-tal andra kommuner och offentliga 
organisationer lämna yttranden över dessa förslag tills senast den 29 
juni 2015. 
 
De i rapporterna föreslagna förändringarna innebär sammantaget för 
Karlskrona kommun ett årligt intäktsbortfall om netto ca 7,5 miljoner 
kronor (IoF = - 8,0 mnkr och Förskola/fritidshem = + 0,5 mnkr) med 
verkan från budgetåret 2016. Förvaltningen tillstyrker trots detta 
flertalet av de justeringar som föreslås (med vissa modifieringar) 
utifrån de principer som bör gälla för ett objektivt, opåverkbart och 
rättvisande utjämningssystem. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att tillstyrka och till finansdepartementet inlämna upprättat förslag till 
yttrande över Statskontorets rapporter med förslag till uppdateringar 
av kostnadsutjämningssystemets delmodeller för individ- och 
familjeomsorg respektive förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet. 
 
_____ 
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Handläggare    KS.2008.104.210 
Akten 
 
 
 
 
 
  
 § 158 
 Statusrapport Pottholmsprojektet. 
 

Kommunstyrelsen fattade beslut 6 maj 2014, § 137, att avsätta 
projektmedel för Pottholmsprojektet under 2014 avseende 
projektledning och för framtagning av ett antal utredningar och 
förstudier som skulle föra detaljplanen till ett godkännande och 
slutligt antagande. Beslutet omfattade även fortsatt projektledning 
2015 och 2016. 
 
I Statusrapport redovisas i sammanfattning utfallet av de aktiviteter 
som initierades i kommunstyrelsens beslut. Aktiviteterna har 
genomförts inom beslutad ekonomisk ram, 2 750 tkr, och har 
resultatavräknats i 2014 års bokslut. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
att godkänna Statusrapport Pottholmen 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2011.417.440 
Akten 
 
 

 
 
 
 
§ 159 
Folkhälsorådet i Karlskrona kommun. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar sedan 1 januari 2013 för 
folkhälsofrågorna vilket beslutades vid kommunstyrelsens 
sammanträde 26 april 2012. Då beslutades också att 
kommunfullmäktige fortsättningsvis ska utse Karlskrona kommuns 
ledamöter i Folkhälsorådet för aktuell mandatperiod. 
Sammansättningen i Folkhälsorådet har varit tre ordinarie ledamöter 
och tre ersättare från kommunen och motsvarande antal från 
landstinget. Kommunen har haft ordförandeposten och landstinget 
vice ordförandeposten. 
 
Under 2014 har en länsgemensam folkhälsopolicy tagits fram. Det 
har gjorts i samverkan mellan länets fem kommuner, Landstinget 
Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge och Region Blekinge. Samtliga 
parter har också antagit policyn. 
 
I den länsgemensamma folkhälsopolicyn finns rollerna beskrivna. 
Landstinget har ansvaret att driva det strategiska övergripande 
folkhälsoarbetet i länet, samordna insatser och att föra in ett 
folkhälsoperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet. Den politiska 
samordningen i länet innebär att en gång om året samlas de ledande 
politikerna till ett möte. Med ledande politiker avses regionråd, 
landstingsråd, kommunalråd och ledande oppositionspolitiker. På 
mötet deltar även kommun- och förvaltningschefer samt 
tjänstepersoner som arbetar inom folkhälsoområdet. 
 
Landstingsfullmäktige har med anledning av folkhälsopolicyn också 
beslutat att inte utse representanter till kommunernas folkhälsoråd. 
Det innebär att Karlskrona kommun får bilda ett folkhälsoråd i en ny 
konstellation med kommunpolitiker. Kommunens ledningsgrupp 
fortsätter att vara styrgrupp för folkhälsofrågorna. 
 
Folkhälsorådet i Karlskrona ska fortsättningsvis bestå av sju 
ledamöter, inga ersättare. Ansvarigt kommunalråd för 
folkhälsofrågorna utses till ordförande. Ledamöterna till 
folkhälsorådet utses av kommunfullmäktige. Kommunens 
ledningsgrupp är styrgrupp för folkhälsoarbetet. 
                                            forts. 
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§ 159 forts. 
Folkhälsorådet i Karlskrona kommun. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 maj 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

Yrkanden 
 
Sofia Bothorp (MP) yrkar att Folkhälsorådets sammansättning ser till 
att möjliggöra för samtliga partier att vara representerade i 
Folkhälsorådet. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Bothorps yrkande mot 
allmänna utskottets 2:a att- sats och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Votering 
 
De som biträder Sofia Bothorps yrkande röstar NEJ. 
 
De som biträder allmänna utskottets förslag röstar JA. 
 
Följande röstar JA: Chatarina Holmberg (S), Jan- Anders Lindfors 
(S), Håkan Eriksson (S), Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S), 
Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson (M), Emma Swahn 
Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD), Börje 
Dovstad, (FP). Magnus Larsson (C) och Patrik Hansson (S). 
 
Följande röstar NEJ: Billy Åkerström (KD) och Sofia Botorp (MP) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 13 jaröster mot 2 nejröster 
enligt allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att Karlskrona kommun ska bilda ett lokalt folkhälsoråd, 
 
2. att det nya folkhälsorådet ska bestå av sju ledamöter som utses 
av kommunfullmäktige, 
 
3. att utse kommunens ledningsgrupp till styrgrupp, 
 
4. att tidigare beslut som rör folkhälsorådets sammansättning upphör 
(protokoll från KF:s sammanträde 26 april 2012 §63). 
 
_____ 
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Näringslivsutvecklingsavdelningen    KS.2014.521.018 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 160 
Bidrag till skärgårdsutveckling från Skärgårdsmiljonen. 
 
I kommunens budget för 2015 finns en miljon kronor anslaget för 

skärgårdsutveckling genom den så kallade Skärgårdsmiljonen. Syftet 

är att dessa medel ska användas för att göra skärgården än mer 

attraktiv och tillgänglig. Skärgården ska marknadsföras så att fler 

väljer att besöka, bosätta sig i och uppleva Karlskrona. Projekten kan 

omfatta förbättrade kommunikationer, åtgärder i hamnar, toaletter, 

avfallshantering, röjning på öarna mm. 

 

En arbetsgrupp för hantering av ansökningar till Skärgårdsmiljonen 

arbetar under ledning av Magnus Larsson och Börje Dovstad 

tillsammans med tjänstemän från Utveckling i Karlskrona  

AB, drift- och serviceförvaltningen, miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 

 

Kommunstyrelsen beslöt den 3 mars 2015 att bevilja bidrag med 
250.000 kr, den 31 mars 134.700 kr och kommer den 5 maj behandla 
bidrag om ytterligare 169.000 kr dvs totalt 553.700 kr. 
 
Arbetsgruppen för skärgårdsmiljonen föreslår att följande 5 
ansökningar beviljas: 
 
1. Renovering dansbana, Sturkö Folkets hus, 40.000 kr 
Sturkö Folkets Husförening har ansökt om medel för renoveringen av 
dansbanan vid Folkets hus. Hela renoveringen är kostnadsberäknad 
till 385.000-410.000 kr och man ansöker om medel för 
delfinansiering.  
 
2. Blekinge Operapelago, 15.000 kr 
Blekinge Operapelago har ansökt om bidrag för ensemblens boende 
i samband med uppsättningen av ”Den spanska timmen”. 
Föreställningar kommer att spelas i samband med skärgårdsfesten i 
Stenshamn, Marinmuseet och på Hanö. Föreningen kommer 
uppmanas att ta fram en långsiktig finansieringslösning. 
     forts. 
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§ 160 forts. 
Bidrag till skärgårdsutveckling från Skärgårdsmiljonen. 
 
3. Projektering spolplatta Lökanabbens hamn, Aspö, 20.000 kr 
Näringslivsavdelningen söker bidrag för projektering av en spolplatta 
för bottentvätt av båtar. Spolplattan möjliggör en mer miljövänlig tvätt. 
 
4. Anläggande av strandstig, Möcklö, 35.000 kr 
Näringslivsavdelningen tillsammans med Möcklö Västra 
Samfällighetsförening ansöker om bidrag för att anlägga en 
strandstig på Möcklö. Länsstyrelsen har i en utredning av 
strandskyddet noterat att anläggande av en 550 m lång vandringsstig 
på västra Möcklö är önskvärd. Bidrag  söks med 45.000 kr och avser 
material och maskinkostnad. Övrigt arbete  
utförs av ideella krafter. Arbetsgruppen föreslår att 35.000 kr beviljas. 
 
5. Projektering vänthall med WC och sjöbodar Bredavik, 50.000 kr 
Med anledning av båtlinjen mellan Bredavik på Sturkö och Trossö 
söker näringslivsavdelningen bidrag för att projektera en vänthall 
med WC och sjöbodar i Bredavik. Området saknar idag VA. 
Kommunens hamnavdelning kommer under våren 2015 att renovera 
bryggan.  
 
6. Upprustning hamnar i Karlskronas skärgårdshamnar, 150.000 kr 
Näringslivsavdelningen söker bidrag för material, transporter etc vid                    
upprusning av kommunens skärgårdshamnar. I flera av de 15 
hamnarna finns behov av skötsel, underhåll, borttransport av uttjänt 
material mm. Arbetet kan med fördel göras av arbetslösa ungdomar 
genom funktionsstödsförvaltningen eller 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
Även hamnavdelningen och Affärsverken är involverade i projektet. 
      Totalt  310.000 kr 
 
Om ovanstående bidrag beviljas har totalt 863.700 kr ianspråktagits 
av skärgårdsmiljonen under 2015, dvs 136.300 kr återstår.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att kostnaderna om sammanlagt  370.000  kr för de sju projekten ska 
täckas med delar av de för år 2015 särskilt avsatta medlen för 
skärgårdsutveckling (den s.k. skärgårdsmiljonen). 
 

 _____ 
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Revisionen     KS.2015.159.007 
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 161 
 Svar på granskning av Utveckling i Karlskrona. 
 

Under perioden september – oktober 2014 genomförde revisorerna 
en granskning av Utveckling i Karlskrona AB. Syftet med 
granskningen var att bedöma huruvida näringslivsverksamheten 
bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt i 
Utveckling i Karlskrona AB´s organisation. 
 
Granskningen mynnade ut i fyra rekommendationer från revisorerna 
till styrelsen att 
• Bryta ned och fastställa mål utifrån uppdragen i ägardirektivet och 
kommunens budget för att stärka verksamhetsstyrningen, 
• Tillse att VD bryter ner målen på verksamhetsnivå och inarbetar 
dessa i medarbetarnas utvecklingsplaner för att tydliggöra vad var 
och en förväntas göra för att bidra till ett gott resultat, 
• Under året följa måluppfyllelsen och säkerställa att ekonomiska 
resurser styrs så att uppdragen uppnås, samt 
• Utveckla internkontrollplanen så att det av planen framgår vilka 
kontrollmoment som ska göras, hur kontroller ska ske samt med 
vilken frekvens kontrollerna ska utföras. 
 
Kommunstyrelsen har nu fått granskningen för yttrande. 
 
Av rapporten framgår att syftet med granskningen var ”…att bedöma 
huruvida näringslivsverksamheten bedrivs på ett ändmålsenligt och 
ekonomiskt tillfredsställande sätt….“. 
 
Vid tidpunkten för granskningen var näringslivsverksamheten inte det 
enda uppdraget som åvilade bolaget. Kommunledningsförvaltningen 
tolkar dock rapporten som att revisorernas granskning enbart avsett 
näringslivsdelen av bolagets uppdrag. 
Mot den bakgrunden är det viktigt att notera att 
näringslivsverksamheten från och med 1 januari 2015 flyttats från 
bolaget till kommunal förvaltning och numera ingår som en del i 
kommunledningsförvaltningens ansvar. 
 
Sett mot ansvarsförhållandet vid tidpunkten för granskningen har 
kommunledningsförvaltningen inget att invända mot revisorernas 
rekommendationer.    forts. 
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 § 161 forts. 
 Svar på granskning av Utveckling i Karlskrona. 

 
Oaktat revisorernas uttryckliga avgränsning av granskningen till 
näringslivsverksamheten anser förvaltning dessutom att 
rekommendationerna är adekvata även för den verksamhet och det 
ansvar som kvarstår i bolaget från 1 januari 2015.   
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att såsom sina egna synpunkter framföra 
kommunledningsförvaltningens synpunkter till revisorerna 
 

 ____ 
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Drift- och servicenämnden   KS.2015.282.351 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 162 
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av 
Sandhamns avloppsreningsverk. 
 
Drift- och servicenämnden har begärt, 2015-03-24 § 50, att 
kommunstyrelsen ska godkänna investeringstillstånd för 
ombyggnad av Sandhamns avloppsreningsverk att finansieras med 
5 mnkr ur 2015 års investeringsbudget för VA/RH- verksamhet.  
 
Sandhamns avloppsreningsverk är ett av de reningsverk som skall 
behållas och moderniseras. Komplettering med ny teknik planeras 
bl.a. ska vassbäddar för slammet och poleringssteg med våtmark 
för utgående avloppsvatten utredas. 
 
 Under året kommer ca 75 fastigheter från Ytterön – Hästholmen 
och 40 fastigheter från Sandhamn – Truseryd att anslutas till 
reningsverket. Kontakter har tagits med områdena norr om Truseryd 
i syfte att förmå fastighetsägarna att bilda VA-föreningar och bygga 
ut det kommunala Va-nätet. 
 
I budget för år 2015 finns 5 mnkr ospecificerat avsatta i va-
verksamheten.  
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att dessa medel används 
för ovan beskrivna investeringsutgift.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att  bevilja drift- och servicenämnden investeringstillstånd om 5 
000 000 kronor för ombyggnad av Sandhamns avloppsreningsverk 
 
2. att investeringsutgiften 5 000 000 kronor finansieras med 5 000 
000 kronor ur 2015 års investeringsbudget för den 
avgiftsfinansierade va/rh verksamheten.  
 
_____ 
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Drift- och servicenämnden   KS.2015.284.351 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 

§ 163 
Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledning 
Hasslö- Karlskrona och nerläggning av Hasslö 
avloppsreningsverk. 
 
Drift- och servicenämnden har begärt, 2015-03-24 § 52, att 
kommunstyrelsen ska meddela investeringstillstånd för 
överföringsledning Hasslö – Karlskrona och nedläggning av Hasslö 
avloppsreningsverk att finansieras med 9 mnkr ur 2015 års 
investeringsbudget för VA/RH- verksamhet.  
 
Reningsverket byggdes på 60-talet och är inte längre funktionellt. 
Utsläppspunkten från reningsverket ligger på ett par meters djup ca 
300 meter ut i viken.  Underhållskostnaderna har de senaste åren 
hållits på en miniminal nivå då en nedläggning är planerad sedan 
länge. Nämnden gör bedömningen att det både ut ekonomisk och 
miljömässig synpunkt är lönsamt att pumpa avloppsvattnet till 
Koholmen via Trossö. Den rent ekonomiska vinsten av en 
nerläggning beräknar nämnden till ca 200 tkr/år.  
 
I budget för år 2015 finns 9 mnkr avsatta i va-verksamheten 
specificerat just att användas till överföringsledningar för avlopp 
mellan Hasslö och Karlskrona. 
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att dessa medel används för 
ovan beskrivna investeringsutgift.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1.att bevilja drift- och servicenämnden investeringstillstånd om 9 000 
000 kronor för överföringsledning Hasslö – Karlskrona och 
nedläggning av Hasslö avloppsreningsverk  
 
2.att investeringsutgiften 9 000 000 kronor finansieras med 9 000 
000 kronor ur 2015 års investeringsbudget för den 
avgiftsfinansierade va/rh verksamheten.  
 
_____ 
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Drift- och servicenämnden   KS.2015.283.303 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 164 
Begäran om investeringstillstånd avseende utbyggnad enligt 
VA- planen. 
 
Drift- och servicenämnden har begärt, 2015-03-24 § 51, att 
kommunstyrelsen ska godkänna investeringstillstånd för 
tryckloppsledning och huvudavloppspumpstation på Ytterön att 
finansieras med 5 mnkr ur 2015 års investeringsbudget för VA/RH- 
verksamhet.  
 
Ytteröns och Hästholmens ekonomiska VA-förening med ca 75 
medlemmar har påbörjat utbyggnaden av kommunalt avlopp med 
entreprenör på Ytterön. De flesta fastigheter har nu gått med i 
föreningen. Karlskrona kommun har tidigare bekostat övergripande 
infrastrukturkostnader, som i detta fall innebär en tryckloppsledning 
(sjöledning) från Ytterön till Torhamn och en huvudavlopps-
pumpstation som pumpar avloppsvattnet från Ytterön. Sjöledningen 
kostar 4 mnkr och pumpstation 1 mnkr. Ett kommunalt avlopp på 
Ytterön och Hästholmen möjliggör nya hus och en levande och 
expanderande skärgård.  
  
I budget för år 2015 finns 5 mnkr avsatta i va-verksamheten för va-
planens genomförande. 
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att dessa medel används för 
ovan beskrivna investeringsutgift.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att bevilja drift- och servicenämnden investeringstillstånd om 5 000 
000 kronor tryckavloppsledning och huvudavloppspumpstation på 
Ytterön 
 
2. att investeringsutgiften 5 000 000 kronor finansieras med 5 000 
000 kronor ur 2015 års investeringsbudget för den 
avgiftsfinansierade va/rh verksamheten. 
 

_____ 
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Nätverket Höghastighetsbanan    KS2014.485.106 
Ekonomiavdelningen 
Handläggare 
Akten 
 

 

 

 

§ 165 

Nyttoberäkningar mm av en höghastighetsbana. 

 

Med anledningen av Sverigeförhandlingen och en ny 
Höghastighetsbana har det bildats ett nätverk i Sydost, Nätverket 
Höghastighetsbanan, för att få en östlig sträckning från Malmö via 
Hässleholm, Älmhult och Växjö vidare upp mot Jönköping. Nätverket 
samordnas av Växjö kommun. 
 
Nätverket Höghastighetsbanan, består av kommunerna Kalmar, 
Karlskrona, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Växjö, Alvesta, Älmhult och 
Hässleholm, samt Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, 
Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. 
 
Sverigeförhandlingens mål och syfte är: 
 
- Effektivare och snabbare färdigställande av höghastighetsjärnvägar 
och bostäder. 
- Skapa nyttor, hållbarhet och förtätning. 
- Kraftigt ökat bostadsbyggande. 
- Förbättrad tillgänglighet och kapacitet i storstäderna. 
- Förbättrad arbetsmarknad. 
 
För att beskriva nyttorna av en ny stambana för höghastighetståg för 
sydöstra Sverige kommer nyttorna för Älmhult, Växjö, Karlskrona och 
Kalmar kommuner att särskilt beskrivas. Nyttobeskrivningen ska följa 
Sverigeförhandlingens upplägg och i görligaste mån leda till 
kvantitativa resultat. Tidperspektivet ska vara fram till 2035, dvs. 20 
år. 
 
Nyttorna är: 
1. Byggnation av bostäder och verksamhetslokaler 
2. Arbetsmarknadsnyttor 
3. Resenärsnyttor 
4. Näringslivsnyttor 
5. Miljönyttor 
6. Sociala nyttor 
       
      forts. 
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§ 165 forts. 

Nyttoberäkningar mm av en höghastighetsbana. 

 
Ett viktigt ingångsvärde är att en ny stambana måste följas av 
stödjande åtgärder i det regionala trafiksystemet, i syfte att skapa 
nyttor även utanför stationsorterna på höghastighetsbanan. 
Stödjande åtgärder kan t.ex. vara investeringar för ökad kapacitet på 
Kust till kustbanan. Med anledning av detta har en åtgärdsvalsstudie 
inletts för Kust till kustbanan, delen Växjö – Karlskrona/Kalmar. I 
detta arbete medverkar Karlskrona kommun tillsammans med övriga 
berörda kommuner och regioner. Arbetet leds av Trafikverket. 
 
För att utföra nyttoberäkningarna har en konsult upphandlats genom 
Växjö kommuns försorg. Karlskrona kommuns andel av arbetet 
kommer att uppgå till ca 400 tkr. Kommunledningsförvaltningen 
kommer att ansöka om regionala tillväxtmedel för framtagandet av 
nyttoberäkningarna. 
Då Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är avgiftsfinansierad 
tillkommer ca 100 tkr för deras medverkan. Karlskrona kommuns 
andel av åtgärdsvalsstudien beräknas till ca 40 tkr. 
Totalt beräknas således kostnaderna med anledning av 
Höghastighetsbanan till maximalt 540 tkr. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ovanstående kostnader 
finansieras genom ianspråktagande av den återbetalning från Region 
Blekinge gällande kollektivtrafiken 2014 som Karlskrona kommun 
erhållit 2015. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att tillsammans med 
övriga intressenter genomföra nyttoberäkningar för Karlskrona 
kommun med anledning av Höghastighetsbanan 
 
2. att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att delta i 
åtgärdsvalsstudien för Kust till kustbanan, delen Växjö – 
Karlskrona/Kalmar 
 
3. att kostnaderna, maximalt 540 tkr, för genomförandet av 
nyttoberäkningarna och åtgärdsvalsstudien finansieras genom 
ianspråktagande av beräknat överskott för kollektivtrafiken 2015. 
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2009.845.002 

Akten 

 

 

 

 

 

 

§ 166 

Delegationsordning för kommunstyrelsen. 

 

Delegationsordningen reglerar de beslut som kan fattas å 
kommunstyrelsens vägnar av kommunstyrelsens utskott eller av 
utsedda tjänstemän. Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram 
en mall/underlag för delegationsordning för samtliga nämnder. Ett 
syfte med underlaget är att nämndernas delegationsordningar ska få 
ett enhetligt utseende. Vidare syftar underlaget till att delegationen 
inom områdena Allmän administration, Personal och Upphandling, d 
v s områden gemensamma för samtliga nämnder, ska bli så lika som 
möjligt i hela den kommunala verksamheten.  
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av delegationen 
inom kommunledningsförvaltningen och arbetat fram ett förslag till ny 
delegationsordning för kommunstyrelsen. Förslaget har anpassats till 
det nyligen framtagna underlaget för nämndernas 
delegationsordningar för de nämndsgemensamma områdena Allmän 
administration, Personal och Upphandling inom kommunstyrelsens 
förvaltning. Därtill har en översyn gjorts av delegationen inom de 
nämndsspecifika områdena för kommunstyrelsen som 
Kommunövergripande personalfrågor, Strategisk utveckling och 
mark- och exploatering, Finansverksamhet och 
Kommunövergripande upphandlingar. 
 
Förslaget till delegationsordning inleds med bestämmelser rörande 
delegationen såsom regler för ersättare vid delegats frånvaro, 
anmälan till kommunstyrelsen av delegationsbeslut och 
undertecknande av handlingar. Vidare beskrivs principerna för 
behörigheten att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning. 
Denna fråga är komplex då det för en kommun inte finns några regler 
om en generell firmateckningsrätt.  
 
 
 
 
     forts. 
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§ 166 forts. 

Delegationsordning för kommunstyrelsen. 

 

Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 maj 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

Yrkanden 
 
Carl- Göran Svensson (M) yrkar att punkten 7.6 ändras till följande 
lydelse: Arrendeavtal och andra avtal om nyttjanderätt av mark som 
inte kan betraktas som principiella avsteg från sedvanliga avtal upp 
till 20 år 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Carl- Göran Svenssons 
ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Carl- Göran Svenssons 
ändringsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
1. att ändra punkten 7.6 till följande lydelse: Arrendeavtal och andra 
avtal om nyttjanderätt av mark som inte kan betraktas som 
principiella avsteg från sedvanliga avtal upp till 20 år 
 
2. att i övrigt fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen i 
enlighet med upprättat förslag. 
 

_____ 
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Röda Korset    KS.2014.439.138 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 

 

 

 

 

§ 167 
Fortsättning av insatser för integration i samarbete med Röda 
Korset. 
 

Förra året påbörjades ett integrationsprojekt tillsammans med Röda 
Korset i Karlskrona.  
Projektet löper på fram till 31 december i år och det finansieras 
genom anslag från Länsstyrelsen, så kallade §37a-medel samt egen 
finansiering av Röda Korset och Karlskrona kommun. Inom ramen för 
projektet har en mötesplats ”Kafé Pratbubblan” startats upp och det 
är Vuxenutbildningen som har bidragit med lokal. Kafé Pratbubblan 
är en mötesplats för migranter och svensktalande, där migranterna 
får en möjlighet att träna sig i svenska språket, knyta kontakter och 
bygga nätverk. Syftet är att underlätta integreringen av nya 
medborgare i samhället. Kafé Pratbubblan invigdes 5 november förra 
året och har därefter haft öppet varje onsdag mellan kl 17.00-19.00. 
Hittills har totalt 861 personer från 26 nationer deltagit vid träffarna. 
Det har också arrangerats två arrangemang utanför 
kaféverksamheten. Kafé Pratbubblan fick 20 fribiljetter till en 
hockeymatch av KHK och biljetterna lottades ut bland 
kafébesökarna. De har också gjort ett besök på Blekinge 
länsmuseum. Men fokus för verksamheten ska ligga på mötesplatsen 
Kafé Pratbubblan.  
 
Mentorsverksamheten, som är den andra delen i projektet, har 
planerats upp och en referensgrupp av frivilliga mentorer har bildats. 
Det krävs mer planering och insats med att få igång 
mentorsverksamheten och att matcha mentorer med migranter.     
Det finns behov av en fysisk mötesplats för migranter och 
svensktalande, vilket har blivit tydligt under den korta tid som 
nuvarande projekt har pågått. Att Kafé Pratbubblan finns i samma 
lokaler som vuxenutbildningen/SFI (svenska för invandrare) och 
Navigatorcentrum är värdefullt och positivt. Det finns potential att 
utveckla kaféverksamheten och samarbetet ytterligare. Det ska 
kännas meningsfullt för besökare att komma till Kafé Pratbubblan.  
      
 
     forts. 
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§ 167 forts. 
Fortsättning av insatser för integration i samarbete med Röda 
Korset. 
 
De kan till exempel bjuda in intressanta personer för föredrag och 
även erbjuda fler besökare att bidra med att berätta om sina 
erfarenheter och bakgrunder. De kan och vill förstärka mötet mellan 
människor och arbeta vidare med den inbjudande och trivsamma 
miljö som redan skapats. Det finns också tankar på riktade insatser 
för familjer och kvinnor.  
 
Mentorsverksamheten är precis i sin linda men beräknas komma 
igång i lite större omfattning under hösten. Erfarenheter från andra 
kommuner visar på lyckade resultat.  
Det finns återigen möjlighet att söka medel från Länsstyrelsen, vilket 
vi planerar att göra. Ansökan avser perioden 2015 och 2016 och ska 
vara inlämnad senast 15 maj. Inriktningen blir att fortsätta utveckla 
mötesplatsen och mentorsverksamheten med särskilt fokus på 
familjer och kvinnor.  
 
Röda Korset är beredda att även nästa år gå in med egna medel. De 
söker också stöd ur deras egna fonder och har också planer på att 
söka medel ur allmänna arvsfonden.  
 
Röda Korset efterfrågar ett långsiktigt samarbete med kommunen då 
de upplever en efterfrågan och ser en potential i att driva projektets 
tankar och idéer vidare, men det krävs ekonomiskt stöd av 
kommunen. Röda Korset ser gärna ett liknande upplägg som de har 
tillsammans med Äldreförvaltningen kring frivilliginsatser för äldre.    
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 

kommunstyrelsen 

 
1. att godkänna att kommunledningsförvaltningen har lämnat in en 
ansökan till Länsstyrelsen om §37a-medel tillsammans med Röda 
Korset i Karlskrona 
 
2. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att justera avtalet 
mellan Karlskrona kommun och Röda Korset i Karlskrona,  
 
3. att frågan om finansiering hänskjuts till budgetberedningen 
 

_____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS. 2011.127.045 

Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 168 
Finansrapport april 2015. 
 
I de av kommunen antagna ”Finansiella riktlinjer för Karlskrona 
kommun” framgår att rapportering avseende den finansiella 
verksamhetens ska levereras till KSAU samt kommunstyrelsen 
månatligen. 
 
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning, 
likviditetshantering samt placeringar som visar att 
finansverksamhetens bedrivs inom de ramar för risktagande som 
kommunens fastställt. Rapporteringen ska på en aggregerad nivå 
visa bokförda värden och förändringar av dessa avseende all 
upplåning och utlåning i kommunen. 
  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
  
att godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende april 
månad 2015. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige                       KS.2011.127.045 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 169 
Rapport avseende finansverksamheten första tertialet 2015. 
 
I av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy framgår att 
kommunstyrelsen ska tiillhandahålla rapportering om 
finansverksamheten i enlighet med de årligt fastställda anvisningarna 
samt tre gånger om året till kommunfullmäktige avge en rapport med 
en beskrivning av finansverksamheten och riskhanteringen i den 
finansiella verksamheten. 
 
All extern kapitalanskaffning, derivattransaktioner, likviditetshantering 
och finansiella placeringar i kommunkoncernen (den samlade 
verksamheten) ska samordnas. Samordning sker genom den inom 
kommunledningsförvaltningen organiserade internbanken. 
Målsättningar för finansverksamheten inom kommunkoncernen är 
att: 

 Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital;  

 Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella 
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto; 

 Inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar och effektiviserz 
finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och 
övriga finansiella tjänster. 
 
Upprättad finansiell rapport syftar dels till att utgöra underlag för 
planering och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över 
hur väl finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella 
riktlinjerna. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna finansiell rapport per 2015-04-30 
_____  
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Kommunfullmäktige                       KS.2011.172.140 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 

 
 
§ 170 
Förslag till kommungemensam värdegrund. 
 
Under arbetet med Vision Karlskrona 2030 och Kommunkompassen 
blev det tydligt att Karlskrona kommun saknar en gemensam 
värdegrund. Syftet med en sådan värdegrund är att tydliggöra synen 
på oss själva och vårt uppdrag. Värdegrunden blir också ett kitt som 
binder samman kommunens olika verksamheter och ger oss en 
gemensam grund när det gäller förhållningssättet till brukare, kunder 
och medarbetare. 
 
Fem förvaltningar och tre kommunala bolag har gått före med egna 
värdegrunder som till stor del bygger på de senaste årens arbete 
med brukar/kundfokus och förbättrad service.  
Ett förslag till kommungemensam värdegrund som bygger på de åtta 
befintliga, togs fram under hösten 2014 och är väl förankrat i 
kommunens ledningsgrupp. 
 
MÖTE – den kommungemensamma värdegrunden 
 
Medborgar-kundfokus 
Genom dialog och bra bemötande skapar vi värde för dem vi finns till 
för. 
 
Öppenhet 
Vi är tillgängliga, tydliga och trovärdiga. 
 
Tillit 
Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att samarbeta och 
möta utmaningar. 
 
Engagemang 
Vi utvecklas genom förnyelse och ständiga förbättringar. 
 
Vid två chefsdagar, hösten 2014 och våren 2015, har samtliga chefer 
i Karlskrona kommun involverats i arbetet med att ta fram en 
kommungemensam värdegrund. De har också fått möjlighet att ge 
förslag på hur värdegrunden kan implementeras i verksamheterna.  
 
     forts. 
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§ 170 forts. 
Förslag till kommungemensam värdegrund. 
 
Den kommunövergripande samverkansgruppen fick information om 
förslaget till värdegrund och genomförandeplan i mars 2015. Frågan 
diskuterades i samverkansgruppen som är positiv till förslaget och 
ser behovet av en kommungemensam värdegrund. 
 
Genomförandeplan 2015-2017 
Värdegrundsarbetet är långsiktigt och ett ständigt pågående arbete. 
En del av kommunens medarbetare är redan involverade i den egna 
verksamhetens värdegrundsarbete, medan det för andra är något 
helt nytt. Införandet bör därför delas in i tre steg: 
 
• att känna till värdegrunden 
• att förstå värdegrunden 
• att agera utifrån värdegrunden 
 
2015 
Samtliga chefer involveras;  
• projektgrupp utses 
• verktygslåda tas fram - filmer, trycksaker, intranät med mera 
• chefsdag med inspiration 
 
2016 - 2017 
Samtliga medarbetare involveras - arbetet med värdegrunden måste 
utformas så att orden får mening och betydelse för var och en som 
arbetar i kommunen; 
• medarbetardagar med inspiration  
• APT 
 
Ägare 
HR-chefen 
 
Budget 
Det kommunövergripande arbetet med värdegrunden finansieras 
inom kommunstyrelsens projektbudget. I övrigt ingår värdegrunden 
som en naturlig del i förvaltningarnas och bolagens ordinarie arbete. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att anta den kommungemensamma värdegrunden  
 
2. att godkänna genomförandeplanen för 2015-2017 samt 
 
3. att det kommunövergripande arbetet finansieras inom 
kommunstyrelsens projektbudget. 
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Kommunfullmäktige    KS.2011.301.406 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 171 
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 
april 2015 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa 
taxebilaga 2 enligt upprättat förslag. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över 
miljöbalkstaxan. Den senaste revideringen av miljöbalkstaxan 
fastställdes av kommunfullmäktige 24 november 2011. 
 
Aktuell revidering avser avgifter för bostadstillsyn och föranleds av att 
fastighetsägarna upplevt den gällande taxan som orättvis. Därför har 
ett förslag utarbetats i samarbete med fastighetsägarföreningen och 
har följande innebörd. 
Varje lägenhet debiteras en kostnad på 100 kronor per år med ett tak 
på 10 000 kronor per fastighet. Ett takpris införs även på 100 000 
kronor som högsta kostnad för ett enskilt fastighetsbolag. 
 
Förslaget innebär en minskning av budgeterade intäkter för år 2014 
och ger på helårsbasis minskade intäkter motsvarande cirka 500 000 
kronor. 
 
Taxebilaga två ändras avseende punkterna 200.60-1 - - 200.60-7 
som ersätts med ny lydelse.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 maj 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

 
Yrkanden 
 
Camilla Brunsberg (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar att taket på 
100 000 kronor per fastighetsbolag avseende taxa 200.60-1 – 
200.30-7 stryks. 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar att taket på 100 000 kronor per 
fastighetsbolag stryks i taxa 200.60-1. 
 
     forts. 
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§ 171 forts. 
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs, Billy 
Åkerstöms och Christopher Larssons ändringsyrkande mot allmänna 
utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
allmänna utskottets förslag. 
 
Votering 
 
De som biträder allmänna utskottets förslag röstar JA. 
 
De som biträder Camilla Brunsbergs m. fl. ändringsyrkande röstar 
NEJ. 
 
Följande röstar NEJ: Chatarina Holmberg (S), Jan- Anders Lindfors 
(S), Håkan Eriksson (S) Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S), 
Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C) och Patrik Hansson (S) 
 
Följande röster NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson 
(M), Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Björn 
Nurhadi (SD) Billy Åkerström (KD) och Sofia Bothorp. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 8 jaröster mot 7 nejröster 
enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxebilaga två enligt förslaget 
 
________ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.239.042 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 172 
Godkännande och ansvarsfrihet av revisionsberättelse och 
årsredovisning 2014 för Räddningstjänsten Östra Blekinge. 
 
Revisionen har med skrivelse upprättad den 16 mars 2015 lämnat 
revisionsberättelse för år 2014. Av Karlskrona kommunfullmäktige 
utsedda revisorer, har granskat Räddningstjänsten Östra Blekinges 
verksamhet som bedrivs av direktionen. Ernest och Young har biträtt 
i denna granskning 
 
Revisionen skriver att direktionen ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar även för att 
det finns intern kontroll. 
 
Granskningen har utförts enligt Kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts 
med en inriktning  och omfattning som behövs för att ge en rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänsten Östra 
Blekinge har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 
 
Vi bedömer utifrån årets granskning att direktionens interna kontroll 
varit tillräcklig. 
 
Inom varje mandatperiod ska direktionen fastställa ett nytt 
handlingsprogram för räddningstjänst. Ett sådant handlingsprogram 
finns fastställt för mandatperioden 2011- 2014. 
 
Vi bedömer att det i årsredovisningen ges en sammanfattande 
redovisning och utvärdering av direktionens fastställda 
verksamhetsmål på ett tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer att de av direktionen fastställda operativa målen har 
uppnåtts. 
     forts. 
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§ 172 forts. 
Godkännande och ansvarsfrihet av revisionsberättelse och 
årsredovisning 2014 för Räddningstjänsten Östra Blekinge. 
 
Förbundet reddovisar för år 2014 ett positivt resultat om 34 tkr, vilket 
innebär att förbundet uppfyller målet om en budget i balans. 
 
Sammantaget uppnår förbundet tre av tre finansiella mål för 2014. 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen 
ansvarsfrihet. 
 
Vi tillstyrker att Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning 
godkänns 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
 
1. att bevilja ledamöterna i direktionen för Räddningstjänsten Östra 
Blekinge ansvarsfrihet 
 
2. att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige     KS.204.551.701 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 173 
Godkännande av revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2014 för 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling.  
 
Revisorerna för Kommunsamverkan Cura Individutveckling har efter 
sedvanlig granskning av organisationens årsredovisning för år 2014 
översänt denna tillsammans med revisionsberättelsen till respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige för prövning av förnyad 
ansvarsfrihet för den sittande direktionen. Revisorerna å sin sida 
tillstyrker att direktionen på nytt beviljas ansvarsfrihet för det senaste 
verksamhetsåret och att den upprättade årsredovisningen samtidigt 
godkänns. 
 
Av årsredovisningen framkommer bland annat att verksamheten åter 
uppvisar ett positivt resultat om dryga 5 miljoner kronor (dvs. samma 
nivå som för år 2013). I sammanhanget ska då också beaktas att i 
slutet av året återbetalades till medlemmarna i likhet med i fjol delar 
av tidigare under året inbetalade vårdavgifter. Förbundets nuvarande 
egna kapital uppgår därmed till hela dryga 38 miljoner kronor. Detta 
är då fortfarande betydligt över den långsiktiga nivå (max. 20 mnkr) 
som bedömts som lämplig för förbundet och som också angivits som 
ett finansiellt mål för förbundet. Förbundet har samtidigt på nytt 
uppfyllt balanskravet och dessutom merparten av de finansiella och 
verksamhetsmässiga mål som direktionen har fastställt. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
ansvarsfrihet för år 2014 och samtidigt även godkänna den av 
förbundet upprättade årsredovisningen. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2015.358.107 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 174 
Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret 
2014. 
Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M) Emma Swahn Nilsson 
(M), Christopher Larsson (SD) och Magnus Larsson (C) anmäler jäv 
och lmnar sammanträdeslokalen 
 
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till 
Karlskrona kommun med flera översänt de valda revisorernas 
revisionsberättelse för år 2014 jämte upprättad årsredovisning för 
samma år. 
 
Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att verksamheten 
även detta år har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att de finansiella målen har 
uppnåtts och att regionen fortfarande har en ekonomi balans. Den 
interna kontrollen bedöms också nu i motsats till föregående år vara 
tillräcklig. Revisorerna ser det samtidigt som angeläget att regionen 
dels fortsätter sin utveckling mot tydliga och mätbara mål, dels att 
den ekonomiska redovisningen av resultatet bör utökas. Revisorerna 
tillstyrker sedan att styrelsen beviljas ansvarsfrihet även för år 2014 
och att den upprättade årredovisningen för samma år samtidigt 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att bevilja styrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år 2014, 
samt 
 
2. att samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2014 
upprättade årsredovisningen. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2006.326.880 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 

§ 175 
Förslag till kulturkvarter i kvarteret Bonde. 
 
Den 3 mars 2015 godkände kommunstyrelsen ”Slutrapport 2014” 
från styrgruppen för nytt kulturhus i Karlskrona. I samband med det 
fick kommundirektören uppdraget att utreda om det var möjligt att 
skapa ett kulturhus/kulturkvarter i kvarteret Bonde. 
 
Utredningen som genomförts under drygt en månad visar att det är 
möjligt att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för 
stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum (turistbyrå, världsarv 
och biosfärområde) på egen mark i kvarteret Bonde. 
 
Utredningen omfattar också de fastigheter i kvarteret som ägs av 
Svenska kyrkan och som nu är ute till försäljning. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 maj 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

Yrkanden 

Magnus Larsson (C) yrkar att utredningen ska godkännas samt att 
utredningen ska sändas på remiss till samtliga nämnder och bolag 
för att inhämta synpunkter på förslaget att bygga ett 
kulturhus/kulturkvarter i kvarteret Bonde. Remissynpunkterna ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2015. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons yrkande mot 
allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Magnus Larssons yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. att godkänna utredningen gällande kulturkvarter i kvarteret Bonde 
 
2. att  sända utredningen på remiss till samtliga nämnder och bolag 
för att inhämta synpunkter på förslaget att bygga ett 
kulturhus/kulturkvarter i kvarteret Bonde. Remissynpunkterna ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2015. 
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Kommunfullmäktige     KS. 2012.309.820 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 176 
Ny arena för handboll m.m. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med behandling 
av ”Slutrapport av arbetet med Östersjöhallen/Idrottshallen” att ge 
kommundirektören i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp, med 
uppdraget: 
1.att utreda placering av framtida idrottshallar som ska jämföras med 
nuvarande eller som ska ersätta nuvarande Östersjöhall och 
idrottshall, 
2.att se vilka effekter dessa placeringar medför för skolans 
idrottsverksamhet i samband med att brandstationens idrottshall rivs. 
 
Arbetsgruppen fick också direktivet att den nya Arenan ska fylla 
Svenska Handbollsförbundets krav för spel i Elitserien. 
 
Arbetsgruppen har letts av Kultur- och fritidsförvaltningens chef Ann-
Katrin Olsson och i gruppen har deltagit representanter för Kultur- 
och fritidsförvaltningen, Drift- och serviceförvaltningen, Utveckling i 
Karlskrona AB, Kunskapsförvaltningen, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen behandlade delvis ärendet 150505, varvid medel 
beviljades till förbättringar av Idrottshallen, så att HIF Karlskrona ska 
kunna spela i Elitserien i hallen från och med höst i år. 
Gruppens arbete har också redovisats dels i Budgetberedningen, 
dels på Kommunstyrelsens AU:s sammanträde 150519.  
I skrivelse upprättad den 12 maj föreslås fyra att-satser. Tre av dessa 
är inte längre aktuella, eftersom de antingen beslutats om vid KS 
AU:s sammanträde 150505 eller finns upptagna i den politiska 
ledningens förslag till budget för 2016, med plan för 2017 och 2018. 
Kvarstår gör arbetsgruppens förslag: Att etablera en ny arena för 
handboll/innebandy m.fl. idrotter med utgångspunkt från de förslag 
som tagits fram. 
 
Kommunstyrelsens AU beslutade 150519 att ge Kommundirektören i 
uppdrag att göra en ny omarbetad bedömning och jämförelse av 
alternativen till placering med förslag till beslut. 
 
      forts. 
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§ 176 forts. 
Ny arena för handboll m.m. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 maj 
2015 lämnat redogörelse och förslag till beslut. Förvaltningen skriver 
att man har jämfört tre alternativ: 
1. Ombyggnation av nuvarande Östersjöhall, 
2. Nybyggnation av hall på Chapmans plan samt 
3. Nybyggnation av hall på Rosenholmsområdet 
 
Av jämförelsen framgår att det snabbaste, mest ekonomiska 
alternativet, med tillgång till parkeringsplatser är att bygga en ny 
arena på Rosenholmsområdet. Huruvida den i skissen presenterade 
placeringen av arenan är den bästa placeringen inom området är 
osäkert. Arenan bör dock anslutas till nuvarande arenakomplex så att 
de olika faciliteterna som finns i hela arenakomplexet kan utnyttjas 
maximalt. 
 
Dessutom finns i Rosenholmsområdet bl.a. Blekinge Health Arena, 
med hög kompetens inom idrottsområdet och en mycket bra test- 
och träningsmiljö. 
Samtliga föreningar i Rosenholmsområdet bör också gemensamt 
kunna ge underlag för cuper, lägerverksamhet mm på plats. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 maj 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

Yrkanden 
 
Börje Dovstad (FP) och Magnus Larsson (C) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en ny 
idrotts- och evenemangsarena ska lokaliseras till Trossö vid 
nuvarande idrottshall/Östersjöhallen, att den ram som finns till 
investeringen begränsas till 100 mkr. Vidare att kommunstyrelsen för 
egen del beslutar att en lösning med en försäljning och återförhyrning 
ska presenteras som ett alternativ när slutgiltigt investeringsbeslut 
skrivs fram, att förslag till framtida driftsorganisation, tillsammans 
med intressenterna, ska presenteras i samband med 
investeringsbeslutet samt att kommunledningsförvaltningen ges i 
uppdrag att senast den 31 oktober 2015 återkomma med slutligt 
förslag enligt ovan samt med en reviderad tidplan. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Börje Dovstads yrkande mot 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Börje Dovstads yrkande 
 
      forts. 
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§ 176 forts. 
Ny arena för handboll m.m. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
1. att en lösning med en försäljning och återförhyrning ska 
presenteras som ett alternativ när slutgiltigt investeringsbeslut skrivs 
fram 
 
2. att förslag till framtida driftsorganisation, tillsammans med 
intressenterna, ska presenteras i samband med investeringsbeslutet 
 
3. att kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att senast den 31 
oktober 2015 återkomma med slutligt förslag enligt ovan samt med 
en reviderad tidplan. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att en ny idrotts- och evenemangsarena ska lokaliseras till Trossö 
vid nuvarande idrottshall/ Östersjöhalen 
 
2. att den ram som finns till investeringen begränsas till 100 mkr. 
 
Sofia Bothorp (MP) deltar inte i beslutet 
______ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.602.040 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 177 
Förslag till riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning. 
 
Av kommunallagens 8:e Kapitel, 1 § framgår att kommunfullmäktige 
ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Om 
kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv 
som avses i 3 d §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. 
 
Inom kommunledningsförvaltningen har förslag till riktlinjer för God 
Ekonomisk Hushållning upprättats. Förslaget har föredragits för och 
slutligen förankrats inom kommunstyrelsens budgetberedning. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning i enlighet med 
kommun-styrelsens förslag  
 
_____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2015.112.041 
Akten 
 
 
 
 
 
   
 § 178 

Budget 2016 och planer 2017- 2018 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
 
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2016  
och planer 2017-2018 finns följande handlingar:  
1. Majoritetens = socialdemokraternas, folkpartiets och centerpartiets 
förslag till budget för 2016 samt ramar för 2017 och 2018, som 
innehåller 24 stycken att-satser. 
2. Moderaternas "Ett starkare Karlskrona", förslag till budget för 
2016, samt ramar 2017-2018.  
3. Sverigedemokraternas budget för 2016 samt planer för 2017-
2018.  
4. Synpunkter från Lärarnas Riksförbund på Budget 2016 samt ramar 
för 2017-2018   
5. Synpunkter från Lärarförbundet på Budget 2016 samt ramar för 
2017-2018. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 maj 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

Yrkanden 
 
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Folkpartiets 
och Centerpartiets förslag till budget 
 
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till Moderaternas och 
Kristdemokraternas förslag till budget 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
budget 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer de tre budgetförslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas, Folkpartiets och 
Centerpartiets förslag till budget. 
 
 
     forts. 
 



 
 

2 juni 2015          42 
 
 § 178 forts. 

Budget 2016 och planer 2017- 2018 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
 
Reservationer 
 
Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson (M), Emma Swahn 
Nilsson (M) och Billy Åkerström (KD) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 
      
 
Christopher Larsson (SD) och Björn Nurhadi (SD) reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att 
kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens förslag 
till budget och plan för åren 2016-2018, för egen del  
 
1. att uppdra åt kommundirektören att i det pågående arbetet med 
kostnadsminskade 
åtgärder väga in de ytterligare 11 mnkr som upptagits i budget 2016-
2018 
 
2. att uppdrag åt kommundirektören att initiera och leda det 
kommunövergripande arbetet med att utveckla 
samhällsbyggnadsprocessen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona 
kommuns nämnder och styrelse för åren 2016 – 2018 i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till budget och plan  
 
2. att fastställa finansiella mål i enlighet med god ekonomisk 
hushållning för Karlskrona kommun enligt kommunstyrelsens förslag 
till budget och plan 2016-2018, avsnittet ”Vi gör det tillsammans – en 
framtid som håller”, under rubriken ”Ekonomiskt” 
 
3. att fastställa verksamhetsmål i enlighet med god ekonomisk 
hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen enligt 
kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2016-2018 under 
rubriken ”Mål” under respektive utvecklingsområde  
 
4. att, med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3, samtliga 
mål som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 237/2014 om 
budget och plan för åren 2015 – 2017 upphör att gälla från och med 
år 2016 
     forts. 
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 § 178 

Budget 2016 och planer 2017- 2018 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
 
5. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till 
kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och 
uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de enligt att-
satserna 2 och 3 ovan fastställda målen för Karlskrona kommun och 
kommunkoncernen     
 
6. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till 
kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och 
uppgiftsfördelning avseende de direktiv 
som framgår av kommunstyrelsens förslag till budget och plan för 
åren 2016 –2018    
  
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2016 – 2020 för 
Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed 
sammantaget för kommunkoncernen enligt kommunstyrelsens 
förslag till budget och plan 2016-2018 
 
8. att i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan 
2016 – 2018 fastställa 2016 års ram för upplåning, utlåning, och 
borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till 
totalt 4 917 mnkr för år 2016  
 
9. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i 
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till – 15,3 mnkr för år 
2016 
 
10. att fastställa krav på utdelning 2016 från AB Karlskrona 
Moderbolag till 7,5 mnkr 
 
11. att utdelning år 2016 om 5,0 mnkr från AB Karlskronahem ska 
användas för sociala ändamål som framgår av kommunstyrelsens 
förslag till budget och plan 2016 – 2018 
 
12. att VA-verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i 
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde 
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20, 
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort 
      
13. att Hamnverksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i 
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde 
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,  
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort 
 
     forts. 
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 § 178 forts. 

Budget 2016 och planer 2017- 2018 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
 
14. att med hänvisning till dels kommunstyrelsens förslag till budget 
och plan 2016 – 2018, dels vad som i övrigt framgår av 
budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjutna 
ärenden och skrivelser besvarade 
 
15. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för är 2016 till 
oförändrat 22,10 % 
      
16. att till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om 
förslag till budget och plan för åren 2016 – 2018 lämnats till fackliga 
organisationer 
 
17. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2016 vidta 
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens 
budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och 
lönereserven. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därutöver besluta 
 
18. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning 
under perioden år 2016-2018 satsa 3 mnkr per år som 
medfinansiering av Skärgårdsfesten 
 
19. att anslå ett ovillkorat aktieägartillskott till AB Karlskrona 
Moderbolag om 9 mnkr 
 
20. att uppdra åt AB Karlskrona moderbolag att finansiera Utveckling 
i Karlskrona AB kostnader för medverkan i Skärgårdsfesten under 
åren 2016-2018 om totalt 9 mnkr miljoner kronor 
 
21. att i investeringsbudgeten för 2015 uppta 39 mnkr avseende 
förskottering av Trafikverkets del av investeringen i planfri korsning i 
Bergåsa 
 
22. att i investeringsbudgeten för 2015 återta tidigare anvisade 
medel om 13 mnkr avseende industriväg på Verkö 
 
23. att minska den budgeterade investeringsutgiften 2015 för 
Pottholmsprojektet, etapp 1 med 5,4 mnkr 
 
24. att återta i budget 2015 anvisade investeringsmedel om 10 mnkr 
avseende Östersjöhall  
 
Sofia Bothorp (MP) deltar inte i beslutet 
_____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2014.245.206 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 179 
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för 
solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid 
installation av solceller, solfångare och solpaneler i samband 
med ny- om – och tillbyggnad. 
 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 
2014 av Börje Dovstad (FP) 
Förslaget är att avskaffa bygglovsavgift för solenergianläggningar 
och rabatt på solceller, solfångare och solpaneler i samband med 
byggnation. 
 
Ärendet har vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari 2015 
återremitterats för att bygglovsavgiften för solenergianläggningar ska 
ses över i samband med kommande översyn av bygglovsavgifter mm 
amt att se över möjligheten för att undanta en större area 
solcellsanläggningar från bygglovsplikt. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 april 2015 
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att Intresset 
för att uppföra solenergianläggningar har ökat under senare år 
vilket är positivt. I plan- och bygglagen (PBL) och plan- och 
byggförordningen (PBF) anges vilka åtgärder som är 
bygglovspliktiga. 
 
En solenergianläggning omfattas generellt sett inte av bygglovsplikt 
men bygglov kan krävas i de fall anläggningen utformas som en 
byggnad eller sådan anläggning som anges i 6 kap 1 § PBF. Bygglov 
kan också krävas om anläggningen placeras på en byggnad inom 
detaljplanelagt område, om åtgärden innebär en väsentlig 
fasadändring (9 kap 2 och 5 §§ PBL). 
Detta innebär bland annat att större solenergianläggningar, 
placerade på stativ på mark och utanför detaljplanelagt område inte 
omfattas av bygglovsplikt. 
 
Om kommunen vill ändra eller ställa andra krav på bygglovplikten än 
vad som anges ovan, krävs att kommunen gör detta genom 
detaljplanebestämmelser. 
 
     forts. 
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§ 179 forts. 
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för 
solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid 
installation av solceller, solfångare och solpaneler i samband 
med ny- om – och tillbyggnad. 
 
Kommunen har dock möjlighet att förtydliga hur man tolkar 
begrepp som ”väsentlig fasadändring” m.m. Detta har också gjorts i 
miljö- och byggnadsnämndens antagna policy för solpaneler från 
2010. Policyn innehåller följande riktlinjer. 
 
1. För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är 
solfångare bygglovsbefriade. 
 
2. För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, 
bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader under förutsättning att: 
• byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull kulturmiljö, 
till exempel riksintresse, eller omfattas av bestämmelser om 
förvanskning, 
• solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och inte är 
större än åtta kvm, 
• solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter. 
forts. 
 
Med hänsyn till övriga lättnader som införts i lovplikten för en- och 
tvåbostadshus, bedöms det rimligt att utöka möjligheterna att uppföra 
solenergianläggningar på byggnader utan lov. Genom de nya 
reglerna har det bland annat blivit möjligt att utan lov eller anmälan 
uppföra två takkupor som omfattar högst halva takfallet. Om en 
solenergianläggning utförs i takfallets lutning bör därför ytan kunna 
utökas till att omfatta max halva takfallet utan att lovplikt inträder. För 
större anläggningar eller sådana som inte placeras i takfallets lutning, 
bedöms det lämpligt att behålla bygglovsplikten. Detta i syfte att bidra 
till en god bebyggd miljö och kunna bistå sökanden med rådgivning 
kring utformning och placering. Förutom denna justering bedöms 
riktlinjerna i gällande policy fortfarande vara aktuella. 
 
Med ovanstående förändring i riktlinjerna kommer flertalet 
solenergianläggningar på en- och tvåfamiljshus att bli 
bygglovsbefriade. Någon avgift kommer därmed inte heller att tas ut. 
I de fall där lovplikt inträder kan nämnas att avgiften för ett bygglov 
för en solenergianläggning idag är cirka 2 300 – 5 000 kronor. I 
ärenden där solenergianläggning uppförs i samband med ny- och 
ombyggnation tas ingen separat avgift ut för anläggningen.  
 
 
      forts. 
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§ 179 forts. 
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för 
solenergianläggningar  och rabatt på  bygglovsavgift vid 
installation av solceller, solfångare och solpaneler  i samband 
med ny- om – och tillbyggnad. 
 
Bygglovavdelningen hanterar cirka 10-15 lovärenden årligen 
rörande solenergianläggningar vilket innebär att intäkterna ligger på 
cirka 20 000 – 30 000 kronor årligen. Den avgift som tas ut ska täcka 
kostnader för bland annat ritningsgranskning, administration och 
utfärdande av lov, start- och slutbesked m.m. 
Skattefinansieringsgraden för bygglovavdelningen är marginell vilket 
medför att avskaffanden eller sänkningar av avgifter måste 
kompenseras i budgetram. Förvaltningen gör redan idag hårda 
prioriteringar i verksamheten med hänsyn till ekonomiska och 
personella resurser. Med hänsyn till dessa förhållanden 
rekommenderas inte en sänkning av avgiften i nuläget. En 
helhetsöversyn av plan- och bygglovtaxan planeras dock ske under 
2015, med inarbetning i budget 2016. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 maj 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

Yrkanden 
 
Björn Nurhadi (SD) yrkar att placeringar av solenergianläggningar 
sker med hänsyn till det blänk som reflekteras från anläggningen så 
att det inte riskerar att störa trafik eller grannar. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Björna Nurhadis tilläggsyrkande 
mot allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Votering 
 
De som biträder Björn Nurhadis yrkande röstar NEJ. 
 
De som biträder allmänna utskottets förslag röstar JA. 
 
Följande röstar NEJ: Christopher Larsson (SD) och Björn Nurhadi 
(SD) 
 
 
 
 
     forts. 
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§ 179 forts. 
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för 
solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid 
installation av solceller, solfångare och solpaneler i samband 
med ny- om – och tillbyggnad. 
 
Följande röstar JA: Chatarina Holmberg (S), Jan- Anders Lindfors 
(S), Håkan Eriksson (S), Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S) 
Camilla Brunsberg (M) Carl- Göran Svensson (M), Emma Swahn 
Nilsson (M), Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C), Billy 
Åkerström (KD), Sofia Bothorp (MP) och Patrik Hansson (S)  
      
Kommunstyrelsen beslutar således med 13 jaröster mot 2 nejröster 
enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen och därmed anse att motionen är besvarad. 
 
____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.618.210 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 180 
Svar på medborgarförslag om tiggeri. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 18 juni § 51 av Roland Thörnqvist 2014. 
Förslaget är att ta fram en handlingsplan mot tiggeri. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den 
8 maj 2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen 
skriver att socialnämnden lämnade vid sammanträde 25 augusti 
2014, § 103, yttrande och beslutsförslag. Förslaget behandlades av 
kommunfullmäktige 29 januari 2015. Kommunfullmäktige beslutade 
att återremittera förslaget för en kartläggning och 
behovsbedömning, samt utifrån den kunskapen återkomma till 
kommunfullmäktige med en eventuell åtgärdsstrategi. 
 
Socialnämnden har genomfört en kartläggning av situationen för 
tiggare i Karlskrona och har på nytt behandlat ärendet vid 
sammanträde 23 mars 2015, § 57. Nämnden har lämnat ett yttrande 
och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet för egen del 
 
1. att ge socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta att följa 
situationen  
med utsatta EU-medborgare i kommunen och vid behov återkomma  
med förslag om åtgärder för att ge stöd till utsatta EU-medborgare  
 
2. att ge socialförvaltningen i uppdrag att ge stöd till den 
arbetsgrupp  
som bildats av religiösa samfund för att diskutera insatser till utsatta  
EU-medborgare 
 
3. att meddela kommunstyrelsen att socialnämnden vid behov kan  
komma att begära medel till stöd till utsatta EU-medborgare 
 
 
     forts. 
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§ 180 forts. 
Svar på medborgarförslag om tiggeri. 
 
Socialnämnden har vidare föreslagit kommunstyrelsen besluta  
 
1. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningar för samarbete med kommuner i Rumänien  
 
2. att lämna förslag till kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen för egen del 
 
att  ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för samarbete med kommuner i Rumänien  
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att godkänna socialnämndens redovisning och kartläggning av 
situationen för tiggare i Karlskrona, samt 
 
2. att medborgarförslaget därmed ska anses vara besvarat.  

 
 _____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.618.210 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 181 
Svar på medborgarförslag hur Hattholmen kan utvecklas. 
  
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 10-11 december 2014, § 224, av Magnus Eriksson. 
Förslaget visar idéer hur Hattholmen kan utvecklas. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse, upprättad den 10 
mars 2015, lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen 
skriver att förslaget pekar på möjligheten att inom området anlägga 
parker med lekytor, maritima verksamheter, husbilsparketring, 
sjöbodar med båtplatser, kallbadhus och restaurang. Tanken är 
också att knyta samman Hattholmen med centrala staden via ett 
trädkantat gång- och cykelstråk och att tona ner Infartsleden till en 
gata med dämpad hastighet.  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats 
planuppdraget att ta fram ett planprogram för Hattholmen. 
Medborgarförslagets idéer kommer tidsmässigt  
Lämpligt in i den demokratiska planprocessen för aktuellt område. 
Det planförslag som utarbetats av förvaltningen kommer att ställas 
ut för samråd med möjlighet för alla medborgare att lämna 
ytterligare synpunkter. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
____  
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Kommunfullmäktige    KS.2015.202.170 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 182 
 Svar på medborgarförslag om att göra en  
 konsekvensbeskrivning av flytt av 
 brandstationen/räddningskåren, Pottholmen.  
 

Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. 
Förslaget är att det görs en konsekvensbeskrivning över flytten av 
brandstation/räddningstjänst.  

 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 april 
2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningens skriver att 
Roland Thörnquist har inlämnat ett medborgarförslag med önskemål 
om att flyttningen av brandstationen/räddningskåren från 
Pottholmen ska konsekvensbeskrivas. Förslagsställaren anser att 
effekterna på Trossö och stadsdelarna söder om Brohålan vad 
gäller möjligheterna till livräddande insatser och insatser för skydd 
av den unika kulturmiljön måste utredas innan förslaget till detaljplan 
för Pottholmen antages av kommunfullmäktige och vinner laga kraft.  
 
Räddningstjänsten genomförde 2001 en Brandstationsutredning 
som bland annat omfattade analys av körtider, risk- och 
skyddsvärda objekt samt vilka dimensionerande olyckor som skall 
beaktas vid lokalisering av en ny brandstation. Resultatet pekade ut 
Stadsträdgården som förstahandsalternativ och Oskarsvärn som 
andrahandsalternativ för en lokalisering. Stadsträdgården har 
därefter utvecklats till ett externhandelsläge och är därför inte längre 
aktuellt. Kommunstyrelsen beslöt därför 2015-03-31 att den nya 
brandstationen skall placeras på Oskarsvärn. 
 
Uppdraget att detaljplanelägga Pottholmen baseras på 
förutsättningen att brandstationen flyttas i enlighet med 
ovanstående utredning. Det kan noteras att Länsstyrelsen under 
hela planprocessen inte har ifrågasatt flyttningen av brandstationen 
till en lokalisering vid Oskarsvärn.  
 
Insatstiderna kommer att förlängas för stadsdelarna innanför 
Brohålan med ca tre minuter men kommer att förkortas 
motsvarande för stadsdelar som ligger norr om Sunna kanal.  
     forts. 
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 § 182 forts. 
 Svar på medborgarförslag om att göra en  
 konsekvensbeskrivning av flytt av 
 brandstationen/räddningskåren, Pottholmen.  

 
Oavsett Räddningstjänstens lokalisering så är egenskyddet för varje 
fastighet den viktigaste och primära förebyggande insatsen. Varje 
fastighetsägare har ett ansvar att upprätthålla ett lämpligt 
brandskydd. Räddningstjänsten är en kompletterande resurs till 
detta egenansvar.  
 
Räddningstjänsten arbetar därtill med förebyggande information och 
utbildning och medverkar vid besiktningar för att minska risker och 
för att verka skadeförebyggande i verksamheter och byggnader.  
 
Skyddsbehovet för världsarvsobjekten har särskilt lyfts till 
Världsarvsrådet där samtliga fastighetsägare tillsammans med 
kommun och länsstyrelse samverkar i dessa och andra frågor av 
betydelse. 
 
Frågan får anses tillräckligt utredd och processad genom hela 
planläggningen för Pottholmens utveckling. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförsalget. 
 
_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 juni 2015          54 
 
 
Kommunfullmäktige    KS.2015.169.210 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 183 
Svar på medborgarförslag om att planlägga Hattholmen/ kv 
Muddret som basstation för Kustbevakningen m fl. 
 
Medborgarförslaget väckets vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 19 mars § 47 av Roland Thörnqvist. 
Förslaget är att Hattholmen/kv Muddret planläggs för 
Kustbevakningen, Sjöräddningen, Lots och Räddnigskårens havs- 
och vattenverksamhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 april 
2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
förslagsställaren pekar på att området har god befintlig infrastruktur 
och har goda förutsättningar att samla nämnda verksamheter på ett 
och samma geografiska område med goda 
samordningsförutsättningar. Tillräckliga markytor finns för att rymma 
allt som krävs för de olika verksamheterna. 
 
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats 
planuppdraget att ta fram ett planprogram för Hattholmen. I 
Översiktsplan 2030 pekas inriktningen ut för området med en 
ambition att skapa en stadsmässig grön stadsdel som är 
funktionsblandad med ett önskvärt inslag av bostäder och 
rekreationsytor.  
 
I sammanhanget kan också nämnas att Kustbevakningen i 
samverkan med Försvarsmakten sedan en tid planerar för att bereda 
plats för Kustbevakningens fartyg och förråd på Marinbasens 
område. 
 
Medborgarförslagets idéer kommer tidsmässigt lämpligt in i den 
demokratiska planprocessen för aktuellt område och har överlämnats 
för fortsatt handläggning till planavdelningen Miljö- och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det planförslag som utarbetas av 
förvaltningen kommer senare att ställas ut för samråd med möjlighet 
för alla medborgare att lämna ytterligare synpunkter.  
 
 
     forts. 
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§ 183 forts. 
Svar på medborgarförslag om att planlägga Hattholmen/ kv 
Muddret som basstation för Kustbevakningen m fl. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.179.800 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 184 
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut 
om att flytta verksamheterna i Östersjöhallen respektive 
Idrottshallen till det sk Arenaområdet i Rosenholm. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 19 mars 2015 § 47 av Roland Thörnqvist. 
Förslaget är att flytta verksamheterna från Östersjöhallen och 
Idrottshallen till Arenaområdet, Rosenholm, för att samla all sport och 
idrottsutövning på samma ställe. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 9 april 
2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
förslagsställaren föreslår att båda hallarna rivs och att området 
planläggs för bostadsändamål. Oskuldsparken föreslås åter bli park 
med trädplanteringar. 
 
Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått uppdrag 
att utreda placering av framtida idrottshallar som ska jämföras med 
nuvarande  eller som ska ersätta nuvarande Östersjöhall och 
idrottshall.  En arbetsgrupp utreder nu detta med tillägget att en 
framtida hall ska vara sådan att den fyller kraven för att spela 
elithandboll. 
 
I utredningen måste också hänsyn tas till att hallarna används dagtid 
av de skolor som finns på Trossö. Behovet av hallar för skolidrott 
kommer också att öka när brandstationens gymnastiksal på 
Pottholmen rivs. 
 
Arbetsgruppen kommer att bereda frågan under våren och 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige kommer sannolikt att fatta 
beslut innan sommaren. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 maj 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

Yrkanden  
 
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på medborgarförslaget. 
 
     forts. 
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§ 184 
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut 
om att flytta verksamheterna i Östersjöhallen respektive 
Idrottshallen till det sk Arenaområdet i Rosenholm. 
 
Proposition och beslut  
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs 
avslagsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Brunsbergs 
avslagsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.205.821 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 185 
Svar på medborgarförslag om att bygga ny ishall i Rosenholm. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 19 mars 2015 § 47 av Roland Thörnqvist. 
Förslaget är att en ny ishall byggs i Rosenholm och att den gamla 
ishallen byggs om till handbollsarena. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 8 april 
2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att 
bygga en ny ishall på Rosenholms arenaområde. När sedan den nya 
ishallen är klar, byggs den nuvarande ishallen om till en handbolls 
och multiarena. Försalgsställaren menar att det är hållbar utveckling 
att fortsätta utveckla Rosenholmsområdet. Vad gäller finansieringen 
aka Karlskrona kommun stå för en del och klubbarna tillsammans 
med näringslivet för resten. 
 
Inom Karlskrona kommun pågår ett arbete med att utreda hur våra 
handbolls- och ishockeyhallar ska se ut och ar det ska ligga. 
Rosenholmsområdet är ett av de ställen som vi funderar över. Även 
finansieringen bereds. Förslag om både handbolls- och ishockeyhall 
skall beslutas av kommunfullmäktige innan sommaren. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 maj 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

Yrkanden  
 
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på medborgarförslaget. 
 
Proposition och beslut  
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs 
avslagsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Brunsbergs 
avslagsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.98.840 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 186 
Svar på medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation 
som att vara en av Sveriges soligaste städer. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 januari 2015 § 11 av Roland Thörnqvist. 
Färslaget är att Karlskrona kommun fattar beslut om att ta tillvara vår 
unika situation att vara en av Svreiges soligaste städer. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 7 mars 
015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
förslagsställaren menar att Karlskrona kommun ska fatta beslut om 
att lyfta fram vår unika situastion som att vara en av Sveriges mest 
soliga stad och kommun. Denna förutsättning, tillsammans med vår 
skärgård, bör lyftas fram och marknadsföras. Vidare anser 
förslagsställaren  att det bör tas fram strategier för att ta tillvara 
solenergin. 
 
I kommunens turistverksamhet och marknadsföring inom det 
kommunala bolaget, Utveckling i Karlskrona AB, används flitigt solen 
marknadsföringen av staden och kommunen. Ett tidigare 
medborgarförslag ledde till att kommunen investerade i en solmätare.  
Det visade sig snart att vår stad och kommun var en av landets 
soligaste platser. När det gäller skärgården så är den kommunens 
unika profilbärare. Uttrycket ”Karlskrona. Mitt i Skärgården” finns med 
i all profilering från bolagets sida. Detta ger vid handen att såväl sol 
som skärgård är säkerställd i kommunikationen och 
marknadsföringen. 
 
När det gäller att ta tillvara solenergin så har kommunens 
fasstighetsavdelning  liksom Karlskronahem AB och Affärsverken 
Karlskrona AB låtit uppföra solceller och solfångare på olika 
byggnader.  Vidare har Affärsverken AB projekterat och undersökt 
möjligheterna att placera en solcellspark i kommunen. Vidare sker 
över tiden samverkan med Energikontor Sydost för att inhämta 
kunskap om solenergi. Kommunens miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnd har tagit fram riktlinjer/policy för att 
underlätta för den enskilde att montera solceller inom sin fastighet. 
     forts. 
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§ 186 forts. 
Svar på medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation 
som att vara en av Sveriges soligaste städer. 
 
Vidare har kommunens energirådgivning möjlighet att ge råd till 
enskilda intressenter i denna fråga. Detta innebär att Karlskrona 
kommun redan nu arbetar aktivt med frågor rörande solenergi. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat  
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.464.252 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 187 
Svar på medborgarförslag om att förvärva fastigheter i kvarteret 
Bonde. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 23 oktober 2014 § 187 av Roland Thörnqvist. 
Förslaget är att Karlskrona kommun tar beslut om att förvärva de 
fastigheter som Stadsförsamlingen i Karlskrona avser att avyttra i 
kvarteret Bonde 8 och därmed låta ett nytt planerat ”kulturhus” byta 
form och plats och möjliggöra skapandet av ett kulturkvarter i 
kvarteret Bonde. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 29 april 
2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
den 3 mars 2015 godkände kommunstyrelsen ”slutrapport 2014” från 
styrgruppen för nytt kulturhus i Karlskrona. I samband med det fick 
kommundirektören uppdraget att utreda om det är möjligt att skapa 
ett kulturhus/kulturkvarter i kvarteret Bonde. Att utreda 
förutsättningarna att förvärva Stadsförsamlingens fastigheter i 
kvarteret Bonde 8 ingår som en del av uppdraget. Redovisning av 
uppdraget kommer att ske i samband med vårens 
budgetberedningar.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat  
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.647.843 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 188 
Svar på medborgarförslag om att ställa in nyårsfyrverkeriet. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 januar 2015 § 11 av Roland Thörnqvist. 
Förslaget är att Karlskrona kommun tar beslut om att ställa in 
kommande nyårsfyrverkeri på Stakholmen och använda pengarna till 
annat. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 april 
2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
Karlskrona kommun har sedan 90- talet anordnat ett officiellt 
nyårsfyrverkeri. Syftet till detta är starkt kopplat till 
säkerhetsaspekten. Det sker tyvärr ofta olyckor i samband med 
avfyrandet av fyrverkerier. Genom att erbjuda ett kontrollerat 
avfyrande av utbildade pyrotekniker  från en avspärrad plats tar 
kommunen sitt ansvar för att bidra till att minska risken för 
personskador. Genom att samla fyrverkerierna till en plats och under 
en begränsad tidpunkt kan även störningarna på miljön minskas. 
 
Mervärdet är även att Karlskrona kommuns invånare och besökare 
erbjuds möjlighet till en gemensam upplevelse i Upplevelsernas 
Karlskrona. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 19 maj 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

Yrkanden 
 
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Sofia Bothorps bifallsyrkande mot 
allmänna utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 
_____ 
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 § 190 
 Anmälningsärenden. 
 

1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet.  

2) Länsstyrelsen Blekinge Län  

a) Beslut 2015-04-08,dnr 211-958-08, tillstånd Kameraövervakning. 
B) Beslut 2015-04-08, dnr 211-878-2015, återkallande av tillstånd att 
bedriva kameraövervakning.  

3) Cirkulär Sveriges kommuner och landsting  
a)Arbetsdomstolens dom 2015 nr 9 uppsägning av personlig 
assistent 
b) 15:02, Utfall i utjämningssystemet 2015.  
c)15:08, beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid 
trafikskador på kommunala anläggningar.  
d)15:15 Budgetförutsättningar för åren 2015-2018.  
4) Delegationsbeslut om kameraövervakning.  

5) Beslut/förtydligande angående vissa verksamheter efter 
kommunfullmäktige beslut om ny organisation.  

6) Blekinge hembygdsförenings årsmöte.  

7) Äldrenämnden 150325, § 66 förslag till kommunfullmäktiges mål 
och direktiv.  

8) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 150409, § 88 yttrande 
gällande ABB AB, High Voltage Cables prövotidsredovisning om 
slutliga villkor förutsläppen av restgaser från värmebehandling av 
kabel vid bolagets anläggning på Verkö.  

9) Länsstyrelserna om medborgarskapsceremonier.  

10) Förlängning av anställningsavtal för HR-chef.  

11) Beslut om bidrag ur kommunstyrelsens projektbudget 2015 till 
genomförande av LIS-utredning (Landsbygdsutveckling i sjö nära 
läge).  

12) Avsiktsförklaring Nätverket Höghastighetsbana. Ny stambana för 
höghastighetståg Malmö-Hässleholm- Älmhult-Växjö-Jönköping.  

13) Rekrytering av förvaltningschef till drift- och Serviceförvaltningen 
och HR-chef.  

14) Skrivelse från Karlskrona gymnastikförening.  

 

     forts. 
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 § 190 forts. 
 Anmälningsärenden. 
 

15) Drift- och servicenämnden 150324, § 45, direktiv att genomföra 
den kommunala cykelstrategin.  

16) Drift- och servicenämnden 150324, § 46, direktiv utvärdering 
parkeringsstrategin.   

17) Socialdepartementet, förfrågan om samarbete med den 
nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården.  

18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 150317, § 61, avskrivning 
av planuppdragför del av Nättraby 6:96, Villa Fehr.  

19) Skrivelse om evenemangsarena på Trossö.  

20) Tackkort för uppvaktning på högtidsdagen  

21) Landstinget Blekinge, protokoll från samverkansnämnden den 20 
mars 2015.  

22) Region Blekinge, protokoll från regionsstyrelsen den 22 april 
2015.  
_____ 
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 § 191 
 Övrigt. 
 

Ordförande Patrik Hansson (S) riktar ett stor tack till alla tjänstemän 
som varit delaktiga i arbetet med budget 2016. 
 
Camilla Brunsberg (M) tackar tjänstemännen för gott utfört arbete 
och god service. 
 
Christopher Larsson (SD) riktar även han ett tacka till tjänstemännen 
för gott stöd i budgetarbetet. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2011.223.041 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 192 
Anmärkning i revisionsberättelse 2014 för kommunstyrelsen. 
 
Av kommunfullmäktige vald revisor Bo Löfgren har efter sin 
granskning av 2014 års bokslut upprättat en egen 
revisionsberättelse. I sin revisionsberättelse riktar Bo Löfgren 
anmärkning mot kommunstyrelsen. 
Skälet till att Bo Löfgren riktar anmärkning mot kommunstyrelsen 
anges till 
• Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer 
fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter 
• Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll, samt 
• Förtroendeskada eller annan immateriell skada 
 
Bo Lövgren refererar i sin revisionsberättelse till den  
revisionsberättelse som undertecknats av fem av de sju revisorerna. 
 
Vad avser kommunens resultat är det ett ovedersägligt faktum att 
kommunen uppvisar ett negativt resultat 2014. Under större delen av 
år 2014 har kommunstyrelsen arbetat med den ekonomiska kontrolle 
och uppföljningen med utgångspunkt i att återbetalningen från AFA 
skulle komma att verkställas. Kommunens budgeterade resultat 
förutsatte en sådan återbetalning. 
 
Det kan inte i efterhand belasta kommunstyrelsen att 
kommunstyrelsen vid tidpunkten för upprättandet av budgeten för 
2014 gjorde bedömningen att det fanns avgörande fakta som talade 
för att en återbetalning skulle komma att ske under 2014. Den 
uteblivna återbetalningen blev dessvärre ett faktum under senhösten 
2014. Den tidpunkt när detta blev klar-lagt måste skäligen kunna 
anses vara en allt för sen tidpunkt under budgetåret för att 
korrigerande åtgärder skulle kunna beslutas, och framför allt rimligen 
kunna förväntats ge effekter i verkligheten. Mot den bakgrunden 
bereddes, och sedermera beslutades, budgeten för 2015-2016 
innefatta ett återställande av den negativa förändringen av det egna 
kapitalet motsvarande det under hösten senast prognostiserade 
negativa resultatet.  
Det agerande är till fullo i överenstämmelse med kommunallagens 
krav på återställandet av det egna kapitalet och visar också på att 
kommunstyrelsens agerade på kända fakta.  forts. 
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§ 192 forts. 
Anmärkning i revisionsberättelse för kommunstyrelsen. 
 
Vad gäller kommunstyrelsens uppsikt över de tre nämnder som 
under året bedömdes och slutligen också uppvisade negativa 
avvikelser mot budgeten anser kommunstyrelsen att hanteringen 
under året väl tillgodoser kravet på ledning, uppföljning och kontroll. 
 
Kommunstyrelsen har under året (2014) kunnat konstatera att 
verksamheten inom handikappnämnden, socialnämnden och 
äldrenämnden inte kunde rymmas inom anvisade ramar. 
Kommunstyrelsen har då föreslagit kommunfullmäktige medge dessa 
nämnder att överskrida sina ramar. Som stöd för detta har 
kommunstyrelsen angivit att dessa nämnders ramar kommer att 
prövas i det pågående arbetet med budget för 2015. 
Kommunstyrelsen har sedan varit ense om att dessa nämnder 
behöver tillföras resurser, vilket också skedde i budgeten för 2015. 
Att kommunstyrelsen då, som en del i sin ledning, uppföljning och 
kontroll skulle fatta beslut om, eller föreslå kommunfullmäktige 
besluta om, åtgärder i verksamheten för det enskilda 
verksamhetsåret torde inte kunna anses utgöra god ledning, och inte 
heller vara förenligt med de grundläggande principerna för God 
Ekonomisk Hushållning.  
Kommunstyrelsen måste tvärtom anses ha agerat med god 
framförhållning i ett läge där verksamheterna av olika skäl kunnat 
konstateras befinna sig i ett prekärt läge. 
 
Kommunstyrelsen vill påstå att ledning, uppföljning och kontroll inte 
enbart handlar om att agera med utgångspunkt i utfall för ett enskilt 
verksamhetsår. Sammantaget torde det framför allt handla om att 
mer långsiktigt bedöma behovet av resurser ställt i relation de behov 
som kan identifieras, och att med det som utgångspunkt agera på ett 
konsekvent sätt.  
Ett agerande på kortsiktig bas utan analys av den långsiktiga 
effekten skapar med all sannolikhet sämre förutsättningar för 
stabilitet. Kommunstyrelsen har därför valt att med ett långsiktigt 
perspektiv agera på de signaler som framkommit under året. 
 
De fem refererade revisorerna konstaterar att det inte gjorts någon 
samlad bedömning huruvida de övergripande verksamhetsmålen för 
god ekonomisk hushållning har uppnåtts – ett konstaterande som Bo 
Lövgren instämmer i. Kommunstyrelsen kan i och för sig ha viss 
förståelse för revisorernas konstaterande. Kommunstyreslen vill dock 
framhålla att många av de mål som kommunfullmäktige samlat sig 
runt är av sådan karaktär att måluppfyllelsen måste analyseras och 
bedömas över en längre tid än ett verksamhetsår. Det låter sig t.ex. 
inte göra att för ett enskilt verksamhetsår dra någon adekvat slutsats 
runt t.ex. målet om god folkhälsa.   forts. 
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§ 192 forts. 
Anmärkning i revisionsberättelse för kommunstyrelsen. 
 
Den typen av mål ska i stället uppfattas som en tydlig signal till alla 
verksamheter att på absolut bästa sätt och med långsiktighet och 
hållbarhet som ledstjärna bidra till att kommunens verksamhet bidrar 
till god folkhälsa. 
Kommunstyrelsen uppfattar att revisor Bo Löfgren egentligen inte gör 
några egna iakttagelser eller gör några andra, egna, sakligt baserade 
bedömningar i sin revisionsrapport. I allt väsentligt åberopar Bo 
Lövgren i stället såväl de fakta som de bedömningar som de 
refererade fem revisorer framför i sin revisionsberättelse. 
Kommunstyrelsen anser att de fem refererade revisorernas 
ståndpunkter, värderingar och slutsatser är sakliga och väl avvägda. 
Kommunstyrelsen kan därför inte uppfatta Bo Löfgrens 
revisionsrapport på annat sätt vad avser hans anmärkning mot 
kommunstyrelsen än som en annan mer personlig värdering av, eller 
tyckande om, de synpunkter och fakta som de fem refererade 
revisorerna för fram. 
 
Kommunstyrelsen anser att revisorernas framförda uppfattningar om 
bristande analys av måluppfyllelse inte helt saknar grund. Däremot 
anser inte kommunstyrelsen att bristerna i analysen av 
måluppfyllelse är av så graverande art att det skulle utgöra grund för 
anmärkning. 
Vad avser uppsiktplikten mer explicit noterar kommunstyrelsen de 
fem refererade revisorernas uttalande 
”Kommunstyrelsen har följt nämndernas utveckling under året. I 
missiven till fullmäktige har förslag lämnats beträffande underskotten 
i bl.a. social- handikapp- och äldrenämnden. Vi anser att denna 
uppföljning kan utvecklas vidare”. 
 
Kommunstyrelsen uppfattar att Bo Lövgren instämmer i det 
uttalandet. 
 
Kommunstyrelsen uppfattar de fem refererade revisorernas uttalande 
som att de inte finner anledning att kritisera kommunstyrelsen för den 
uppsikt som genomförts under året, men att uppsikten, precis som 
mycket annat, fortfarande kan utvecklas. I det avseendet har 
kommunstyrelsen absolut ingen annan uppfattning. 
Kommunstyrelsen finner det motsägelsefullt att revisor Bo Löfgren 
först konstaterar att kommunstyrelsen följt nämndernas utveckling 
och lämnat förslag beträffande underskotten, och därefter anser att 
det finns skäl att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen. 
Revisor Bo Lövgrens uttalande 
”…att kommunstyrelsen inte har varit tillräcklig aktiv med bakgrund i 
utövandet av sin tillsynplikt.  
     forts. 
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§ 192 forts. 
Anmärkning i revisionsberättelse för kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma 
till rätta med underliggande problem genom att inte vidta adekvata 
och tillräckligt effektiva åtgärder. Kommunstyrelsen har brustit i att 
styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Den har brustit 
att i tid sätta in tillräckliga åtgärder” anser kommunstyrelsen därför att 
det helt saknas grund för. 
 
Mot bakgrund av vad som sammantaget framförts ovan anser 
kommunstyrelsen att det saknas grund för de skäl som Bo Lövgren 
stödjer sin anmärkning mot kommunstyrelsen på. Kommunstyrelsen 
beslutar att anta yttrandet och överlämna det till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta redovisad förklaring till anmärkningar i revisionsberättelsen 
för 2014 som sitt eget, samt överlämna detsamma till 
kommunfullmäktige. 
 
Christopher Larsson (SD) och Björn Nurhadi (SD) deltar inte i 
beslutet. 
_____ 
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Kultur- och fritidsnämnden   KS. 2015.11.023 
HR- avdelningen 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 193 
Förordnande av förvaltningschef/ kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsens presidium har i samråd med kultur- och 
fritidsnämndens presidium, kommunledningsförvaltningen samt 
fackliga organisationer genomfört rekryteringsarbete i syfte att 
rekrytera ny förvaltningschef till kultur- och idrottsförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förordna Ewa Kristensson, 620412-3548, som förvaltningschef för 
kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 2015-08-10. 
 
_____ 
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 1 
september 2015 
 
§  194 Parentation.  
§ 195 Informationer och föredragningar. 
§ 196 Samarbetsavtal arena Karlskrona 
§ 197 Kommunala val 
§ 198  Avsiktsförklaring om offentlig medfinansiering. 
§ 199 Svar på remiss av promemoria med förslag om ett gemensamt ansvar för 

mottagande av nyanlända. 
§ 200 Bidrag till skärgårdsutveckling från Skärgårdsmiljonen. 
§ 201 Ansökan om medel från fågelmatsfonden 2015.  
§ 202 Svar på remiss över delbetänkandet ”Koll på anläggningen” (SOU 2015:42).                         
§ 203 Svar på remiss en ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25). 
§ 204 Uppföljning per den 31 maj 2015 för 

kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen. 
§ 205 Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus. 
§ 206 Förslag till tillsättning av ny förvaltningschef till drift- och serviceförvaltningen. 
§ 207 Förslag till förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen. 
§ 208 Svar på anmälan om utbetalning av anslag. 
§ 209 Samhällsbyggnadsprocessen 
§ 210 Science Park. 
§ 211 Rättelseärende- sänkt låneram för Kruthusen företagsfastigheter AB. 
§ 212 Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fasstighetstillsyn. 
§ 213 Avtal om konsumentvägledning. 
§ 214 Revidering av sotningsindex 2015. 
§ 215 Anmälning av allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun. 
§ 216 Cykelbokslut 2014 Karlskrona kommun- årsredovisning med ekonomi- och 

åtgärdsuppföljning. 
§ 217 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa på förskola och fritidshem. 
§ 218 Finansrapport maj, juni och juli 2015. 
§ 219 Förslag till ombyggnad kommunarkivet. 
§ 220 Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. 
§ 221 Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade 

verksamheter. 
§ 222 Svar på motion angående åtgärder som kommunen vidtar för att skydda 

kommuninvånarna mot såväl islamistisk radikalisering som därpå följande 
terrorhot. 

§ 223 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon. 
§ 224 Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnd om hyresgaranti. 
§ 225 Svar på motion om Fair träde city. 
§ 226 Svar på medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformningen an ny 

bebyggelse som ev. kommer att ersätta de gamla förfallna hamnmagasinen i 
stadsdelen Kalvhagen. 

§ 227 Svar på medborgarförslag om att göra övergångsstället mellan 
Idrottshallen/östersjöhallen och kajen som ansluter till Fisktorget, säkrare. 
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§ 228 Svar på medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem och 

införa p- skiva. 
§ 229 Svar på medborgarförslag om att göra parkering tillåten i hörnan, korsningen 

Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby. 
§ 230 Svar på medborgarförslag Bygg fler parkeringsplatser i Jämjö Centrum. 
§ 231 Svar på medborgarförslag att göra Villa Vik till ett hospice. 
§ 232 Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna lokala 

ordningsföreskrifter. 
§ 233 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att göra 

en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen ”Stadsliv Karlskrona 2004” 
§ 234 Svar på medborgarförslag om väderskyddade cykelparkeringar. 
§ 235 Svar på medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj. 
§ 236 Svar på medborgarförslag att bygga en cykelväg längs Torhamnsvägen, 

mellan vägen mot Byfallet och Hallarums gammelgård. 
§ 237 Svar på medborgarförslag om att fortsätta prioritera, driva och förbättra den 

lokala cykelutvecklingen. 
§ 238 Svar på medborgarförslag om att göra en komplettering av gång- och 

cykelvägssystemet i centrum. 
§ 239 Svar på medborgarförslag om att bjuda in allmänheten till ett informationsmöte 

om vad som kommer att hända med Karlskrona varmbadhus. 
§ 240 Svar på medborgarförslag om att redovisa allt beslutsunderlag angående 

beslutet att bygga om/till Ishallen arena Rosenholm. 
§ 241 Svar på medborgarförslag om att skicka ut frågan om nya arenor på remiss. 
§ 242 Svar på medborgarförslag om att i utredningarna om ishall och handbollshall 

studera hur andra kommuner gjort. 
§ 243 Svar på medborgarförslag om att utlysa en tävling om att ta fram ”Frasse & 

Klaura”- staty att placeras vid /”Tårarnas allé”) Kungsbron. 
§ 244 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ta fram 

en renoveringsplan för Karlskrona Varmbadhus samt att avsätta ekonomiska 
resurser för den planerade renoveringen. 

§ 245 Anmälningsärenden. 
§ 246 Övrigt. 
§ 247 Förslag till tillsättning HR- chef. 
 
___ 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Freden 
 Tisdagen den 1 september 2015, kl. 08.30- 16.10 
 
 Sammanträdet ajourneras kl. 10.50–13.30 
 
Beslutande: Ordförande  Patrik Hansson (S)  
 1:e vice ordf. Magnus Larsson (C) 
 2:e vice ordf. Camilla Brunsberg (M) 
   
 Ledamöter   Jan- Anders Lindfors (S) kl. 8.30-10.50, 14.00-16.10 

§§ 194- 195, 201- 247 
  Elina Gustafsson (S) kl. 8.30-10.50, 15.00- 16.10   

§§ 194- 195, 210- 247 
  Rikard Jönsson (S)  
  Linda Ekström (S) 
  Carl-Göran Svensson (M)  
  Emma Swahn Nilsson (M) 
  Christopher Larsson (SD) 
  Lotta Antman (SD) 
  Börje Dovstad (FP)  

 Sofia Bothorp (MP)   
 
Tjänstgörande ersättare Lisbeth Bengtsson (S) kl. 13.30- 14.00 §§ 196- 200 
  Markus Degerskär (S) kl. 13.30- 15.00 §§ 196-209 
  Billy Åkerström (KD) 
     
Närvarande ersättare Lisbeth Bengtsson (S) kl. 14.00-16.10 §§ 201-247  
  Markus Degerskär (S) kl. 8.30-10.50, 15.00- 16.10 

§§194- 195, 210-247 
  Inger Eriksson (S) 
  Lenita Karlsson (S)   
  Peter Glimvall (M)  
  Sophia Ahlin (M) 
  Björn Nurhadi (SD) 
  Maria Persson (C) 
  Billy Åkerström(KD) 
  Åsa Gyberg- Karlsson (V)  

     
Närvarande tjänstemän Kommundirektör Carl- Martin Lanér 
 Ekonomichef Per Jonsson   
 Kommunjurist Jessica Norlander 
 HR-chef Anneli Ekström  
 Utvecklingschef Anette Sturesson  
 Kommunikationschef Thomas Johansson 
 Näringslivschef Pia Holgersson kl. 8.30-9.00 § 195 
 HR- specialist Henrik Sundihn kl. 9.00-9.10 § 195 
 VD Bengt Lingman 9.10- 9-25 § 195 
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 Världsarvssamordnare Lena Johansson 9.45- 10.05  
 § 195 
 VD Lottie Dahl Ryde kl. 10.05-10.45 § 195  
 Förvaltningschef Claes Wiridén kl. 10.05-10.45 § 195 
 Nämndsekreterare Lisbeth Johansson 
   
Utses att justera  Rikard Jönsson (S) 
 
 
Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen efter 

överenskommelse 
 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ………………………………………  §§ 194-247
  Lisbeth Johansson 
   
 
Ordförande  ……………………………………… §§ 194-247 
  Patrik Hansson  

 
 
Justeringsledamot ………………………………………§§ 194-247
  Rikard Jönsson  
 
 
Tillkännagivande av protokollsjustering har den       september 2015 anslagits på 
kommunens anslagstavla, intygar 
 
…………………………….. 
Lisbeth Johansson 
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§ 194 
Parentation. 
 
Ordförande Patrik Hansson (S) påbjuder en stunds tystnad för att 
hedra minnet av bortgångne budgetchef Åke Karlsson. 
 

  ____ 
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§ 195 
Informationer och föredragningar 
 
1. Science Park föredras av näringslivschef Pia Holgersson. 
 
2. Uppföljning per den 31 maj 2015 för 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen föredras av 
kommundirektör Carl- Martin Lanér och HR- specialist Henrik 
Sundihn. 
 
3. Samarbetsavtal Arena Karlskrona föredras av utvecklingschef 
Anette Sturesson och VD Bengt Lingman. 
 
4. Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden 
Karlskrona föredras av världsarvssamordnare Lena Johansson. 
 
5. Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter föredras av ekonomichef Per Jonsson, VD 
Moderbolaget Lottie Dahl Ryde, HR- chef Anneli Ekström och 
förvaltningschef Claes Wiridén. 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 september 2015          7 
 

  

 
ABB     KS.2015.568.106 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 

 
 
§ 196 
Samarbetsavtal ABB Arena Karlskrona. 
 
Ärendet föredras av utvecklingschef Anette Sturesson och VD Bengt 
Lingman 
 
Karlskrona kommun hade sedan tidigare ett samarbetsavtal 
avseende sponsring av arena som gällde mellan åren 2005-2010. 
Därefter fanns det optionsmöjlighet med ett visst antal år. När tiden 
för optionen löpte ut sade dåvarande sponsor upp avtalet. Sedan 
dess har arenan inte haft någon namnsponsor.  
 
Ett nytt samarbetsavtal föreslås med en avtalstid på fem år med 
möjlighet till två års förlängning. Beloppet ligger på 1 mnkr per år, 
vilket motsvarar det belopp som kommunen erhållit under den 
senaste förlängningsperioden. Samarbetsavtalet börjar gälla från och 
med september 2015. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att godkänna bifogat samarbetsavtal 
 
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
_____ 
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Kommunala val    KS.2014.177.102 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 197 
Kommunala val. 
 
 
Ledningsgruppen för SydostLeader  hemställer om att kommunerna i 
Blekinge nominerar en tjänsteman att ingå i den blivande föreningens 
kommunala referensgrupp.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att nominera landsbygdsutvecklare Ann- Marie Nordström 
 
_____ 
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Leader Sydost   KS.2014.655.109 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 198 
Avgiftsförklaring om offentlig medfinansiering. 
 
Den blivande ideella föreningen, SydostLeader, har blivit 
prioriterad av Jordbruksverket och är planerad att bildas vid första 
årsstämman i mitten av september 2015. Inför detta bedrivs, 
genom avdelad ledningsgrupp och valberedning, ett omfattande 
arbete i syfte att såväl komplettera prioriterad 
handlingsplan/utvecklingsstrategi, som övrigt underlag för att 
formellt kunna bilda föreningen. 
 
Jordbruksverkets beslut innefattar även en för SydostLeader unik 
möjlighet att verka inom alla fyra ESI-fonderna (Landsbygds- 
Regional-, Social- samt Havs- och Fiskerifonden). 
 
Den totala budgeten för SydostLeader består inledningsvis av 
medel från EU, stat och de elva samverkande kommunerna enligt 
gällande fördelningsprinciper. Föreningen avses ha en 
finansieringsmodell, med en gemensam pott att användas 
solidariskt för hela områdets bästa. Den offentliga sidan har 
därmed lämnat över ett förtroende till det breda partnerskapet inom 
leaderområdet och där föreningen enligt handlingsplanen strävar 
efter en rättvis fördelning, i förhållande till insats, av projektstödet 
till och inom de elva ingående medlemskommunerna. 
 
Enligt Jordbruksverkets hittillsvarande finansieringsmodell för 
SydostLeader uppgår de fyra ESI-fondernas belopp för perioden 
2014 – 2020 till totalt 69 092 723 kr i vilken ingår den kommunala 
medfinansieringen på 33 % motsvarande 22 800 598 kr.  
 
Verksamheten ska finansieras av de fyra fonderna; Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- 
och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden. Fördelningen för Karlskronas del 
kommer att innebära att kommunen debiteras 1 091 389 kr årligen 
under de kommande fem åren 2016 – 2020. 
 
 
     forts. 
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§ 198 forts. 
Avgiftsförklaring om offentlig medfinansiering. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att Karlskrona kommun avser att bli medlem i den ideella 
föreningen SydostLeader och erlägga den årliga medlemsavgift 
som föreningen beslutar vid årsstämma. 
 
2. att kommunen har för avsikt att delta i föreningens verksamhet i 
enlighet med dess stadgar och valberedningens förslag 
 
3. att årligen under perioden 2016 – 2020 medfinansiera med  
1 091 389 kr i offentlig pottfinansiering till föreningens verksamhet 
och de projekt som styrelsen för SydostLeader beviljar under 
programperioden. 
 
___ 
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Arbetsmarknadsdepartementet   KS.2015.449.133 
Handläggare 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 199 
Svar på remiss om promemoria med förslag om ett gemensamt 
ansvar för mottagande av nyanlända. 
 
 
Karlskrona kommun har getts möjlighet att ge synpunkter på 
förslagen i ovanstående departementspromemoria. 
 
Mottagandet av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande i 
en kommun sker huvudsakligen genom att de nyanlända ordnar sitt 
boende på egen hand. De som inte ordnar boende på egen hand tas 
emot i kommuner efter frivilliga överenskommelser mellan 
kommunen och länsstyrelsen. Det mottagande som dessa 
överenskommelser leder till är inte tillräckligt för att möta det ökade 
behovet av kommunmottagande som följer av att allt fler flyktingar 
och skyddsbehövande beviljas uppehållstillstånd i Sverige. 
Följden av det otillräckliga mottagandet är långa väntetider på 
kommunanvisning. Det innebär att många nyanlända blir kvar på 
anläggningsboenden under långa tidsperioder, vilket försenar 
etableringen. För att säkerställa att nyanlända som har beviljats 
uppehållstillstånd snabbt kan påbörja etableringen på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslås i denna promemoria en 
ny lag som innebär att kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända 
för bosättning oavsett om kommunen har en överenskommelse om 
mottagande eller inte. 
Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. När alla 
kommuner är med och tar emot nyanlända kommer fördelningen av  
mottagandet bli proportionerligt i förhållande till kommunernas 
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och annat 
mottagande. Det bedöms leda till förbättrade förutsättningar för 
nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. 
 
Alla kommuner i Sverige tar emot asylsökande eller flyktingar. Ett 
jämnare mottagande skulle gynna både individerna och 
kommunerna. På orter med många asylsökande och flyktingar finns 
problem i form av trångboddhet och arbetslöshet. Förslaget om att 
lagstifta om ett visst antal nyanlända kommer tyvärr inte att lösa den 
ojämna fördelningen då det inte omfattar de ca 85 procent av 
nyanlända som själva väljer var de ska bo.   

forts. 
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§ 199 forts. 
Svar på remiss om promemoria med förslag om ett gemensamt 
ansvar för mottagande av nyanlända. 
 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har via ett omfattande 
analys- och förankringsarbete ställt samman 35 åtgärdsförslag ”För 
ett hållbart asyl- och flyktingmottagande” som Karlskrona kommun 
ställer sig bakom. 
För att komma tillrätta med den sneda fördelningen krävs i första 
hand tre saker:  
att lagen om eget boende (EBO) behöver ses över 
att Migrationsverket grundligt samråder med kommunerna om var 
nya anläggningsboenden kan etableras och 
att kommunerna ersätts för sina faktiska kostnader. 
 
För Karlskronas del skulle en tvångslagstiftning ytterst marginellt 
påverka vårt mottagande. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott ar vid sammanträde den 25 
augusti 2015 tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Yrkanden 
Camilla Brunsberg (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar följande text 
skrivs in i yttrandet: Förutsättningen för att kommunerna ska kunna 
erbjuda ett bra mottagande av nyanlända är att omedelbart 
säkerställa att kommunerna får ersättning för sina faktiska kostnader, 
vilket inte sker idag. Den viktigaste faktorn för att få en mer jämn 
fördelning mellan kommunerna gällande mottagande av nyanlända 
är att omedelbart säkerställa att kommunerna får kompensation för 
sina faktiska kostnader. Det är orimligt att tvångslagstifta, särskilt när 
mottagande innebär ökade åtaganden som ej finansieras av staten. 
Det är också orimligt att tvångslagstifta när det finns uppenbara 
brister kring bostadsförsörjning i ett stort antal kommuner i Sverige.  
 
Christopher Larsson (SD) yrkar att följande paragrafers punkter helt 
stryks stryks ur departementspromemorian: 
§ 4.5, Ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet,  § 5.1, En ny 
lag som leder till att alla kommuner tar ansvar,  § 5,3, Anvisning,  
 § 5.5 Beslut om anvisning ska inte kunna överklagas och § 5.6, Den 
kommunala självstyrelsen och proportionalitetsprincipen. 
Christopher Larsson (SD) yrkar därtill tillägg till yttrandet med: SKL 
initierar en fördjupad studie i syfte att öka kunskapen om 
kommunernas och landstingens verkliga kostnader för mottagning av 
asylsökande så att dessa uppgifter blir korrekta. 
 
 
 
     forts. 
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§ 199 forts. 
Svar på remiss om promemoria med förslag om ett gemensamt 
ansvar för mottagande av nyanlända. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons 
ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Votering  
 
Den som bifaller Christopher Larssons ändringsyrkande röstar NEJ. 
Den som bifaller allmänna utskottets förlag röstar JA 
 
Följande röstar NEJ: Christiopher Larsson (SD) och Lotta Antman 
(SD) 
 
Följande röstar JA: Chatarina Holmberg (S), Lisbeth Bengtsson (S), 
Markus Degerskär (S), Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S), Börje 
Dovstad (FP, Magnus Larsson (C), Sofia Bothorp (MP) och Patrik 
Hansson (S) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 13 jaröster mot 2 nejröster 
enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Camilla Brunsbergs och 
Billy Åkerströms yrkande mot allmänna utskottets förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Votering 
 
Den som bifaller Camilla Brunsbergs och Billy Åkerströms 
tilläggsyrkande röstar JA. 
 
Den som bifaller allmänna utskottets förslag röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Camilla Brunberg (M), Carl- Göran Svensson (M), 
Emma Swahn Nilsson (M) och Billy Åkerström (KD). 
 
Följande röstar NEJ: Chatarina Holmberg (S), Lisbeth Bengtsson (S), 
Markus Degerskär (S), Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S), Börje 
Dovstad (FP, Magnus Larsson (C), Sofia Bothorp (MP) och Patrik 
Hansson (S) 
 
 
     forts. 
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§ 199 forts. 
Svar på remiss om promemoria med förslag om ett gemensamt 
ansvar för mottagande av nyanlända. 
 
Följande AVSTÅR: Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således, med 4 jaröster mot 9 nejröster 
och 2 avstår, enligt allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen medger Camilla Brunsberg (M) och Billy 
Åkerström (KD) att lämna särskilt yttrande. Protokollsbilaga 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

 att anta yttrandet som sitt eget och sända det till 
Arbetsmarknadsdepartementet som svar på remissen. 
 
___ 
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Kommunledningsförvaltningen                       KS.2014.521.018    
Näringslivsutvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

 
 
 
 
§ 200 
Bidrag till skärgårdsutvecklingen från Skärgårdsmiljonen. 
 
I kommunens budget för 2015 finns en miljon kronor anslaget för 
skärgårdsutveckling genom den så kallade Skärgårdsmiljonen. Syftet 
är att dessa medel ska användas för att göra skärgården än mer 
attraktiv och tillgänglig. Skärgården ska marknadsföras så att fler 
väljer att besöka, bosätta sig i och uppleva Karlskrona. Projekten kan 
omfatta förbättrade kommunikationer, åtgärder i hamnar, toaletter, 
avfallshantering, röjning på öarna mm. 
 
En arbetsgrupp för hantering av ansökningar till Skärgårdsmiljonen 
arbetar under ledning av Magnus Larsson och Börje Dovstad 
tillsammans med tjänstemän från Utveckling i Karlskrona  
AB, drift- och serviceförvaltningen, miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen beslöt den 3 mars 2015 att bevilja bidrag med 
250.000 kr, den 31 mars 134.700 kr, den 5 maj 169.000 kr och 
kommer den 2 juni behandla ansökningar om ytterligare 310.000 kr, 
dvs totalt 863.700 kr. Av skärgårdsmiljonen återstår då 136.300 kr. 
 
Arbetsgruppen för skärgårdsmiljonen föreslår att följande 2 
ansökningar beviljas: 
 

1. Hamnavdelningen kommer att anlägga en flytande vågbrytare i 
hamnen i Torhamns hamn Den totala kostnaden uppgår till 120.000 
kr och hamnavdelningen  har ansökt om ett bidrag på 50.000 kr.
  

2. Drift-och serviceförvaltningen har tillverkat 3 kanotbryggor som 
kommer att placeras vid Fisktorget, Skeppsbrokajen och Kungsbron. 
Totalt finns plats för 15 st kanoter/kajaker. Kostnaden uppgår till 
130.000 kr.  
 
2014 beviljades 100.000 kr ur skärgårdsmiljonen och förvaltningen 
ansöker nu om ytterligare 30.000 kr för att täcka kostnaderna.
               Totalt  80.000 kr 
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 forts. 

 
§ 200 forts. 
Bidrag till skärgårdsutvecklingen från Skärgårdsmiljonen 
 
Om dessa 2 bidrag beviljas har totalt 943.700 kr ianspråktagits ur 
skärgårdsmiljonen under 2015, dvs 56.300 kr återstår.  
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 
augusti tillstyrkt kommunlednigsförvaltningens förslag. 
 
Yrkanden 
 
Camilla Brunsberg (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar att det tydligt 
framgår hur föreningar och näringslivet är delaktiga i satsningar som 
finansieras av skärgårdsmiljonen. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs och Billy 
Åkerströms tilläggsyrkande mot allmänna utskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Camilla Brunsbergs och 
Billy Åkerströms tilläggsyrkande. 
 
Således beslutar kommunstyrelsen  
 
1. att kostnaderna om sammanlagt 80.000 kr för de två projekten ska 
täckas med delar av de för år 2015 särskilt avsatta medlen för 
skärgårdsutveckling (den s.k. skärgårdsmiljonen). 

  
2. att det tydligt framgår hur föreningar och näringslivet är delaktiga i 
satsningar som finansieras av skärgårdsmiljonen. 
 
______ 
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Drift- och serviceförvaltningen   KS.2015.425.046  
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 

 
 
 
 
§ 201 
Ansökan om medel ur fågelmatsfonden 2015. 
 
Det finn i dag 3 fågelflottar och 19 fågelbord. Fågelflottarna fylls med 
havrekross och fågelborden med fågelfrön kontinuerligt, beroende på 
vägderlek i början och i slutet på året. 
 
Fågelborden och flottarna renoveras och underhålls under 
sommarhalvåret. Elkostnaden är för att hålla vattenpump igång och 
därmed isfritt. Personal från arbetsmarknadsenheten i Bubbetorp 
ombesörjer fågelmatningen och underhållet av fågelborden och 
flottarna. 
 
Förvaltningen ansöker också om extra medel för att tillverka och 
sätta upp ca 30 nya fågelholkar, vilket förvaltningen planerar att göra 
årligen framöver.  
Transporter 51 200 kronor 
El    6 000 kronor 
El reparationer  2 000 kronor 
Material renovering  8 500 kronor 
Material holkar  6 500 kronor 
Fågelmat  92 500 kronor  
Summa 167 200 kronor 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att godkänna ansökan om medel från fågelmatsfonden. 
  
_____ 
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Näringsdepartementet    KS.2015.399.014 
Handläggare 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 202 
Svar på remiss delbetänkandet ”koll på anläggningen” (SOU 
2015:25) 
 
Karlskrona kommun har erhållit en inbjudan att lämna synpunkter på 
rubricerade delbetänkande. Remissvaren ska ha inkommit till 
Näringsdepartementet senast den 18 september 2015. 
 
Karlskrona kommun anser i likhet med utredaren att 
tillståndskontroll i egen regi är att föredra. Detta inte minst för att 
öka kunskapen om anläggningen vilket är nödvändigt för att kunna 
göra bra upphandlingar. 
 
Karlskrona kommun vill understryka vikten av en minskad 
trafikpåverkan. Näringslivet är mycket känsligt för störningar 
framförallt när det gäller godstrafiken. Ska vi få över mer gods på 
järnväg gäller det att underhållet planeras på ett sådant sätt att de 
negativa effekterna är så små som möjligt. 
 
Karlskrona kommun håller med utredaren att 
utförandeentreprenader är att föredra framför 
funktionsentreprenader med hänsyn till att Trafikverket i dagsläget 
inte har fullständig kunskap om tillståndet i spåranläggningarna. 
Utredaren påpekar också att snabbheten i utförandet är viktigt. 
Snabbheten är viktig för marknaden därför borde Trafikverket ställa 
krav på den maskinella utrustningen för att på så sätt korta 
utförandetiden. 
 
Att bygga upp en organisation för egen regi när det gäller underhåll 
kan bli svårt när man tidigare avvecklat denna verksamhet. Istället 
bör Trafikverket bli en bra och kompetent beställare och detta görs 
bäst genom att man har bättre kontroll på anläggningen. En ökad 
kunskap om anläggningen kan göras genom att besiktning av 
järnvägsanläggningen görs i egen regi. 
 
Förslaget att uppmuntra till dialog mellan entreprenörerna och 
järnvägsföretagen för en bättre planering kan inte nog understrykas. 
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     forts. 
 
§ 202 forts. 
Svar på remiss delbetänkandet ”koll på anläggningen” (SOU 
2015:25) 
 
Som tidigare nämnts är kontroll och besiktning viktiga åtgärder i 
uppföljningsarbetet. I delbetänkandet nämns att en förstärkt kontroll 
med hjälp av konsulter har inletts. Utredaren föreslår dock att det 
kan vara befogat med egen personal för dessa uppgifter, vilket 
Karlskrona kommun instämmer i. 
 
Utredaren konstaterar att det i styrningen av Trafikverket idag verkar 
ligga ett stort fokus på målstyrning mot de transportpolitiska målen, 
och betydligt mindre på de konkreta uppgifter som åligger verket 
som infrastrukturförvaltare.  
 
Vidare föreslås en genomlysning av Trafikverkets organisation med 
syfte att ge underlag för en förändring av myndighetens interna 
ledning och styrning vad avser förtydligande och fördelning av 
ansvar, mandat och arbetsuppgifter. Karlskrona kommun instämmer 
i att det finns behov av en genomlysning av verksamheten för att 
myndigheten ska kunna ta sitt ansvar som infrastrukturförvaltare. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
att till Näringsdepartementet avge synpunkter på delbetänkandet 
”Koll på anläggningen” (SOU 2015:42) i enlighet med vad 
Kommunledningsförvaltningen anfört. 
 
_____ 
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Justitiedepartementet    KS.2015.377.100 
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 203 
Svar på remiss om en ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) 
 
Regeringskansliet, Justitiedepartementet har berett Karlskrona 
kommun möjlighet att lämna synpunkter på rubricerande 
betänkande. 
 
Den nu gällande säkerhetsskyddslagen har funnits sedan 1996. 
Teknikutvecklingen har sedan dess varit märkbart stor när det gäller 
hantering av information. Kraven ökar på våra samhällsviktiga 
system där det kan finnas sårbarheter. Man ser också en ökad 
internationell samverkan och att säkerhetskänslig verksamhet i allt 
större omfattning bedrivs i enskild regi. 
 
Beslut tagit vid regeringssammanträde i dec 2011 att en särskild 
utredare ska göra en översyn av säkerhetsskyddslagstiftningen. 
Syftet är främst att bättre anpassa lagstiftningen till det som krävs för 
att skydda verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet och till 
de krav det internationella samarbetet ställer.  
 
Från kommunledningsförvaltningens sida ser vi positivt på översynen 
av den nu gällande säkerhetsskyddslagen. Det är mycket positivt att 
informationssäkerhet med dess ingående delar kommer att finnas 
med i nya lagförslaget. Detta stämmer väl överens med den 
erfarenhet vi har. 
Som kommun har vi flera samhällsviktiga verksamheter. Dessa 
verksamheter och dess processer har stort behov av fungerande 
itsystem dygnet runt samt att endast behöriga har tillgång till dessa. 
 
Vi önskar förtydliga följande: 
1. Om önskad effekt skall uppnås behövs en likvärdighet för våra 290 
kommuner. Totalförsvaret är viktigt där stort beroende finns till våra 
kommuner. Därför behövs typexempel, mallar och vägledning hur 
dessa säkerhetsskyddsanalyser skall göras. 
 
2. Resurser och kompetens behöver finnas för den tillsynsmyndighet 
som skall svara mot våra kommuner. Som det är idag har 
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säkerhetspolisen detta ansvar men vi upplever saknad av resurser 
som kan bistå oss i vägledning.    

forts. 
 
§ 203 forts. 
Svar på remiss om en ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) 
 
3. Nätverket som finns för informationssäkerhetsansvariga (KIS) kan 
användas för dialog, kunskapsförmedling och information. 
 
4. Idag finns en otydlighet vad gäller de olika lagrum som styr. Lagen 
om skydd mot olyckor (LSO), extraordinära händelser (EO), risk och 
sårbarhetsarbetet (RSA), SOFS 2008, säkerhetsskyddslagen är 
exempel som i delar överlappar varandra. Viktigt att nya lagen blir 
tydlig där förväntad effekt redovisas men även vilka roller som skall 
besättas. 
 
5. Personalsäkerhet 
Kommunledningsförvaltningen är positiv till att säkerhetsprövning 
fortsättningsvis möjliggörs via olika registerkontroller. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 
augusti 2015 tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Yrkanden 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar att följande tillförs Remissyrkandet: 
att för rikets, kommunens och landstingens säkerhet skall kunna 
garanteras i framtiden bör följande stycke tas bort ur SOU 2015_25. 
Stycket står längst ner på sidan 28, gällande 3e kap 
säkerhetsprövning § 1.1 och det ska strykas i sin helhet Det förefaller 
orimligt att utländska medborgare skall kunna inneha 
säkerhetsklassad anställning samt  
att gällande stycket om säkerhetsprövning så anser Karlskrona 
kommun att vi skall vara lika inför lagen. Föreligger det behov att 
göra säkerhetskontroll så skall ingen undantas då det kan finnas 
individer som kan vara tänkbara säkerhetsrisker på alla nivåer. 
Därför skall punkten 1 under § 1 strykas. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons 
tilläggsyrkande 1 mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Christopher Larssons 
tilläggsyrkande 2 mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
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forts. 

      
§ 203 forts. 
Svar på remiss om en ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) 
 
Reservationer 
 
Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar sålunda 
 
att till Justitiedepartementet avge yttrandet i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens synpunkter. 
 
_____ 
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Controller kommunledningsförvaltningen  KS.2014.354.180 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 204 
Uppföljning per den 31 maj 2015 för 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen. 

 
 I den prognos kommunledningsförvaltningen lämnar finns en 
återbetalning från kollektivtrafiken för föregående år, ett större 
överskott av bonusintäkter samt ett negativt utfall för utbetalningarna 
av de politiska arvodena.  
 
Under kommunstyrelsen ligger sparbeting om 12,8 mnkr. 
Sparbetingen är inte utdelade till förvaltningarna. I det fall 
sparbetingen inte uppfylls i sin helhet kommer de att påverka 
kommunstyrelsens utfall. Prognosen för 2015 är -1,3 mnkr.  
 
Total prognos Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 
inklusive sparbeting -1,3 mnkr  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
Kommunstyrelsen 
 
1. att godkänna uppföljningen för maj månad 2015  
 
2. att överföra 100 000 av investeringsmedel till 
Arbetsmarknadsnämnden  
 
_____ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 september 2015          24 
 

  

 
 
 
 
Kommunfullmäktige     KS.2014.24.041   
Akten                                                                   

 
 
 
 
§ 205 
Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus. 
 
I den av kommunfullmäktige i juni 2015 fastställda 
investeringsbudgeten/planen har investeringsmedel (1 650 tkr) 
upptagits under år 2016 för planerade och angelägna 
upprustningsåtgärder i Ramdala medborgarhus för främst 
grundskolans behov. Kunskapsnämnden begär nu att denna 
investering tidigareläggs till hösten 2015, eftersom planerade 
åtgärder blivit akuta ur såväl kapacitets- som arbets-miljösynpunkt. 
Det begärda investeringsbeloppet ökar samtidigt med 625 tkr till totalt 
2 275 tkr. 
 
Kommunledningsförvaltningen kan dela bedömningen att behovet av 
åtgärder i Ramdala blivit akut, varför planerade åtgärder bör 
genomföras snarast möjligt. Den nu aktuella fördyringen om 625 tkr 
kan samtidigt till största delen täckas genom vissa omdispositioner 
inom den totala investeringsbudgeten för år 2015. 360 tkr (för 
handikapptoalett och entréramp) kan således täckas ur 
funktionsstöds-nämndens investeringsram för 
tillgänglighetsanpassning (totalt 1 000 tkr) och ytterligare 200 tkr ur 
drift- och servicenämndens ospecificerade investeringsreserv inom 
fastighetsverksamheten. Resterande 65 tkr får sedan inrymmas inom 
kunskapsnämndens totalt tilldelade investeringsutrymme för år 2015. 
 
Finansieringen av återstående ursprungliga 1 650 tkr får sedan 
övergångsvis ske genom en tillfällig disponering av medel ur 
kommunstyrelsens ospecificerade investeringsreserv för år 2015 
(finns 7 650 tkr tillgängligt i nuläget). Dessa medel kan sedan år 2016 
återföras till denna reserv från kunskapsnämndens redan till-delade 
investeringsutrymme för fastighetsverksamhet för detta år. 
 
Kommunstyrelsen allmänna utskott har vid sammanträde den 25 
augusti tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Yrkanden 
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Camilla Brunsberg (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar att föreningar 
skall kunna utnyttja lokalen för olika aktiviteter utanför skolans 
användning.     
 
     forts. 
 
§ 205 forts. 
Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs m. fl. 
tilläggsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Votering 
 
Den som bifaller Camilla Brunsbergs och Billy Åkerströms 
tilläggsyrkande röster JA. 
Den som bifaller allmänna utskottets förlag röstar NEJ. 
 
Följande röster JA: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson 
(M), Emma Swahn Nilsson (M) Billy Åkerström (KD) och Sofia 
Bothorp (MP) 
 
Följande röstar NEJ: Chatarina Holmberg (S), Jan- Anders Lindfors 
(S), Markus Degerskär (S), Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S), 
Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD), Börje Dovstad (FP, 
Magnus Larsson (C) och Patrik Hansson (S) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 10 nejröster mot 5 jaröster 
enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
1. att utöka kunskapsnämndens investeringsram för 
fastighetsverksamhet år 2015 med 2 210 000 kronor avseende 
upprustningsåtgärder i Ramdala medborgarhus, 
  
2. att täcka denna utökning genom omdisponering av dels 1 650 000 
kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2015, dels 
360 000 kronor från funktionsstödsnämndens investeringsram för 
fastighetsverksamhet år 2015 och dels 200 000 kronor från drift- och 
servicenämndens investeringsram för fastighetsverksamhet år 2015 

 
3. att från år 2016 tillkommande kapitalkostnader till följd av denna 
investering ska täckas av dels kommunstyrelsens reserv för 
avskrivningar, dels beräknad ram för finansförvaltningen 
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4. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och 
investeringstill-stånd för denna investering   

 
 
      forts. 
 
§ 205 forts. 
Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus. 
 
5. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa 
denna investering 
 
6. att dessutom omdisponera 1 650 000 kronor från 
kunskapsnämndens fastställda investeringsram för 
fastighetsverksamhet för år 2016 till kommunstyrelsens 
investeringsreserv för samma år.  
 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 september 2015          27 
 

  

 
 
 
 
 
 
Alla nämnder och styrelser   KS.2015.295.023 
HR- avdelningen 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 206 
Förslag till tillsättning av förvaltningschef till drift- och 
serviceförvaltningen. 
 
En rekryteringsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, 
drift-och serviceförvaltningens presidium, arbetsgivarrepresentanter 
samt fackliga organisationer har genomfört ett rekryteringsarbete i 
syfte att rekrytera en ny förvaltningschef till drift- och 
serviceförvaltningen. 
 
En enig rekryteringsgrupp föreslår Per Jonsson som förvaltningschef 
för drift-och serviceförvaltningen med tillträde enligt 
överenskommelse. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
Kommunstyrelsen  
 
att förordna Per Jonsson som förvaltningschef för drift-och 
serviceförvaltningen med tillträde enligt överenskommelse. 
 
_____ 
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Alla nämnder och styrelser   KS. 2015.11.023 
HR- avdelningen 
Akten 
 
                                                                       

 
 
 
§ 207 
Förslag till tillsättning av förvaltningschef kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

 
 Den kandidat som rekryterats och anställts som förvaltningschef har 
under juli månad meddelat att hon inte avser tillträda befattningen. 
Förvaltningen har ett stort behov av att få en permanent 
förvaltningschef på plats. 
Elina Tyrberg som fn är anställd vid kommunledningsförvaltningen 
har under del av 2014 varit tillförordnad förvaltningschef vid 
kulturförvaltningen med gott resultat. Elina har tidigare varit aktuell i 
rekryteringsprocessen som ny förvaltningschef men valt att inte 
fullfölja ansökan. 
Nu har efter dialog Elina glädjande nog accepterat erbjudande om att 
bli förvaltningschef och dialog har förts med de fackliga 
organisationerna som inte har något att erinra mot förslaget. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
Kommunstyrelsen 
 
att förordna Elina Tyrberg som förvaltningschef för kultur- och 
fritidsförvaltningen med tillträde snarast möjligt. 
 
____ 
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Biosfärsområde Blekinge Arkipelag   KS.2008.207.430  
Handläggare 
Akten 

 
 
 

 
 

§ 208 
Svar på anmälan om utetalning av anslag.  

 

Biosfärsområde Blekinge Arkipelag har i skrivelse dateras 24 juni 
2015 inkommit med anhållan enligt rubricerat. 
 
Karlskrona kommun är en av huvudmännen i biosfärsområde 
Blekinge arkipelag. I samband med att biosfärsområdet utsågs av 
Unesco och den ideella föreningen bildades, år 2011, förband sig 
huvudmännen att årligen bidra med medel för verksamhetens 
grundfinansiering. För Karlskrona kommuns del innebar detta en årlig 
summa om 250.000 kr samt för Ronneby och Karlshamns kommuner 
vardera 125.000 kr. Statens anslag via Länsstyrelsen Blekinge 
uppgick initialt till 500.000 kr. 
 
Statens anslag har sedan tidigare minskat till 400.000 kr årligen 
varför Blekinge Arkipelag redan i fjol begärde och beviljades 
uppräknat anslag från Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 
kommuner. För Karlskrona kommuns del ökade då anslaget för år 
2014 med 38.000 kr, till totalt 288.000 kr. För Ronneby och 
Karlshamns kommuner uppgick ökningen med 19.000 kr per 
kommun och uppgick således till totalt 144.000 kr vardera av dessa 
kommuner. 
 
I en nu inkommen skrivelse anhåller biosfärsområde Blekinge 
Arkipelag att även för år 2015 erhålla samma anslag som under år 
2014, totalt  288.000 kr. Av denna summa är 250.000 kr redan 
överförda i enlighet med gällande beslut. 
 
I kommunledningsförvaltningens internbudget för innevarande år 
finns 300.000 kr avsatt för ändamålet biosfärsområde Blekinge 
Arkipelag. Denna summa innefattar då årligt anslag om 250.000 kr 
samt resterande 50.000 kr för kostnader i anledning av olika 
aktiviteter inom biosfärsområdet. 
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Under förutsättning att kommunstyrelsen så beslutar kan det ökade 
anslaget för 2015, 38.000 kr, täckas inom budgeten. Enligt uppgift i 
rubricerad skrivelse har Ronneby och Karlshamns kommuner redan 
utbetalat uppräknat belopp med samma summa som för år 2014. 
     forts. 
 
§ 208 forts. 
Svar på anmälan om utetalning av anslag.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelen 
 
1. att  utbetala önskad höjning av anslaget för år 2015 med 38 000 
kronor samt att denna summa då belastar budgeterat anslag för år 
2015 
 
2. att uppmana biosfärsområde Blekinge Arkipelag att inkomma 
med förslag på fortsatt finansiering av verksamheten. 
 
_____ 
 
 

 
 
 
. 
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Ekonomiavdelningen  KS.2015.576.043   
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 209 
Samhällsbyggnadsprocessen. 
 
Kommunstyrelsen har 2 juni 2015 uppdragit åt kommundirektören att 
initiera och leda arbetet med att utveckla 
samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är att åstadkomma en 
effektivare samhällsbyggnadsprocess som i sin tur skall underlätta 
och snabba upp dessa frågor. Ett arbete för att definiera och 
implementera en process förvaltningsövergripande har genomförts 
under 2014-2015. 
 
Kommunfullmäktige har i juni 2015 för 2016 avsatt 5 Mnkr för att 
förstärka med resurser i samhällsbyggnadsprocessen. 
 
I samråd mellan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kommunlednings-förvaltningen har utarbetats ett förslag till 
resursförstärkning från 2016. Förslaget innebär följande: 
 
•Strategisk beredningsgrupp samhällsbyggnadsfrågor implementeras 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillförs följande resurser: 
•  Strategiska utredningar och budget för kontinuerlig 
översiktsplanering, bostadsförsörjning, säkerställa en hållbar 
utveckling och strategier för utveckling. 
Budgetmedel: 1500 000 kr 
• Ajourhållning av planer som rationaliserar beslut,  

  Budgetmedel: 1 500 000 kr 
• GIS-utveckling. Utveckling av karttjänster och kartanvändning för 
handläggare och kund. Finansieras idag på avgiftsfinansierad 
planarkitekttjänst. 
– Budgetmedel: 500 000 kr 
•  Miljöhandläggare för hållbarhet, stöd och utveckling  i 
exploaterings-, projekterings-, bygg- och planfrågor 
– Budgetmedel: 750 000 kr 
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Kommunledningsförvaltningen tillförs följande resurser 
• Mark- och exploateringsingenjör 
– Budgetmedel: 750 000 kr 
   forts. 
 
 
§ 209 forts. 
Samhällsbyggnadsprocessen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
 
att från och med 1 januari 2016 tillföra resurser och utveckla 
samhällsbyggnadsprocessen enligt upprättat förslag 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2015.345.282 
Akten  

 
 
 
 
 
 
§ 210 
Science Park. 
 
Ärendet föredras av näringslivschef Pia Holgersson. 
 
Förutsättningarna för dagens näringsliv förändras snabbt och alla 
insatser samhället, företagsfrämjare och lärosäten gör för att 
stimulera företagsutveckling måste vara proaktiva.  Noden i sådana 
regionala innovationssystem är ofta en science park vilken bidrar till 
näringslivsutveckling, regional attraktivitet, tillväxt och välstånd. 
Uppstart och långsiktig finansiering av Science Park Karlskrona 
Ronneby är beslutad om på fullmäktige med ett årligt bidrag på 3 Mkr 
under en tioårsperiod med start 2016.  
 
Karlskrona-Ronneby Science park ska erbjuda en stimulerande och 
utvecklande miljö för kunskapsintensiva tillväxtföretag.  Företagen 
erbjuds bl.a. infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science 
park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, 
kunskap och kreativitet och utgör en plattform för större innovations- 
och utvecklingsprojekt. En viktig del blir att hålla ihop arbetet med 
projektansökningar till olika instanser för att växla upp medel. 
 
Deltagande företag kommer att erbjudas olika typer av affärsnätverk, 
utvecklingsprojekt, klusterverksamhet samt utvecklingsmiljöer såsom 
laboratorier, test- och demonstrationsmiljöer. Vid behov kommer 
även affärsutveckling, finansiering och/eller stöd för att nå en 
internationell marknad att erbjudas.  
 
Målgruppen för tjänsterna varierar, men innefattar generellt allt ifrån 
nya innovationsbolag, SME-företag till multinationella företag. Även 
företag utanför parken är välkomna att utnyttja dess tjänster. 
 
Den genomgående processen och fokusområdet ligger inom ICT och 
de idag nämnda fokusområdena finns inom Marin teknik, IT och 
kommunikation samt Hälsa och teknik. 
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forts. 
 
 
 
§ 210 forts. 
Science Park. 
 
En ideell förening ska bildas som ska äga Science Parken. 
Föreningen ska bestå av akademi, offentlig sektor och näringsliv där 
alla har lika stor andel. Finansieringen ska ske av samtliga tre 
sektorer. Beslut fattas i koncensus och samarbetet ska bygga på tillit. 
Styrelsens sammansättning består av tre personer ifrån respektive 
ägarandel, kommunen är ordförande. Föreningen bildar ett SvB 
bolag (non-profit bolag) och äger detta bolag till 100 %. Bolaget 
agerar som ett AB vilket ger tydliga regler och känd spelplan. Samma 
personer som sitter i föreningens styrelse sitter också i Science Park 
AB styrelse. 
 
Förslaget ser ut som följer: 

 3 personer ifrån BTH – utses av BTH 

 3 Personer ifrån näringslivet – utses av valberedning ifrån 
industrigruppen 

 3 Personer ifrån offentliga – 2 personer Karlskrona varav 1 
ordförande (+2 adjungerade tjänstehen) – ordförande, 1 person 
Landstinget (+1 adjungerad tjänstehen) 
 
Science Park kommer att driva sitt arbete i nära samverkan med 
Netport i Karlshamn och andra klusterinitiativ i länet. Våra 
fokusområden kompletterar varandra och samverkan kommer därför 
att vara högt prioriterad.   
 
Målen är att få fler invånare, studenter, anställda (arbetstillfällen), 
företag och forskare.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att bilda den ideella föreningen och uppdra åt dem att bilda ett 

aktiebolag enligt ovan 
 

2. att utse en person som ska verka som ordförande i den ideella 
föreningen och likaså i det helägda bolaget 

 
3. att utse ytterligare en person som ordinarie ledamot tillsammans 

med ordförande (och person ifrån Landstinget) 
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4. att utse två tjänstemän att företräda kommunen som ständigt 
adjungerade till styrelsen. 
 

_______ 
 
 
 
Kommunfullmäktige  KS.2015.184.040 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 211 
Rättelseärende- sänkt låneram för Kruthusen 
företagsfastigheter AB. 
 
Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den 6 
mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att utöka 
Affärsverkens låneram, att sänka Kruthusen företagsfastigheters 
låneram samt att sänka AB Karlskronahems låneram för 2015. 
Moderbolaget VD förslag avseende Kruthusen Företagsfastigheter 
AB var att sänka bolagets lånerram till 515 miljoner kronor för år 
2015. 
 
I beslutet avseende Kruthusen Företagsfastigheters låneram har i 
protokollen från Moderbolagets och kommunstyrelsens sammanträde 
skett en felskrivning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade således 23 april 2015, § 77 på förslag 
från kommunstyrelsen  
1. att utöka Affärsverkens låneram till 1 435 miljoner kronor för år 
2015 
 
2. att sänka Kruthusen Företagsfastigheter ABs låneram med 514 
miljoner kronor år 2015, samt 

 
3. att sänka AB Karlskronahems låneram till 1540 miljoner kronor för 
år 2015. 

 
En rättelse behöver således göras av beslutssats 2 i 
kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utkottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
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att  göra en rättelse av kommunfullmäktiges beslut 23 april 2015 § 77 
beslutssats 2, som således ska ha följande lydelse: ” att sänka 
Kruthusen Företagsfastigheter ABs låneram till 515 miljoner kronor 
för år 2015. 
 
_____ 
 

Kommunfullmäktige                                KS.2011.301.406   
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 212 
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 
april 2015 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa 
taxebilaga 2 enligt upprättat förslag. Förslaget har följande lydelse: 
”Varje lägenhet debiteras en kostnad på 100 kronor per år med ett 
tak på 10 000 kronor per fastighet. Ett takpris införs även på 100 000 
kronor som högsta kostnad för ett enskilt fastighetsbolag”.  
 
Fullmäktige har den 16–17 juni 2015 beslutat att återremittera 
ärendet för ett klargörande kring om taxan är förenlig med 
lagstiftningen kring likställighetsprincipen. 
 
Av 2 kap. 2 § kommunallagen följer att Kommuner och landsting ska 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. 
En taxa med tak innebär visserligen att fastighetsägarna kan anses 
behandlas olika, men avgifter får differentieras så länge detta sker på 
objektiv och saklig grund. Det råder således inget hinder mot att 
differentiera avgifter med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika 
prestationer eller annan saklig grund. 
Vad gäller den aktuella miljötaxan görs inspektionerna genom 
stickprover på ett antal lägenheter varefter standarden på hela 
fastigheten respektive lägenhetsbeståndet kan bedömas. Det medför 
att vid stora fastighetsinnehav 
minskar arbetsinsatsen i proportion till storleken på tillsynen eftersom 
man når en brytpunkt. 
 
När det gäller schablonisering av avgifter är det viktigt att avgiften 
står i rimlig proportion till de kostnader som de avgiftsbetalande 
åsamkar kommunen. Vid bedömningen av vilka kostnader 
kommunen har (självkostnader) för att tillhandahålla tjänsten får 
såväl direkta- som indirekta kostnader medräknas (exempelvis 
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personalkostnader, pensionskostnader, materialkostnader, 
försäkringar, lokalkostnader, administrativa kostnader etc.). 
 
     forts. 
 
 
 
§ 212 forts. 
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn. 
 
Enligt uppgift från förvaltningschefen för Miljö och samhällsbyggnad 
Hans Juhlin står taxan i proportion till den tillsynsinsats som har 
bedömts föreligga. Det finns ingen grund för att ta ut avgifter för de 
fastighetsbestånd som överstiger de fastslagna taken på 10.000 kr 
respektive 100.000 kr eftersom kommunens kostnader inte överstiger 
dessa summor. Den nu föreslagna taxan medför en minskning av 
intäkter i förhållande till tidigare fastslagen taxa som bedömdes slå 
hårt mot framför allt små fastighetsägare. Den föreslagna taxan har 
framarbetats i samarbete med fastighetsägarna. Att ta ut en avgift för 
fastighetstillsyn är nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra 
sina åligganden och utföra dessa inspektioner. 
Den föreslagna miljöbalkstaxan är utifrån dessa premisser att ses 
som förenlig med likställighetsprincipen. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 
augusti 2015 tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Yrkanden 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar att: "Förslag till ändring av 
miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn" där taket på 100 000kr stryks ska 
underställas kommunfullmäktige 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons 
ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Votering 
 
Den som bifaller Christopher Larssons ändringsyrkande röstar JA. 
 
Den som bifaller allmänna utskottets förlag röstar NEJ. 
 
Följande röster JA: Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman 
(SD). 
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Följande röstar NEJ: Chatarina Holmberg (S), Jan- Anders Lindfors 
(S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S),  
Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C) Sofia Bothorp (MP) och 
Patrik Hansson (S) 
 
Följande avstår Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran Svensson (M), 
Emma Swahn Nilsson (M), Billy Åkerström (KD). forts. 
      
§ 212 forts. 
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med 2 nejröster mot 9 jaröster 
och 4 avstår enligt allmänna utskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn” återigen 
ska underställas kommunfullmäktige. 
 
________ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.346.150 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 213 
Avtal om konsumentvägledning. 
 
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 
2015, § 69 beslutat att avtalet med Konsument Södra Småland 
senast sägs upp den 30 juni 2015 och istället hänvisa till den 
nationella tjänsten Hallå Konsument på konsumentverket. 
 
Drift- och servicenämnden skriver att Karlskrona kommun ingår 
sedan 2009 samarbete med andra kommuner om en gemensam 
konsumentvägledning. Ljungby kommun fungerar som 
värdkommun för samverkan med namnet Konsument Södra 
Småland. Under 2014 omfattade samverkan 14 kommuner. 
Samtliga kommuner i Kronobergs län ingår i samarbetet, 
därutöver ingår enskilda kommuner från näraliggande län, 
däribland alltså Karlskrona kommun. 
 
Konsumentvägledning är en frivillig verksamhet för 
kommunerna. Konsumentverket redovisar varje år den aktuella 
situationen för kommunal konsumentvägledning i Sverige. 
Aktuell statistik från Konsumentverket visar att ca 270 av landets 
290 kommuner erbjuder konsumentvägledning. Tendensen de 
senaste åren är att allt fler kommuner erbjuder 
konsumentvägledning i någon form. Antalet anställda som 
arbetar med konsumentvägledning har dock inte ökat. 
 
Konsument Södra Småland erbjuder telefonrådgivning vilket 
utgör huvudparten, samt rådgivning via epost och Facebook till 
enskilda i konsumentfrågor. Däremot tar man normalt inte emot 
besök. 
 
Konsument Södra Småland finansieras av de samverkande 
kommunerna i förhållande till kommunernas invånarantal. En 
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redogörelse finns i verksamhetsberättelsen 2014 (bilaga). 2014 
hade verksamheten 471 ärenden från Karlskrona kommun.  
Viktiga frågor 2014 var bilköp, bostadsfrågor och 
tele/TV/internet. 
 
     forts. 
 
 
§ 213 forts. 
Avtal om konsumentvägledning. 
 
Konsumentvägledningen kan bistå konsument med råd inför köp 
av varor och tjänster.  
 
Tanken är att verksamheten skall leda till större kunskap om 
näringsidkares och konsumenters rättigheter och skyldigheter. 
                                                     
Socialnämnden föreslog i juni 2014 att avtalet med Konsument 
Södra Småland skulle sägas upp. Kommunfullmäktige beslutade 
dock annorlunda. 
 
Konsumentvägledningen överfördes den 1 januari 2015 till drift- 
och servicenämnden från socialnämnden efter ett beslut i 
kommunfullmäktige. Beslutet innebar också att samarbetsavtalet 
med Konsument Södra Småland skulle förlängas för 2015 och 
utvärderas under 2015. Anledningen var bl.a. att en nationell 
konsumentupplysningstjänst ”Hallå Konsument” etablerats hos 
Konsumentverket, dit personer med informationsbehov fritt kan 
vända sig. Utvärdering av denna tjänst skulle också ligga till 
grund för kommunens ställningstagande. 
 
Nuvarande avtal med Konsument Södra Småland löper under 
2015 och skall sägas upp senast den 30 juni 2015. Avtalet 
fortlöper annars för ytterligare 1 år. Den årliga kostnaden för 
kommunen för att delta i samarbetstjänsten är ca 250 000 kr. 
 
Drift- och servicenämnden har ingen egen kompetens i 
konsumentfrågor. Tjänsten levereras från Konsument Södra 
Småland och är en ambitionsfråga för kommunen om vilken 
service man vill erbjuda. 
 
Eftersom gällande avtal måste sägas upp 6 månader innan och 
ärendet inte har behandlats i kommunfullmäktige så föreslår 
kommunledningsförvaltningen att avtalet sägs upp senast den 
30 juni 2016. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 
25 augusti 2015 tillstyrkt drift- och servicenämndens förslag. 
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Yrkanden 
 
Camilla Brunsberg (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar att avtalet 
med Konsument Syd förlängs genom att inte säga upp avtalet. 
 
 
     forts. 
 
§ 213 forts. 
Avtal om konsumentvägledning. 
 
Sofia Bothorp (MP) yrkar att utreda förutsättningarna att erbjuda 
egen konsumentvägledning via ett kommande kommunalt 
informationscenter, vilket i praktiken innebär att nuvarande avtal 
med Konsument Södra Småland behålls ytterligare minst ett år i 
avvaktan på utredningen. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs och Billy 
Åkerströms ändringsyrkande mot Sofia Bothorps 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
Camilla Brunsbergs m.fl. yrkande ställs mot allmänna utskottets 
förslag. 
 
Sofia Bothorp yrkar att få lämna särskilt yttrande. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Camilla Brunsbergs 
och Billy Åkerströms ändringsyrkande mot allmänna utskotteets 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 
 
Votering 
 
Den som bifaller Camilla Brunsbergs och Billy Åkerströms 
tilläggsyrkande röster NEJ. 
Den som bifaller allmänna utskottets förlag röstar JA. 
 
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran 
Svensson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson 
(SD), Lotta Antman (SD), Billy Åkerström (KD) och Sofia 
Bothorp (MP) 
 
Följande röstar JA: Chatarina Holmberg (S), Jan- Anders 
Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S), Linda 
Ekström (S), Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C) och 
Patrik Hansson (S). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med röstsiffrorna 8 mot 7 
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enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Sofia Bothorp (MP) får lämna 
särskilt yttrande. Protokollsbilaga 1 
 
 
     forts. 
 
§ 213 forts. 
Avtal om konsumentvägledning. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avtalet med Konsument Södra Småland senast sägs upp 
senast den 30 juni 2016 och istället hänvisa till den nationella 
tjänsten Hallå Konsument på konsumentverket. 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.37.406 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 214 
Revidering av sotningsindex 
 
Direktionen för Kommunalförbundet  Räddningstjänsten Östra 
Blekinge har vid sammanträde den 20 maj 2015 § 24 beslutat 
föreslå kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby 
kommuner att justera taxor för rengöring och 
brandskyddskontroll. 
 
Direktionen skriver att Sveriges skorstensfejarmästare och 
Svenska Kommunalarbetarförbundet har kommit överens om 
nytt sotningsindex som kompensation för ökade lönekostnader 
och övriga kostnader. 
 
För år 2015 har sotningsindex fastställts till 1,91 %. Då taxan 
förra året justerades 2014-07-01 och Datum för årets justering 
är satt till 2015-07-01 ska höjning av taxan göras enligt avtal 
med 1,91 % enligt SKL cirkulär 14:11. 
 
Detta innebär att timtaxan för rengöring höjs fr.o.m. 2015-07-01 
till 413 kronor i Ronneby och 389 kronor i Karlskrona. 
 
Detta innebär att timtaxan för brandskyddskontroll höjs fr.o.m. 
2015-07-01 till 593 kronor i Ronneby och 559 kronor i 
Karlskrona. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige  
 
att besluta om justering av taxor för rengöring och 
brandskyddskontroll. 
 
_____ 
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Drift- och serviceförvaltningen KS.2015.423.003    
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 215 
Ändring av lokala ordningsföreskrifter samt lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun. 
 
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015 § 
73 föreslagit kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige 
om ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun enligt 
upprättat förslag. 
 
Drift- och servicenämnden skriver att drift- och servicenämnden har 
gjort en översyn av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna samt 
de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln. De ändringar som 
gjorts framgår av upprättade förslag till reviderade 
ordningsföreskrifter. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vis sammanträde den 25 
augusti 2015 tillstyrkt drift- och servicenämndens förslag. 
 
Yrkanden 
Camilla Brunsberg (M)och Billy Åkerström yrkar att drift- och 
serviceförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett nytt och 
tidsenligt förslag för allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskronas kommun i nära 
dialog med näringsliv och föreningar  
Vidare yrkar Camilla Brunsberg m.fl. att ge drift- och servicenämnden  
i uppdrag att genomföra medborgardialog kring de lokala 
ordningsföreskrifterna samt lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
i Karlskronas kommun. 
 
Magnus Larsson (C) yrkar återremiss för att komplettera ärendet 
med inkomna remissyttranden. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag mot 
Magnus Larssons återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet skall återremitteras. 
 
     forts. 
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§ 215 forts. 
Ändring av lokala ordningsföreskrifter samt lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att  återremittera ärendet . 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.424.510 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 216 
Cykelbokslut 2014 Karlskrona kommun- årsredovisning med 
ekonomi- och åtgärdsuppföljning. 

 

Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015 § 
74 föreslagit kommunstyrelsen att hemställa hos 
kommunfullmäktige att besluta godkänna årsredovisning 
Cykelbokslut 2014. Drift- och servicenämnden skriver att drift- och 
servicenämnden ansvarar för att genomföra Cykelstrategi 2030. 
Cykelbokslut 2014 är en årsredovisning med åtgärdeer och 
ekonomisk uppföljning. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen  
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna upprättad årsredovisning Cykelbokslut 2014. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.428.611 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 217 
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa på förskola och fritidshem. 
 
Kunskapsnämnden har vid sammanträde den 28 maj 2015 § 55 
beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
höja inkomsttaket för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och 
att indexering av avgiftsnivåerna tillämpas från och med 1 november 
2015. Kunskapsnämnden skriver att maxtaxan infördes 2002 och 
tillämpas nu av alla kommuner. Taxan bygger på olika procent av 
hushållets bruttoinkomst med ett tak för hur hög avgiften kan bli. 
 
Detta inkomsttak (42 000 kronor/månad) har varit oförändrat sedan 
2004. 
 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har nu ändrats och 
ändringen innebär att inkomsttaket i maxtaxan fr.o.m. 1 juli 2015 
indexeras. 
 
Beloppet fastställs årligen av Skolverket och kommer därefter att 
förändras årligen. 
 
Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna för förskola 
och fritidshem höjs. Statsbidragen kommer att minska i motsvarande 
mån som avgiftsintäkterna beräknas öka för kommunerna. 
 
Förskole- och fritidshemsavgiften i Karlskrona har följt den statligt 
beslutade maxtaxenivån som framgår av maxtaxeförordningen. 
 
Karlskrona kommun behöver göra en anpassning av taxan för 
förskola och fritidshem så att den överensstämmer med de nya 
reglerna i förordningen. Taxan ska alltså kunna förändras utan nya 
beslut, när nya belopp för inkomsttaket årligen fastställs av 
Skolverket. 
 
 
 
 
 
     forts. 
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§ 217 forts. 
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa på förskola och fritidshem. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen  
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att inkomsttaket och därmed de högsta avgiftsnivåerna för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg årligen indexeras i 
enlighet med förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner 
som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och 
Skolverkets årliga meddelande. 
 
2. att indexering av avgiftsnivåerna tillämpas från och med 1 
november 2015. 

 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2015.428.611 
Ekonomiavdelningen     
Akten 
 
 
 
 
 

§ 218 
Finansrapport maj, juni och juli 2015. 
 
I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för 
Karlskrona Kommun” framgår att rapportering avseende den 
finansiella verksamheten ska levereras till KSAU samt 
kommunstyrelsen månatligen. 
 
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning, 
likviditetshantering samt placeringar som visar att 
finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som 
kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen ska på en aggregerad 
nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa avseende all 
upplåning och utlåning i kommunen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen 
 
1. att godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende 
maj månad 2015 
 
2. att godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende 
juni månad 2015 

 
3. att godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende juli 
månad 2015 

 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.419.299 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 219 
Förslag till ombyggnad kommunarkivet. 
 
Drift- och servicenämnden har 2015-05-26, § 75, beslutat föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna planerad ombyggnad och utökning 
av kommunarkivets nuvarande lokaler på Gullberna Park. 
Ombyggnationen inkl. ny arkivinredning bekostas av nuvarande 
hyresvärden och den årliga hyreshöjningen för lokalerna kommer att 
uppgå till netto 700 tkr, som nämnden samtidigt begär särskild 
täckning för. 
 
Förslaget om ombyggnad och utökning av kommunarkivet lokaler på 
Gullberna har redan i stort prövats och beretts av den 
budgetberedning som avslutades i maj månad i år. Denna prövning 
ledde till att kommunfullmäktige vid budgetbeslutet i juni beslöt att 
utöka drift- och servicenämndens budgetram från år 2016 med 700 
tkr som kompensation för tillkommande hyreskostnader helt i 
överensstämmelse med drift- och servicenämndens nu aktuella 
framställan. Planerad ombyggnad och åtföljande hyreshöjning har 
därmed i princip redan godkänts av såväl kommunstyrelsen som 
kommunfullmäktige. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen  
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att godkänna föreslagen ombyggnad av kommunarkivet på 
Gullberna Park, 
 
2. att godkänna hyreshöjningen för kommunarkivets lokaler, samt 
 
3. att godkänna att arkivinredningen inkluderas i hyreshöjningen och 
tillhandahålls av hyresvärden Klövern AB. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS. 2015.455.870 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 220 
Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden 
Karlskrona. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt ärende KFN.2015.94.780 
behandlat en utvecklingsplan och en marknadsstrategi för 
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Utvecklingsplanen och 
marknadsstrategin togs fram inom ett projekt som genomfördes 
under 2014 och som till stor del finansierades av Länsstyrelsen i 
Blekinge. 
 
Utvecklingsplanen föreslår en tydlig intern struktur för 
världsarvsfrågor där de förvaltningar ingår som kontinuerligt arbetar 
med frågor kopplade till Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. 
Förslaget är att det under 2015 ska bildas en intern styrgrupp och en 
intern arbetsgrupp. I förslaget anges att ordförande för styrgruppen 
ska vara kommunstyrelsens ordförande. Övriga ledamöter i 
styrgruppen ska vara kommundirektör, VD för Utveckling i Karlskrona 
AB samt förvaltningschefer för kultur- och fritidsförvaltningen, 
kunskapsförvaltningen, drift- och serviceförvaltningen samt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I förslaget anges att det i 
arbetsgruppen ska ingå representanter från kultur- och 
fritidsförvaltningen, näringslivsavdelning inom 
kommunledningsförvaltningen, kunskapsförvaltningen, drift- och 
serviceförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
turismdelen inom Utveckling i Karlskrona AB. Den organisation som 
ska fastställas av kommunfullmäktige baseras på utvecklingsplanen 
och inte marknadsstrategin som det står i missivet från kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
I marknadsstrategin föreslås en budget för marknadsföring på 200 
000 kr för 2015, 500 000 kr för 2016, 750 000 kr för 2017 och 1 000 
000 kr för 2018. Kommunledningsförvaltningen föreslår att eventuella 
insatser för marknadsföring av Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona 
under 2015- 2018 får rymmas inom Utveckling i Karlskrona AB:s 
fastställda resultatkrav.     
 
 
 
      forts. 
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§ 220 forts. 
Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden 
Karlskrona. 
 
Under november 2015 kommer det en utlysning inom Södra 
Östersjöprogrammet som har en tydlig inriktning inom hållbar 
destinationsutveckling av natur- och kulturarv. Ett samarbete har 
påbörjats med Regionförbundet i Kalmar län angående att skicka in 
en ansökan till detta program inriktat på destinationsutveckling av 
världsarv i programmets geografiska område. Projektet planeras att 
vara pågående under åren 2016 – 2019. Karlskrona kommun har 
blivit erbjuden att bli projektägare i denna projektansökan.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att avdelningen för analys och  
tillväxt får i uppdrag att samordna arbetet med ansökan. I detta 
projekt, om det blir beviljat, kommer det att finnas avsatta EU-medel 
för enskild och gemensam marknadsföring av ingående världsarv i 
projektet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att insatser 
för marknadsföring av Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona under 
2016 – 2018 i första hand ska inrymmas inom Utveckling i Karlskrona 
AB fastställda resultatkrav för dessa år och kompletterande 
finansiering ska ske via EU-medel.  
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 
augusti 2015 tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Yrkande 
 
Chatarina Holmberg (S) yrkar att att- sats 2 ändras till: att fastställa 
den interna organisationen som föreslås i utvecklingsplanen med 
kommunstyrelsens ordförande som ordförande. Övriga ledamöter i 
styrgruppen föreslås vara kommundirektör, VD för utveckling i 
Karlskrona samt förvaltningschefer för kultur- och fritidsförvaltningen, 
kunskapsförvaltningen, drift- och serviceförvaltningen samt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Chatarina Holmbergs 
ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Chatarina Holmbergs 
ändringsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
1. att fastställa utvecklingsplan och marknadsföringsstrategi för 
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona 

      forts. 
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§ 220 forts. 
Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden 
Karlskrona. 
 
2. att fastställa den interna organisationen som föreslås i 
utvecklingsplanen med KSO som ordförande. Övriga ledamöter i 
styrgruppen föreslås vara kommundirektör, VD för utveckling i 
Karlskrona samt förvaltningschefer för kultur- och fritidsförvaltningen, 
kunskapsförvaltningen, drift- och serviceförvaltningen samt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
3. att ställa sig positiv till att Karlskrona kommun blir projektägare i 
ett projekt inom Södra Östersjöprogrammet med syfte att främja 
utveckling av Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona 
  
4. att eventuella insatser för marknadsföring av Världsarvet 
Örlogsstaden Karlskrona under 2015 får rymmas inom Utveckling i 
Karlskrona AB fastställda resultatkrav.   
 
5. att finansiera den del av budgeten, för marknadsföring av 
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona under 2016-2018, som inte 
inryms inom Utveckling i Karlskrona AB fastställda resultatkrav via 
extern finansiering, t.ex. inom ovan nämnda projekt. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.59.041 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 221 
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 

 
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till +35,4mnkr. Av 
resultatet ska 10,5 mnkr avseende ökade realisationsvinster räknas 
bort i den s.k. balansavstämningen. Det balans-avstämda resultatet 
uppgår därmed till +24,9 mnkr. I resultatet ingår återbetalningen från 
AFA med 24 mnkr. 
 
Det positiva resultatet är i sig tillfredsställande betraktat i det korta 
ettårsperspektivet. Men, det måste understrykas att 
nettokostnadsutvecklingen sammantaget inom verksamheten ger 
anledning till oro för framtiden. 
 
Kunskapsnämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden och 
äldrenämnden erhöll alla utökade ramar 2015. I rapporten efter mars 
månad var det endast äldrenämnden som förväntades rymma 
verksamheten inom anvisade ramar. I den nu upprättade rapporten 
redo-visar både äldrenämnden och kunskapsnämnden noll i 
avvikelse mot budget. 
 
Socialnämnden och funktionsstödsnämnden fortsätter redovisa 
negativa avvikelser mot budget. För socialnämnden har 
kommunfullmäktige i rapporten efter mars månad accepterat ett 
negativ avvikelse om 11 mnkr. Det finns ingen anledning att föreslå 
något annat ställningstagande i den här rapporten. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i marsrapporten avseende 
funktionsstödsnämnden var att nämnden ålades att vidta åtgärder så 
den befarade negativa avvikelsen helt skulle elimineras. I 
majrapporten kan konstateras att nämndens prognostiserade 
negativa avvikelse nu ökat till – 6 mnkr. Nämnden har beslutat om 
vissa åtgärder, men pekar ändå på en kvarstående risk att delar av 
underskottet kommer att kvarstå. För att hantera den risken kommer 
ytterligare förändringar i verksamhetens resursfördelning att 
genomföras från och med augusti.  
 
     forts. 
 
 



 
 

1 september 2015          55 
 

  

§ 221 forts. 
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
 
Effekterna som kan falla ut av den förändringen har dock inte räknats 
in i den nu avlämnade prognosen.  
Kommunledningsförvaltningen anser att det är ett korrekt sätt att 
hantera den ekonomiska bedömningen – d.v.s. att inte ta in effekter i 
prognosen som inte bedöms vara säkerställda. 
 
För funktionsstödsnämnden vidkommande anser 
kommunledningsförvaltningen att den fortsatta inriktningen trots allt 
måste vara att åtgärder ska genomföras så att kostnadsläget 
anpassas till anvisad ram. Beträffande de mål som 
kommunfullmäktige fastställt, och som kommunstyrelsen på uppdrag 
av fullmäktige därefter fördelat till nämnderna gör kom-
munledningsförvaltningen den bedömningen att kravet på 
anpassning till budget inte behöver medföra någon förändring av de 
mål som riktats mot funktionsstödsnämnden. 
 
Kunskapsnämnden har begärt tilläggsanslag för att täcka 
kostnaderna för verksamheten i Fur. Nämndens bedömning är att 
upparbetade kostnader för vårterminen uppgår till 1,7 mnkr. 
Nämndens bedömning är vidare att ytterligare kostnader för 
höstterminen kan komma att uppstå. I det här skedet går det 
emellertid inte beräkna eller bedöma storleken. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden tillförs 1,7 mnkr 
ut reserven för välfärd och utveckling. 
 
Arbetsmarknadsnämnden har begärt att investeringsmedel överförs 
från dels kommunstyrelsen (i dess egenskap av nämnd för 
kommunledningsförvaltningen), dels från kunskapsnämnden. I 
samband med att ramarna förändrades kopplat till ny organisation 
borde arbetsmarknadsnämnden även ha tillförts investeringsmedel, 
vilket alltså inte skedde. Sammantaget handlar det om 160 kkr. 
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är den begärda 
omflyttningen är att betrakta som en teknisk justering, och därmed 
kan den hanteras inom den delegation som är riktad till 
ekonomichefen. 
 
Det finns tydliga signaler på att anslaget för den politiska 
organisationen riskerar att bli överskridet totalt sett. Inom 
kommunledningsförvaltningen pågår nu ett arbete med att analysera 
vad kostnadsutvecklingen beror på. Intill dess att den analysen är 
klar gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att inga 
ytterligare medel ska tillföras nämnderna i det här avseendet. 
     forts. 
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§ 221 forts. 
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
 
Sammantaget ger innehållet i, och slutsatsen av, den nu upprättade 
rapporten anledning att hysa fortsatt oro för kostnadsutvecklingen 
och därmed också för resultatutvecklingen framöver. Det är därför 
angeläget att kommunstyrelsen principiellt gentemot alla nämnder 
påtalar vikten av fortsatt kontinuerligt och intensivt arbeta med att 
styra och leda verksamheten så att givna ramar inte överskrids. 
 
Utöver ett sådan generellt uttalande föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige riktar ett absolut krav mot 
funktionsstödsnämnden att den ska vidta åtgärder så att den 
prognostiserade avvikelsen mot budget till fullo undviks. 
 
Arbetsmarknadsnämnden uppvisar i majrapporten en prognostiserad 
negativ avvikelse mot budget med -3,2 mnkr vilket är på samma nivå 
som efter marsrapporten. Kommun-fullmäktige beslutade i sin 
hantering av marsrapporten att medge nämnden överskrida sitt 
anslag med 3,2 mnkr. Det medgivandet bör enligt 
kommunledningsförvaltningen kvarstå. 
 
Utvecklingen av skatter och statsbidrag är markant sämre än vad 
som underlaget för bud-geten indikerade. Sammantaget har 
kommunen en prognos efter maj månad som ligger 15 mnkr lägre än 
budget. Förutom lägre löneökningar generellt i riket och något högre 
arbetslöshet än vad som tidigare kunde förutspås så finns det även 
negativa effekter kopplat till slutligt utfall i den generella 
kostnadsutjämningen och i den specifika LSS-utjämningen. 
 
Försämringarna inom skatter och statsbidrag slår direkt och med full 
kraft igenom på kommunens resultaträkning. Det torde vara svårt att 
med samma omedelbara effekt för-ändra i verksamheterna i syfte att 
parera minskade intäkter. I det korta perspektivet är den här 
utvecklingen i år det tydliga beviset på nödvändigheten av att ha en 
tillräckligt bra resultatnivå i grunden. Årets budgeterade resultat är 
bättre än tidigare, men med den för-sämring som nu redovisas ändå 
inte tillräckligt bra. Det är därför av största vikt att de åtgärdsnivåer 
som finns inbyggda i resultatbudgeten för kommande år realiseras. 
 
Funktionsstödsnämndens åtgärder för att nå en budget i balans 
föredras av förvaltningschef Claes Wiridén. 
 
 
 
     forts. 
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§ 221 forts. 
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter. 
 
Information lämnas om följande: 
 

 2015 Vidtagna åtgärder, 

 2015 Behov av ytterligare rationaliseringar, 

 2015 Förändringar sedan lagd prognos samt 

 2016 Aktiviteter för att klara sparbetinget.   
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar 
kommunstyrelsen  
för egen del 
 
att uppdra till kommundirektören till kommunstyrelsen 6 oktober 2015 
redovisa den sammantagna utvecklingen av kostnaderna för den 
politiska organisationen, samt förelägga kommunstyrelsen förslag till 
åtgärder för att anpassa kostnaderna till anvisade medel 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen  
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att med hänvisning till det styrande dokumentet ”Ekonomi- och 
verksamhetsstyr-ning” uppmana alla nämnder att leda och styra 
verksamheten så kostnaderna ryms inom anvisade ramar 
 
2.  att med finansiering ur anslaget för välfärd och kvalitet tillföra 
kunskapsnämnden 1,7 mnkr för täckning av kostnader för 
verksamheten i Fur 

 
3. att funktionsstödsnämnden ska genomföra åtgärder som 
nedbringar kostnadsläget till anvisade ramar 
 
4. att för arbetsmarknadsnämnden godkänna en prognostiserad 
negativ avvikelse mot budget med 3,2 mnkr 
 
5. att för socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ 
avvikelse mot budget med 11,3 mnkr 
 
6. att kommunfullmäktige i övrigt godkänner upprättad rapport efter 
maj månad. 
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen   KS.2015.2013.180 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 222 
Svar på motion angående åtgärder som kommunen vidtar för att 
skydda kommuninvånarna mot såväl islamistisk radikalisering 
som därpå följande terrorhot. 
 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 19 mars 
2015 § 47 av Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD).  
Förslaget är att kommunen ska redovisa vilka preventiva åtgärder 
som vidtas eller planeras för att hindra att kommuninvånare 
rekryteras till olika ”våldsbejakande, islamistiska organisationer”, att 
kommunen tar ställning mot islamism och jihadism samt att 
socialförvaltningen får i uppdrag att upprätta en handlingsplan som 
stöd i det förebyggande arbetet mot ”radikalisering och våldsam 
extremism”. 
 
Socialförvaltningen har vid sammanträde den 15 juni 2015 § 112 
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i rubriken 
till motionen talas om åtgärder för att skydda kommuninnevånarna 
mot islamistisk radikalisering och mot ”därpå följande terrorhot”. Det 
kan konstateras att motionen så gott som uteslutande talar om hotet 
från islamistisk extremism. Först i det avslutande yrkandet nämns 
”våldsam extremism” i mer allmänna ordalag. 
 
Utredaren menar att kommunen, vid planerandet av åtgärder, måste 
ha en bred syn på våldsbejakande extremism från olika håll. Det kan 
handla om svenska högerextremister som rekryteras till Ukraina eller 
återvänder från kriget, islamister som rekryteras till Syrien eller 
återvänder därifrån eller extremister som attackerar 
meningsmotståndare i Sverige. 
 
Islamism är ett brett begrepp som vanligtvis betecknar rörelser och 
ideologier som menar att islam borde genomsyra hela samhället, 
även politiken. Jihadism är en term som är sammankopplat med 
”jihad”, som ofta översätts med ”heligt krig”. 
 
EU har en förteckning över personer, grupper eller enheter som är 
föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism. 

forts. 
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§ 222 forts. 
Svar på motion angående åtgärder som kommunen vidtar för att 
skydda kommuninvånarna mot såväl islamistisk radikalisering 
som därpå följande terrorhot. 
 
Det finns enligt utredarens uppfattning ingen anledning för 
kommunen att därutöver särskilt uttala sig om islamism och jihadism 
på det sätt som motionärerna föreslår. 
 
Regeringen har inrättat en nationell samordnare mot våldsbejakande 
extremism. Den nationella samordnaren har till sin hjälp ett kansli. På 
den nationella samordnarens hemsida sägs följande om den 
nationella samordnarens uppdrag: ” Nationella samordnaren mot 
våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan 
myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och 
lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. 
Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om 
våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av 
förebyggande metoder” 
 
Representanter för den nationella samordnarens kansli besökte 
Karlskrona i maj och lämnade information om sitt arbete. Vid mötet 
bestämdes att en arbetsgrupp ska bildadas i Karlskrona kommun 
med representanter för berörda förvaltningar i kommunen. 
Arbetsgruppen kommer att inleda sitt arbete snarast efter sommaren. 
Arbetsgruppens uppgift kommer att vara att följa upp arbetet i 
kommunen mot våldsbejakande extremism. 
 
Mötet med representanter från nationella samordnaren kan ses som 
startpunkten för arbetet i Karlskrona mot våldsbejakande extremism. 
Vid mötet framkom att det är av särskilt stor betydelse att personalen 
vid kommunens skolor får kunskap om våldsbejakande extremism. 
Utredaren förutsätter att den arbetsgrupp som bildas kommer att 
planera hur berörd personal i kommunen ska få kunskap om 
våldsbejakande extremism. 
 
Utredaren har förhört sig med arbetsledarna på socialförvaltningen 
om förvaltningen har kommit i kontakt med personer som kan 
förmodas haft kontakt med någon organisation som kopplas till 
våldsbejakande extremism. Emellertid har ingen arbetsledare på 
förvaltningen fått rapporter om personer som på något sätt kan antas 
ha kopplingar till sådana organisationer. 
 
Kommunen har ett gott samarbete med olika delar av polisen. Om 
misstankar uppkommer mot att en person bedriver olaglig verksamet 
knutet till våldsbejakande extremism tas kontakter med polisen. 
 

forts. 
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§ 222 forts. 
Svar på motion angående åtgärder som kommunen vidtar för att 
skydda kommuninvånarna mot såväl islamistisk radikalisering 
som därpå följande terrorhot. 
 
Grunden i arbetet mot den våldsbejakande extremismen som 
kopplas till islam måste vara ett framgångsrikt integrationsarbete. 
Den nationelle samordnaren konstaterar på hemsidan att ”ingen föds 
till extremism”. Det är utanförskap och bristande delaktighet som gör 
att enskilda människor blir intresserade av organisationer som 
kopplas samman med våldsbejakande extremism. Det mest 
verkningsfulla förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism 
är ett förbättrat arbete med integration. 
 
De erfarenheter som gjorde i Karlskrona gjorde för omkring 15 år 
sedan i arbetet mot högerextremism visade att utanförskap och 
arbetslöshet i många fall var en gemensam bakgrund hos personer 
som sökte sig till högerextrema organisationer. 
 
De erfarenheter som kommunen gjorde i kampen mot 
högerextremism kan komma till användning i arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Kommunfullmäktige har beslutat att ge 
socialnämnden medel bland annat till tjänster för förebyggande 
barnavård. 
 
Det kan finnas förutsättningar för personal vid socialförvaltningen att 
inom ramen för ett förebyggande arbete nå kontakt med ungdomar 
som annars skulle attraheras av våldsbejakande extremism. 
Motionärerna föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att upprätta 
en handlingsplan som stöd i förebyggande arbete mot radikalisering 
och extremism. Utredaren ställer sig bakom förslaget om 
handlingsplan. En handlingsplan bör omfatta olika delar av 
kommunen. Särskilt viktigt är det att personal vid olika förvaltningar 
får kunskap om våldsbejakande extremism. 
 
Utredaren föreslår därför att uppdraget att utarbeta en handlingsplan 
ges till kommunledningsförvaltningen som i arbetet med 
handlingsplan förutsätts samarbeta med andra förvaltningar i 
kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 

forts. 
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§ 222 forts. 
Svar på motion angående åtgärder som kommunen vidtar för att 
skydda kommuninvånarna mot såväl islamistisk radikalisering 
som därpå följande terrorhot. 
 
När det gäller arbetet mot den våldsbejakande extremism som 
kopplas till islam är det viktigt att kommunen etablerar och utveckla 
kontakter med moskéer och organisationer med många medlemmar 
som bekänner sig till Islam. Utredaren förutsätter att detta kommer 
att ske inom ramen för den handlingsplan som ska utarbetas. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 
augusti 2015 tillstyrkt socialnämndens förslag. 
 
Yrkanden 
 
Camilla Brunsberg  (M) yrkar tillägg med att inom kommunens 
samtliga verksamheter samt i all verksamhet som kommunen stödjer, 
samfinansierar eller samarbetar med ska det råda nolltolerans mot 
IS- symboler och andra symboler för våldsbejakande extremism. 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordförande Patrik Hansson (S) yrkar återremiss till 
kommunledningsförvaltningen/säkerhetsansvarig för att få fakta ur ett 
säkerhetsperspektiv innan beslut. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att återremittera ärendet. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.209.512 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 223 
Svar på motion om alkolås på kommunens bilar. 
 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 19 mars 
2015 § 47 av Christopher Larsson (SD).  
Förslaget är att alkolås ska införas i kommunens bilar för att undvika 
alkoholrelaterade olyckor. 
 
Drift- och servicenämnden har på sammanträde den 26 maj 2015 § 
76 lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att för 
närvarande äger respektive förvaltning rätt att besluta i vilken 
omfattning alkolås skall användas i de fordon verksamheterna 
förfogar över. Den väg den enskilda förvaltningen väljer är en 
sammanvägning av ekonomi-, verksamhets-, personal- och 
arbetsmiljöansvar. Det finns inga tekniska hinder för att göra 
användning av alkolås obligatorisk. 
 
Karlskrona kommun leasar cirka 400 motordrivna fordon. Därutöver 
äger kommunen omkring 100 motordrivna fordon. Kostnad för att 
utrusta de 400 leasingfordonen med alkolås skulle uppgå till omkring 
4,8 mnkr på 3 år, kostnad för årlig kalibrering medräknad. Beaktat att 
vanligast förekommande leasingperiod är tre år skulle detta ge en 
beräknad årlig kostnad om 1,6 mnkr. 
 
Motsvarande kostnad för de 100 egenägda fordonen skulle uppgå till 
omkring 1 mnkr var sjätte till åttonde år. Årlig kostnad för kalibrering 
uppgår då till cirka 100 tkr. Detta ger en beräknad årlig kostnad om 
knappt 0,3 mnkr. 
 
Totalt, för både leasade samt egenägda fordon, ger detta en 
beräknad återkommande årlig kostnad om knappt 1,9 mnkr. Beaktat 
att totala kostnaden för leasingfordon uppgår till omkring 19 mnkr per 
år innebär motionens förslag en 10 % ökning av kommunens 
kostnader för fordon. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 
augusti tillstyrkt drift- och servicenämndens förslag. 
 
     forts.  
 



 
 

1 september 2015          63 
 

  

 
§ 223 forts. 
Svar på motion om alkolås på kommunens bilar. 
 
Yrkande 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons 
bifallsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottetts förslag. 
 
Votering 
 
Den som bifaller Christopher Larssons bifallsyrkande röster NEJ. 
Den som bifaller allmänna utskottets förlag röstar JA. 
 
Följande röstar NEJ: Christopher Larsson (SD), Lotta Antman 
(SD),  
 
Följande röstar JA: Chatarina Holmberg (S), Jan- Anders 
Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S), Linda 
Ekström (S), Carl- Göran Svensson (M), Börje Dovstad (FP), 
Magnus Larsson (C), Billy Åkerström (KD) och Patrik Hansson 
(S).  
 
Följande avstår: Camilla Brunsberg (M), Emma Swahn Nilsson 
(M) och Sofia Bothorp (MP) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med röstsiffrorna 10 JA mot 
2 NEJ och 3 avstår enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2011.555.106 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 224 
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden 
om hyresgaranti. 
 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 
december 2011 § 221 av Börje Dovstad (FP).  
Förslaget är att Karlskrona kommun ansluter sig till systemet för 
hyresgaranti. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 30 mars 
2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att 
syftet med hyresgarantisystemet, som funnits sedan 2007, är att 
underlätta för individer, hushåll och familjer som har svårt att komma 
in på bostadsmarknaden.  
 
Motionärerna förslår att Karlskrona kommun ansöker om bidrag från 
Statens Bo-stadskreditnämnd, BKN, för att kunna införa en 
hyresgaranti. För varje hyresgaranti kan erhållas ett bidrag på 5 000 
kronor per hushåll. Efter ett positivt besked från BKN föreslås att 
Karlskrona kommun inför hyresgaranti enligt rådande regelverk samt 
att antalet garantier ska vara 30 stycken gällande under en period av 
två år och sex månaders hyra. 
 
En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens 
sida som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet 
med en kommunal hyres-garanti är att ge stöd till hushåll som har 
ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men 
som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden 
och få en hyresrätt med besittningsskydd. Det kan till exempel bero 
på att den sökande har en projektanställning istället för en 
tillsvidareanställning, men har en löpande inkomst och ekonomi att 
klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet 
för hyresvärden och kan därför bidra till att den som söker får ett eget 
hyreskontrakt på en bostad. Kommuner som väljer att ställa ut 
kommunala hyresgarantier har möjlighet att få ett statligt bidrag på 
5000 kr per garanti. Det statliga bidraget administreras av Boverket. 
 
     forts. 
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§ 224 forts. 
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden 
om hyresgaranti. 
 
Hyresgarantin omfattar minst sex månaders hyra. Garantin ska gälla 
under minst två år. Varje kommun kan sen välja om de vill utöka 
garantin ytterligare. Varje kommun har även rätt att välja hur de vill 
utforma det borgensåtagande som en hyresgaranti innebär. 
Hyresgarantin innebär inte att den som är hyresgäst kan låta bli att 
betala hyran. Om hyresgarantin måste utnyttjas har kommunen rätt 
att i efterhand kräva tillbaka skulden, så kallad regressrätt. Med 
andra ord kvarstår den enskilde hyres-gästens betalningsansvar. Det 
är upp till varje kommun att besluta om hur hyresgarantin ska kunna 
nyttjas samt vilka återbetalningsskyldigheter som ska gälla. 
 
Vid en ansökan om hyresgaranti gör kommunen en behovsprövning 
för att se att den sökande har ekonomiska förutsättningar att klara 
kostnaden för bostaden. Kommunen tittar på hela ekonomin och 
eventuella skulder och betalningsanmärkningar. I behovsprövningen 
kontrolleras även att den sökande inte har ett självständigt boende i 
nuläget samt att den sökande inte skulle få tillgång till ett eget 
boende utan en kommunal hyresgaranti. Behovsprövningen bör 
omfatta en bedömning av hushållets betalningsförmåga och bör 
grundas på skriftliga uppgifter. Det är lämpligt att göra en budget för 
hushållet för att kunna bedöma om det finns utrymme för att betala 
hyran. 
 
Under förutsättning att kommunen ställt ut hyresgaranti enligt 
förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala 
hyresgarantier och det finns tillgängliga medel inom den ram som 
regeringen avsatt så uppgår det statliga bidraget till 5 000 kronor per 
garanti. Anslaget för statligt bidrag för kommunala hyresgarantier 
uppgår till cirka 43 miljoner kronor för år 2014. Boverket fördelar 
ramen och beslutar om bidraget. 
 
Under 2013 uppgick det beviljade bidraget för kommunala 
hyresgarantier till 805 000 kronor, vilket motsvarar 161 utfärdade 
hyresgarantier som utfärdats av 13 kommuner. 
  
Bostadskreditnämnden genomförde 2010 en utvärdering av 
hyresgarantierna och då kom man fram till följande sammanfattning. 
Bedömningen är att det finns etablerings-hinder på 
bostadsmarknaden, både på hyresmarknaden och på 
ägarrättsmarknaden. Hyresgarantier infördes som ett led i att stärka 
den enskilda individens möjligheter till ett förstahandskontrakt eller 
ett bolån. När nu hyresgarantier funnits i drygt tre år konstaterar vi att 
utfallet inte blivit det förväntade.  
     forts. 
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§ 224 forts. 
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden 
om hyresgaranti.     
 
De nuvarande garantiutformningarna ger så liten effekt att de måste 
ifrågasättas. Unga vuxna bedöms ha svårigheter att nå upp till de 
inkomstkrav som ställs på hyresmarknaden, samtidigt som de ofta 
inte har ett eget sparat kapital vilket försvårar på bolånemarknaden. 
Unga vuxna har oftare kortare projektanställningar eller 
visstidsanställningar vilket försvårar deras möjligheter att etablera sig 
på bostadsmarknaden. Kommunerna är väl informerade om 
möjligheterna med kommunala hyresgarantier som ett verktyg för att 
hjälpa hushåll att få ett förstahandskontrakt. Kommunerna ser 
framförallt hyresgarantier som ett komplement till 
andrahandskontrakt. Det är framförallt personer med 
betalningsanmärkningar och låg inkomst som har blivit hjälpta. Det är 
endast ett fåtal kommuner som aktivt informerar om hyresgarantier 
till allmänheten. De kommuner som har ställt ut hyresgarantier är 
eniga om att verktyget spelar roll och gör en skillnad för de hushåll 
som blir hjälpta. De bedömer att deras fortsatta användning kommer 
att ligga på en nivå som idag. 
 
BKN föreslår att hyresgarantier behålls i dagens utformning, men 
med en medveten-het om att det hjälper hushåll på marginalen och 
att omfattningen inte kommer att vara mycket större än idag. BKN 
bedömer att det statliga bidraget inte har en avgörande betydelse för 
kommunernas användning av hyresgarantier, men föreslår ändå att 
bidraget kvarstår. 
 
Förhållandevis få kommuner har anslutit sig till systemet med 
hyresgarantier. 
Bostadskreditnämnden ifrågasätter, i den egna utvärdering som 
gjorts, effekten av bostadsgarantin. Om Karlskrona kommun ansluter 
sig till systemet med hyresgarantier är det de facto så att det blir 
ytterligare såväl kontroll- som utredande arbetsuppgifter. 
 
Med alla steg i förfarandet skulle det behövas utökad administration 
som det idag inte finns resurser till.   
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 
augusti tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Yrkanden 
 
Camilla Brunsberg (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar bifall till 
motionen. 
 
     forts. 
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§ 224 forts. 
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden 
om hyresgaranti. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs och Billy 
Åkerströms bifallsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utkottet förslag. 
 
Votering 
 
Den som bifaller Camilla Brunsbergs och Billy Åkerströms 
bifallsyrkande röstar NEJ. 
 
Den som bifaller allmänna utskottets förlag röstar JA. 
 
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran 
Svensson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson 
(SD), Lotta Antman (SD) och Billy Åkerström (KD),  
 
Följande röstar JA: Chatarina Holmberg (S), Jan- Anders 
Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S), Linda 
Ekström (S), Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C), Sofia 
Bothorp (MP) och Patrik Hansson (S).  
 
Kommunstyrelsen beslutar således med röstsiffrorna 9 JA- 
röster mot 6 NEJ- röster enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att   avslå motionen. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS 2011.229.140 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 223 
Svar på motion om Fairtrade City. 
 
Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 
2011 § 44 av Christina Mattisson (S). Förslaget är att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att söka samarbete med det 
lokala näringslivet och den ideella sektorn för att kommunen som 
helhet ska uppfylla kriterierna för Fairtrade City. 
Några svarsförslag har skrivits fram som av olika skäl har 
återremitterats. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den4 
augusti 2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen 
skriver att Karlskrona kommun beaktar hållbar utveckling på många 
olika sätt. Från övergripande nivå till våra olika verksamheter. 
Karlskrona kommun ingår i forskningsprojektet ”Hållbar kommun- och 
regionutveckling” som driva av Blekinge Tekniska Högskola. 
 
I kommunens inköps- och upphandlingspolicy framgår det att 
kommunen ska bedriva hållbar upphandling där ekonomi, miljö och 
sociala hänsyn har samma värde. 
Kommunen ska på verka för hälsa och miljö på ett positivt sätt 
genom att i sina upphandlingar med hållbarhetsprinciperna som 
ledstjärna ställa miljökrav där så är möjligt/relevant. Vi ska också 
beakta sociala och etiska hänsyn vid offentlig upphandling om 
upphandlingens art motiverar detta 
 
Vi inser att det innebär ett åtagande att bli och vara Fairtrade- 
kommun. Åtagandet fordrar resurser både i form av tid och i form av 
pengar. Vi bedömer att det krävs 50 % av en tjänst för att komma 
igång med arbetet initialt för att arbeta specifikt med Karlskrona 
kommuns eget upphandlingsområde. 
 
Därutöver behövs det resurser för att kunna handla särskilt 
rättvisemärkta produkter men också för att marknadsföra och 
genomföra särskilda insatser inom området. 
 
Dessutom bör näringslivsrepresentanter och handeln engageras där 
de möjligheter att påverka arbetet och deras insatser för att kunna 
uppnå de krav som finns på att vara Fairtrade- kommun. 
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     forts. 
§ 223 forts, 
Svar på motion om Fairtrade City. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 
augusti tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Yrkande 
 
Camilla Brunsberg (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar avslag på 
motionen. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs och Billy 
Åkerströms avslagsyrkande mot allmänna utskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår sålunda kommunfullmäktige besluta 
 
1. att bifalla motionen 

 
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med 
förslag på organisation och upplägg, där 
kommunledningsförvaltningens upphandlingsavdelning och 
näringslivsavdelning får i uppdrag att arbeta fram förlag på hur ett 
kommande engagemang skulle kunna se ut. 

 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS,2015.72.210 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 226 
Svar på medborgarförslag om att ställa vissa krav på 
utformningen av ny bebyggelse som e. kommer att ersätta de 
gamla förfallna hamnmagasinen i stadsdelen kalvhagen. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 12 februari 2015 § 33, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att Karlskrona kommun ställa krav på utformningen av 
bebyggelse som ersätter hamnmagasin i stadsdelen Kalvhagen  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 6 
maj 2015, § 101, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden 
skriver att förslagsställaren föreslår att kommunen tar beslut om att 
ställa vissa krav på utformaningen av ny bebyggelse som eventuellt 
kommer ersätta de gamla förfallna hamnmagasinen i stadsdelen 
Kalvhagen. Kommunens krav bör ara att utformning och volymer på 
eventuell ny bebyggelse följer de karaktärs- och särdrag som idag 
finns på de gamla hamnmagasinen. Förslagsställaren hänvisar till 
hotellbyggnaden i närliggande kvarter , som tog vara på 
arkitekturformerna från den tidigare hamnmagasinsbebyggelsen, 
som ett mycket bra och lyckat exempel. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 12 mars 2015 § 60 i 
uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ny 
detaljplan för kvarteret Gulin i stadsdelen Kalvhagen. I ansökan 
framgår förslag att byggnader placeras så att de förstärker kvarterets 
längdriktning med gavlar mot vattnet i likhet med magasinen och 
äldre hamnbebyggelse. 
Att säkerställa bevarandet av den södra magasinsbyggnaden samt 
utformning av ny bebyggelse med hänsyn till närmiljön är avgörande 
frågor som kommer att hanteras i arbetet med att ta fram den nya 
detaljplanen för kvarteret Gulin. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförlaget härmed anses vara besvarat 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KF.2014.595.512 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 227 
Svar på medborgarförslag om att göra övergångsstället mellan 
Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen som ansluter till 
Fisktorget, säkrare. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 10- 11 december 2014 § 224, av Roland Thörnquist.  
Förslaget är att Karlskrona kommun tar beslut om att göra övergångsställeet 
mellan Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen som ansluter till Fisktorget 
säkrare. Övergångsstället är placerat i en kurva och dåligt belyst. 
 
Drift och servicenämnden har  vid sammanträde den 26 maj 2015, § 
82, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
övergångsstället ligger i kurvan och är därmed den bästa platsen för 
ett övergångsställe på den aktuella platsen. I och med att 
fordonsförare från båda riktningarna ser gående innan de kör in i 
kurvan och därmed undviker man hastiga inbromsningar än om man 
i stället haft övergångsstället efter kurvan. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att  medborgarförslaget härmed ska anses bevarat. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.238.514 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 228 
Svar på medborgarförslag om att skrota nuvarande 
parkeringssystem och införa P- skiva. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 23 april 201511 § 224, av Roland Thörnquist.  
Förslaget är att Karlskrona kommun avvecklar den nuvarande 
parkeringsstrategin och i stället inför p- skiva. Han förslår också införandet av 
ett besökspaket till turister och tillfälliga besökare som ska innefatta 
kostnadsfri parkering.. 
 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 
79, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
parkeringsstrategin infördes år 2014. Den 24 mars 2015 fastställde 
drift- och servicenämnden att förvaltningen ska arbete vidare med 
tidigare direktiv som beslutats i kommunfullmäktige, bland annat 
parkeringsstrategin. Den ska ses över under 2015 och vid behov 
justeras.  
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat. 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.29.315 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 229 
Svar på medborgarförslag om att göra parkering tillåten i 
hörnan, korsningen Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 29 januari 2015 § 11, av Benny Sigvardsson.  
Förslaget är att Det ska bli tillåtet att parkera på parkmark i Korsningen 
Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby. 
 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 
81, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att platsen 
som Benny hänvisar till är idag parkmark i detaljplan och ej förberedd 
för parkering, samt att där finns många träd runt platsen. I da får man 
parkera på Ringövägen längsmed parken, och då får man plats med 
lika många fordon som på parkmarken. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige  KS.2014.357.315 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 230 
Svar på medborgarförslag Bygg fler parkeringsplatser i Jämjö 
centrum. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 18 september 2014 § 157, av Alice Johansson.  
Förslaget är att ska bygga fler parkeringsplatser i Jämjö centrum för dem 
som samåker . 
 
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 
80, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att under 
tiden den 30 mars till den 2 april 2015 gjorde drift- och 
serviceförvaltningen sju stycken besök på plats, då samtliga 
tomma parkeringsplatser räknades. 
 
Eftersom det i dagsläget finns gott om tomma parkeringsplatser 
inom en radie av ca 150 meter från centrumparkeringen, anser drift- 
och serviceförvaltningen att det inte behövs byggas fler 
parkeringsplatser.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att  avslå medborgarförslaget. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.64.776 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 231 
Svar på medborgarförslag att göra Villa Vik till hospice. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 12 februari 2015 § 33, av Gull Britt Göransson Lind.  
Förslaget är att Villa Vik helrenoveras och används till Hospice. 
 
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 april 2015, § 81, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att hospice drivs utifrån 
en speciell vårdfilosofi i den betonas att man inte bara kan tala om 
palliativ (lindrande) vård utan också måste betona ett palliativt 
förhållningssätt inbegriper fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella/andliga dimensioner. Målen för ett hospice är att lindra 
plågsamma symtom, ge patienterna och de närstående psykologiskt 
stöd under vårdtiden och i sorgen samt hjälpa patienter att leva så 
aktivt som möjligt, var de än vårdas, tills döden inträffar. Målet är att 
minska obehag och lidande och hjälpa patienter att leva så aktivt och 
normalt som möjligt även i livets slutskede. 
 
Den palliativa vården delas in i allmän palliativ vård, det är vård som 
ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med 
grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. 
 
Behovet tillgodoses via kommunens distriktssköterskor tillsammans 
med primärvårdsläkare i hemmet eller på kommunalt boende eller via 
slutenvårdens kliniker och sjukhusets vårdplatser. 
 
Specialiserad palliativ vård är vård som ges till patienter med 
komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och 
som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och 
kompetens i palliativ vård. 
 
Kommunen ansvarar inte för den vård som kräver läkarkompetens 
utan för vård upp till och med sjuksköterskekompetens därför är det 
viktigt i all vård och omsorg med samverkan mellan kommun, 
primärvård och landstingets specialistvård för att främja rätt vård och 
omsorgsnivå och en god planering. 
 
     forts. 
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§ 231 forts. 
Svar på medborgarförslag att göra Villa Vik till hospice. 
 
Karlskrona kommun bedrivser sedan 2011 en enhet för palliativ 
omsorg på korttidsboendet Storören, Gullberna Park. Enhetens 
uppdrag utgår från det övergripande målet i palliativ vård att uppnå 
bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj utan att vare 
sig förlänga patientens liv eller påskynda död. Målsättningen och 
ambitionsnivå vid vården av döende formuleras utifrån den enskildes 
önskan och behov, farhågor och oro liksom de närståendes behov av 
omtanke, stöd och hänsyn. Varje patient har sina speciella behov 
och varje människa är unik från födelsen till döden. Vården och 
omsorgen syftar till en aktiv helhetsvård av hela människan och 
deras närstående under vägen fram till döden. Uppdraget stämmer 
därmed väl överens med den vårdfilosofi som ligger till grund för 
hospicetanken. 
 
Enheten är ett komplement till den palliativa omsorg och vård som 
kan ges i den enskildes ordinära bostad av kommunens hemtjänst, 
hemsjukvård och primärvården. Den palliativa omsorgsenheten utgör 
en trygghet för att omsorg och vård skall kunna ges individuellt med 
omtanke, stöd och hänsyn. Enheten utgör också en trygghet så att 
den enskilde och dess anhöriga skall känna trygghet av att få sin 
omsorg och vård i ordinärt boende genom att det finns en plats 
tillgänglig inom ett dygn inom den palliativa omsorgen. 
 
Den palliativa omvårdnadsenheten klarar idag det behov som finns 
av korttidsvård med allmän palliativ inriktning. Om stora komplexa 
sjukdomstillstånd uppstår finns tillgång till specialiserade 
slutenvårdsplatser på Blekingesjukhuset. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslåt kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att   avslå medborgarförslaget 

 
_____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2014.645.754 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 232 
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna 
ordningsföreskrifter. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 29 januari 2015 § 11, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att Karlskrona kommun i de lokala ordningsföreskrifterna 
förbjuder tiggeri. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivele daterad den 10 augusti 
2015, lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
socialnämnden har den 18 maj 2015, § 93, beslutat att till 
kommunstyrelsen överlämna förslag till svar på medborgarförslag om 
tiggeri, samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att medborgarförslag om tiggeri ska avslås. 
 
I socialnämndens förslag till beslut anges bl.a. följande. ”Av 
ovanstående framgår att en kommun i Sverige saknar laglig möjlighet 
att förbjuda tiggeri om inte ett förbud är nödvändigt för att 
upprätthålla ordning på allmän plats. Det kan emellertid inte hävdas 
att ett förbud av tiggeri är nödvändigt för att upprätthålla ordning på 
allmän plats.” 
 
Ett förtydligande bör här göras. Tiggeri – att utan erbjudande av 
någon motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd – är inte 
straffbart eller otillåtet enligt svensk lag, inte ens om det bedrivs i 
organiserad form. Om den som tigger använder sig av 
handgripligheter eller hot kan det dock utgöra ofredande vilket är 
straffbart. Detsamma gäller om den som tigger gör det på ett 
vilseledande sätt genom att t.ex. utge sig för att vara handikappad 
vilket skulle kunna utgöra bedrägeribrott. 
 
Kommuner har dock en rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter. 
Sådana föreskrifter får endast meddelas om de behövs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats. I 
förarbetena till ordningslagen anges att det är viktigt att kommunerna 
endast meddelar sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen 
behövs. Förbud bör begränsas endast till sådana områden där 
föreskrifterna verkligen behövs. 
      forts. 
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§ 232 forts. 
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna 
ordningsföreskrifter. 
 
Obefogade inskränkningar av den enskildes frihet får inte göras. 
Vidare anges att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt eller 
annat konstnärligt verk inte får begränsas och att det därför inte bör 
förekomma lokala ordningsföreskrifter som uteslutande tar sikte på 
penninginsamling i samband med gatumusik där musikern lägger 
fram en instrumentlåda eller klädesplagg att lägga pengar i. Vad 
gäller musikanter som däremot går runt bland publiken och samlar in 
pengar torde ett sådant tillvägagångssätt regelmässigt vara att 
betrakta som penninginsamling som kan omfattas av tillståndskrav 
genom en lokal ordningsföreskrift. 
 
Någon möjlighet till ett generellt förbud mot tiggeri synes inte möjligt, 
vilket framgår av Länsstyrelsen i Västmanlands beslut att upphäva 
Sala kommuns beslut att i lokala ordningsföreskrifter införa ett 
generellt förbud mot tiggeri på offentlig plats. Föreskriften ansågs 
vara för geografiskt vidsträckt, inte var motiverad med hänsyn till 
ordning och säkerhet på offentlig plats och det ansågs föreligga 
gränsdragningsproblematik i förhållande till vilket handlande som 
skulle straffbeläggas. En jämförelse gjordes mellan tillåtet 
gatumusicerande med passiv insamling och passivt tiggeri. 
 
Enligt SKL är utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda 
tiggeri begränsat, men möjligheten torde finnas – särskilt vid livligt 
trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior eller 
omstigningsplatser för kollektivtrafik. Grundförutsättningen är dock att 
det måste föreligga ett behov av ett förbud för att upprätthålla 
ordningen på den aktuella platsen. 
 
Det finns stora gränsdragningsproblem vad gäller i vilka situationer 
tiggeri skulle kunna förbjudas. Det kan inte hävdas att ett förbud mot 
tiggeri verkligen behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet på 
offentlig plats inom kommunen. 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 
augusti 2015 tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Yrkande 
 
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
 
      forts. 
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§ 232 forts. 
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna 
ordningsföreskrifter. 
 
Proposition och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons 
bifallsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
 
Votering 
 
Den som bifaller Christopher Larssons  bifallsyrkande röstar NEJ. 
 
Den som bifaller allmänna utskottets förlag röstar JA. 
 
Följande röstar NEJ: Christopher Larsson (SD) och Lotta 
Antman (SD)  
 
Följande röstar JA: Chatarina Holmberg (S), Jan- Anders 
Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S), Linda 
Ekström (S), Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C),Sofia 
Bothorp (MP) och Patrik Hansson (S).  
 
Följande AVSTÅR: Camilla Brunsberg (M), Carl- Göran 
Svensson (M), Emma Swahn Nilsson (M) och Billy Åkerström 
(KD) 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med röstsiffrorna 9 JA- 
röster mot  2 NEJ- röster och 4 avstår enligt allmänna utskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige     KS.2015.173.209 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 233 
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut 
om att göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen 
”Stadsliv Karlskrona 2004”. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 19 mars 2015 § 47, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att Karlskrona kommun gör en uppföljning och utvärdering av 
stadsanalysen Karlskrona 2004. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 
juni 2015 § 123, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden 
skriver att förslagsställaren skriver att det har passerat drygt 
10 år sedan analysen gjordes och att det vore intressant att se hur 
denna analys har använts och vad analysen har bidragit med. Utifrån 
värderingens resultat anser förslagsställaren att det kan finna skäl 
och anledning till att göra en ny stadsanalys. 
 
Karlskrona kommun har vidareutvecklat tankarna i Stadsliv 2004 och 
tillsammans med en handelsutredning och en trafikstrategi gjort en 
ny utredning tillsammans med Gehl arkitekter, Strategi Karlskrona, 
färdigställd 2008. Strategi Karlskrona har inarbetats i översiktsplan 
Karlskrona 2030 som kommunfullmäktige antog 2010 och fungerar 
som ett väl fungerande underlag för planering, byggande och 
stadsmiljöåtgärder. 
 
Som ett direkt resultat av dessa strategiska dokument har fortsatta 
projekteringar och genomförandeåtgärder vidtagits i olika etapper. Vi 
har sett ombyggnad och upprustning av t. ex. Hoglands park, 
Parkgatan, Stortorget, Ristorgsbacken, Borgmästaregatan, 
Rådmansplan och Fisktorget. 
 
Åtgärder som har gjorts möjliga genom ett mycket bra samarbete och 
samfinansiering med fastighetsägare i staden. De goda resultaten 
har bidragit till utnämningar genom arkitekturpris 2010 utdelat av 
Sveriges Arkitekter och pris för den fotvänliga staden 2011 av 
Fotgängarnas förening. 
 
      forts. 
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§ 233 forts. 
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut 
om att göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen 
”Stadsliv Karlskrona 2004”. 
 
För närvarande pågår ytterligare etapper i denna 
stadsmiljöutveckling i Hoglands park samt på Landbrogatan och 
västra Ronnebygatan. Program och policys för stadens möblering, 
markbeläggningar, uteserveringar, belysning och skyltning har 
dessutom tagits fram vilka tillämpas på detaljnivå. 
 
Kommunen arbetar aktivt tillsammans med fastighetsägare m. fl. för 
att prioritera och genomföra ytterligare förbättringar under de 
kommande åren med syfte att stärka stadens attraktionskraft för 
upplevelser och trivsel. Kvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska 
värden lyfts fram och nya mötesplatser skapas i stadsmiljön. En ny 
handelsutredning som uppdatering av den tidigare är under 
framtagande. 
 
Karlskrona kommun anser att utredningen Strategi Karlskrona från 
2008, med grund i bl.a. Stadsliv 2004, är väl fungerande som 
strategidokument. Någon ny stadsanalys anses inte nödvändig då 
strategin är långsiktigt formulerad och fortfarande känns aktuell. I 
projekteringsfas sker ställningstagande utifrån rådande förhållanden 
och i samverkan med ingående parter med utgångspunkt från den 
övergripande strategin. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att  avslå medborgarförslaget. 
 
______ 
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Kommunfullmäktige     KS. 2014.569.310 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 234 
 Svar på medborgarförslag om väderskyddade cykelparkeringar. 
 

Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 20 november 2014 § 202, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att Karlskrona kommun beslutar om att ordna väderskyddade 
cykelparkeringar runtom på strategika platser i centrum.  De ska vara belysta 
och gärna försörjas av solceller samt att det ska vara platser för 
kommuninformation och annonsplatser . 
 
Drift- och  servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015 § 
96, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i 
Cykelstrategi 2030 finns avsatta medel för utbyggnad av 
cykelparkering vid målpunkter samt kollektivknutpunkter. 
Väderskyddade cykelparkeringar finns med i den planeringen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att  medborgarförslaget härmed skall anses besvarat. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.501.512 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 235 
Svar på medborarförslag om reflex- och 
cykelbelysningskampanj. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 23 oktober 2014 § 187, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att Karlskrona kommun tar initiativ till en reflex- och 
cykelbelysnings, gärna tillsammans med aktuella myndigheter, näringslivet 
organisationer m.fl., i syfte att upplysa om vikten av att synas i mörkret för att 
minska antalet olyckor. 
 
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015 § 
95, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i 
Cykelstrategi 2030:s åtgärdsprogram finns en kampanj som heter 
”Syns du inte, finns du inte” som är ett samarbete med polisen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.336.312 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 236 
Svar på medborgarförslag att bygga en cykelväg längs 
Torhamnsvägen, mellan vägen mot Byfallet och Hallarums 
gammelgård. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 18 september 2014 § 157, Christoffer Berntsson.  
Förslaget är att Karlskrona kommun ska bygga cykelbana längs 
Torhamnsvägen, mellan vägen mot Byfallet och Hallarums gammelgård. Han 
vill också att det markeras en cykelöverfart mellan den nuvarande gc-vägen 
och den nya cykelbanan för att öka tryggheten för cyklande till Hallarum samt 
för skolbarn på väg till och från skolan. 
 
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015 § 
94, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
Torhamnsvägen är en statlig väg, där Trafikverket är väghållare. De 
vägar som ansluter till denna väg är enskilda, varför kommunen inte 
kan anlägga cykelöverfart eller cykelväg på dessa vägar. 
Förslagsställaren bör därför rikta sina önskemål till Trafikverket. 
Jämjö Vägars Samfällighetsförening kan ha liknande önskemål på 
åtgärder, varför en kontakt med dem kan vara lämplig. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.2017.312 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 237 
Svar på medborgarförslag om att fortsätta prioritera, driva och 
förbättra den lokala cykelutvecklingen. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 19 mars 2015 § 47, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att Karlskrona kommun tar beslut om att fortsätta att prioritera, 
driva, och förbättra den lokala cykelutvecklingen och han är frågande inför 
hur den kommunala cykelsatsningen ser ut fram till år 2030. 
 
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015 § 
98, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
Cykelstrategi 2030 antogs 2014 och det är styrdokumentet för 
Karlskrona kommuns fortsatta utveckling av cyklingen i kommunen. I 
den redogörs för vilka mål kommunen satt upp, samt vilka åtgärder 
som krävs för att nå dit. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.7.312 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 238 
Svar på medborgarförlag om att göra en komplettering av gång- 
och cykelsystemet i centrum. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 29 januari 2015 § 11, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att Karlskrona kommun tar beslut om att göra en komplettering 
av gång- och cykelvägssystemet i centrum. Sträckan mellan Björkholmskajen 
och Fisktorgets östra del, saknar gång- och cykelväg som löper längs med 
vattenområdet Borgmästarefjärden. Förslagsställaren menar att genom att 
göra cykelväg här möjliggörs en fantastisk upplevelse och kvalitet att färdas 
längs med fjärden. 
 
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015 § 
97, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i dag 
viker cykelvägen av från Björkholmskajen för att fortsätta runt 
hotell Scandic och Fisktorget, en plats med mycket gående samt på- 
och avstigning för skärgårdsbåtarna. 
 
Kompletteringar av cykelvägnätet görs främst där det i nuläget 
saknas cykelväg eller där det saknas viktiga länkar. Detta 
utbyggnadsbehov finns dokumenterat i Cykelstrategi 2030. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att  avslå medborgarförslaget. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.266.822 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 239 
Svar på medborgarförlag om att bjuda in allmänheten till ett 
informationsmöte om vad som kommer att hända med 
Karlskrona Varmbadhus. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 23 april 2015 § 63, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att kommunen att snarast bjuda in allmänheten till ett 
informationsmöte för att informera om vad som kommer att hända med 
Karlskrona varmbadhus. 
 
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015 § 
93 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
fastighetsavdelningen har informerat allmänheten om vad som 
kommer att hända med Karlskrona varmbadhus, genom ett för 
allmänheten sedvanligt öppet nämndsmöte i drift- och 
servicenämnden, genom reportage i Sveriges Television - 
Blekingenytt, genom reportage i 
Sveriges Radio, samt genom artiklar i lokaltidningen BLT. Dessutom 
har fastighetschefen haft ett särskilt informationsmöte för 
Varmbadhusets vänner den 23 april. 
 
Något ytterligare behov av att informera allmänheten anses ej 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.442.100 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 240 
Svar på medborgarförslag om att redovisa allt beslutunderlag 
angående beslutet att bygga om/till Ishallen arena Rosenholm. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 16-17 juni 2015 § 112, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att kommunen offentliggör allt beslutsunderlag som 
tagits fram i samband med rubricerade beslut. Anledningen skulle 
vara att det inte förekommit någon medborgardialog och att 
förslagsställaren upplever att beslutet forcerats fram. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 7 juli 2015 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
Karlskrona kommun har efter det blev klart att KHK kvalificerat sig för 
spel i SHL snabbutrett frågan om ombyggnad av ishockeyarenan vid 
Rosenholm för att klara de krav som krävs för att erhålla licens för 
spel i SHL. Tidplanen för att göra detta har varit mycket snäv pga. 
kraven från Hockeyförbundet och SHL. Under utredningen har 
samråd och dialog skett med berörda myndigheter och förvaltningar, 
med berörda föreningar och det har förts en öppen diskussion där en 
mängd åsikter kommit till tals. 
 
Beslutsunderlaget har framtagits enligt önskemål från de 
förtroendevalda som haft som uppgift att ta ställning i frågan. 
Beslutsunderlaget har tillfogats beslutet och är offentligt. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.441.821 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 241 
Svar på medborgarförslag om att skicka ut frågan om nya 
arenor på remiss. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 16-17 juni 2015 § 112, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att kommunen skickar frågan om att bygga nya arenor 
till allmänhet, medborgare och skattebetalare på remiss innan beslut. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 6 juli 2015 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
kommunfullmäktige har i juni 2015 fattat slutligt beslut om- och 
tillbyggnad av arena Rosenholm för ishockeyändamål. Vidare har 
beslut tagits om att utreda handbollshall med en deadline för 
uppdraget som är 2015-10-31. Beslutet innehåller inte något uppdrag 
om att genomföra särskild medborgardialog i ärendet. 
 
Utredningen avseende handbollshall måste för att hinna bli klar i tid 
ske med skyndsamhet och innehåller också att utreda möjligheten till 
alternativa lösningar tex. i form av annat ägande. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att  avslå medborgarförslaget. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2015.405.821 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 242 
Svar på medborgarförslag om att i utredningarna om ishall och 
handbollshall studera hur andra kommuner gjort. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 3 juni 2015 § 92, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att kommunen i samband med byggande av ishockey- 
och handbollshallar undersöker hur andra kommuner gjort. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 7 juli 2015 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att 
Karlskrona kommun genomför ofta omvärldsstudier i samband med 
beredning av beslut. Det sker också i de nu föreslagna fallen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 
 
_____ 
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Kommunfullmäktige    KS.2014.661.866 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 243 
Svar på medborgarförslag om att utlysa en tävling om att ta 
fram ”Frasse & Klaura”- staty att placeras vid (Tårarnas allé) 
Kungsbron. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 29 januari 2015 § 11, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att Karlskrona kommun ska ta beslut om en tävling om att 
ta fram ”Frasse- och Klaura”- staty vilken placeras vid ”Tårarnas Allé”, 
Kungsbron. Vid denna plats tog anhöriga farväl inför långresor och 
världsomseglingar i flottans tjänst. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 maj 2015 § 
45 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de ser 
fyra olika ingångar/möjligheter i medborgarförslaget; tävling, staty, 
platsen och de fiktiva personerna ”Frasse & Klaura”. 
 
Vad det gäller tävlingsförfarande vid konstnärlig gestaltning såsom 
en staty i Karlskrona kommun är det brukligt att kultur-och 
fritidsförvaltningen träder in först vid framtagandet av ett nytt 
gestaltningsprogram. I nämnda gestaltningsprogram kan en tävling 
först bli utlyst när belopp överskrider en specifik summa av 
projekteringskostnaden. Platsen anser kultur- och fritidsförvaltningen 
är intressant och värdefull ur flera aspekter; marinens historia, social- 
och kvinnohistoria, Karlskronas världsarv m.m. De fiktiva personerna 
”Frasse & Klaura” har redan uppmärksammats i Karlskronas 
stadsbild i form av en ”Frasse & Klauras bänk” placerad i den 
stadsdel dit de kopplas i sin historia, nämligen Björkholmen. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen finner att en del av förslaget är 
intressant, men att det innebär stora kostnader. I nuvarande läge har 
förvaltningen inte möjlighet att bära dessa kostnader. 
 
Efter tillstyrkan från allmänna utskottet föreslår 
kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget. 
_____ 

 
  



 
 

1 september 2015          92 
 

  

 
Kommunfullmäktige    KS.2015.176.288 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 244 
Svar på medborgarförlag om att Karlskrona kommun tar beslut 
om att ta fram en renoveringsplan för Karlskrona Varbadhus 
samt att avsätta ekonomiska resurser för den planerade 
renoveringen. 
 
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde  
den 19 mars 2015 § 47, av Roland Thörnqvist.  
Förslaget är att kommunen ska ta fram en renoveringsplan, samt avsätta 
ekonomiska resurser för den planerade renoveringen av Varmbadhuset. 
 
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015 §  
77 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 
fastighetsavdelningen har under 2014/2015 genomfört en omfattande 
projektering, med syfte att ta fram beslutsunderlag till politiken för att 
skapa förutsättningar för att iordningställa Varmbadhuset till det skick 
som krävs för att fortsätta bedriva den verksamhet som bedrivs där 
idag. 
 
Denna utredning har presenterats för kommunalråd, 
nämndsordföranden drifts- och servicenämnden, drift- och 
servicenämnden, samt för vissa kommunala tjänstemän under 
mars - april 2015. 
 
Politiken har gett i uppdrag att utreda huruvida renoveringen är att 
jämställa med en reinvestering, vilket skulle skapa bättre 
förutsättningar för kommunen att genomföra planerade åtgärder. 
 
Fastighetsavdelningens avsikt i nuläget är att planera in 
reinvesteringen i samband med budgetarbetet för investeringsbudget 
2017 - 2021. Under tiden, fram tills stängning av Varmbadhuset för 
nämnda reinvestering, planerar fastighetsavdelningen att under 
sommaren 2015 utföra tillfälliga åtgärder för att säkerställa 
bärigheten i de mellanbjälklag som idag är behäftade med osäkerhet 
kring bärigheten, vilket är orsaken till att Varmbadhuset idag till vissa 
delar är tillfälligt stängt för besökare. Planen är att Varmbadhuset 
återigen kan öppna upp för besökare efter sommaren. 
 

forts. 
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§ 244 forts. 
Svar på medborgarförlag om att Karlskrona kommun tar beslut 
om att ta fram en renoveringsplan för Karlskrona Varbadhus 
samt att avsätta ekonomiska resurser för den planerade 
renoveringen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat. 
 
_____ 
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§ 245 
Anmälningsärenden. 
 
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor 
till protokollet. 
2) Länsstyrelsen Blekinge Län  
a)Beslut 2015-03-24,dnr 211-4048-2014, tillstånd 
Kameraövervakning.  
b)Beslut 2015-05-08, dnr 211-1637-15, tillstånd Kameraövervakning. 
C)Beslut 2015-06-05, dnr 424-3167-14, beslut om riktlinjer: 
säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden- hänsyn till 
översvämningsrisker i föränderligt klimat. 
3) Växjö Tingsrätt Dom 2015-08-07, Mål nr M 863-12, Ansökan om 
tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för befintlig utökad 
verksamhet och grundvattenbortledning vid ABB:s anläggning för 
tillverkning av högspänningskabel på Verkö i Karlskrona kommun, 
Blekinge län, uppskjuten fråga. 
4) Länsstyrelsen i Jönköpings län Beslut 15-06-18, dnr 851-3005-
2015, ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med 
flyktingguider och familjekontakter enligt § 37a förordning 2010:1122.  

5) Länsstyrelsen Skåne Län  

a) Beslut 2015-05-21, dnr 551-23887-2014, ändring av villkor i 
gällande tillståndsbeslut.  

b) Meddelande 2015-06-04, protokoll över inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet.  

Länsstyrelserna Information från länsstyrelserna och 
Migrationsverket till landets kommuner gällande anvisningar av 
ensamkommande barn.  

6) 2015-09-01. Delegationsbeslut personalärende  

7) Sveriges kommuner och landsting  

a)Cirkulär 15:17, Tillämpning av konventeringsregeln i 5 § andra 
stycket anställningsskyddslagen och om arbetsgivaren skiljt henne 
från hennes anställning genom att inte konventera anställningen till 
en tillsvidareanställning vid rätt tidpunkt.   

b)Cirkulär 15:18, preliminär utjämning av LSS-kostnader 2016. 

c) Cirkulär 15:21, kommunal fastighetsavgift 2015 och 2016.  

 

     forts. 
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§ 245 forts. 
Anmälningsärenden. 
 

d) Cirkulär 15:22, överenskommelse om lön och anställningsvillkor 
för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med brandmännens 
riksförbund.  

e)Meddelande från styrelsen nr 7, 2015-04-24, SKL:s 
sammanträdesplan för 2016.  

f) Pressmeddelande 2015-04-29, Bra resultat väntar 2015 i 
kommunsektorns med utmaningar väntar.  

8) Delegationsbeslut 2015-05-06 om kameraövervakning.  

9) 2015-06-02 fastställande av ny delegationsordning för 
Kommunledningsförvaltningen.  

10) Affärsplan för team Karlskrona ekonomisk förening ”Macken 
Karlskrona” 2015-06-15.  

11) Socialnämnden 2015-04-20, § 74 budgetuppföljning per 31 mars 
2015 och personalnyckeltal.  

12) Socialnämnden 2015-04-20, § 75 besparingsförslag.  

13) Socialnämnden 2015-04-20, § 77 förslag till aktiva åtgärder, så 
kallade ”kommunal beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer 
med ekonomiskt bistånd.  

14) Socialnämnden 2015-06-15, § 113 Förslag till omorganisering 
och ansvarfördelning av Karlskrona kommuns POSOM.  

15) Socialnämnden 2015-06-15, § 116 besparingsförslag.  

16) Kunskapsnämnden 2015-06-25, § 69 budgetuppföljning per 31 
maj 2015.  

17) Energikontor Sydost, information till kommunstyrelsen om 
Energikontor Sydost.  

18) Region Blekinge, 2015-04-22, § 58, en innovationsstrategi för 
Blekinge- regional innovationsstrategi.  

S19) Svar på remiss på Energimyndigetens rapport havsbaserad 
vindkraft ER 2015:12.  

20) CKS nyhetsbrev juni 2015.  

21) Svar på remiss om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
för en utökning av antalet fartygsanlöp per år vid Handelshamnen.  

22) Leader Blekinge, 2015-05-11, utvärdering Leader Blekinge och 
Blekinge Fiskeområde Leader.  
23) Regionteatern Blekinge och Kronoberg, Verksamhetsberättelse 
2014.  

24) Region Blekinge, protokoll från regionsstyrelsen den 10 juni 
2015.  

25) Landstinget Blekinge, protokoll från Samverkansnämnden den 22 
maj 2015.  

26) Energinkontor Sydost, protokoll från föreningsstämma 2015 10 
april 2015.  
_____ 
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§ 246 
Övrigt. 
 
Remisser 
Lotta Antman (SD) ställer fråga om möjligheten att skicka ut remisser 
till gruppledarna tidigare för att hinna sätta sig in i ärendena. 
 
Ordförande Patrik Hansson (S) svarar att han ska återkomma i 
frågan. 
 
_____ 
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Samtliga nämnder och styrelser   KS.2015.296.023 
HR- avdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 247 
Förslag till tillsättning av HR- chef. 
 
En rekryteringsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, 
arbetsgivarrepresentanter samt fackliga organisationer har genomfört 
ett rekryteringsarbete i syfte att rekrytera en ny HR- chef. 
 
En enig rekryteringsgrupp föreslår Ewa Strömsten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förordna Ewa Strömsten som HR- chef med tillträde enligt 
överenskommelse. 
 
_____ 
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Ärendeförteckning vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2015 
 
 
§ 295 Information och föredragningar 

§ 296 Kommunala val 

§ 297 Svar på remiss. En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 

§ 298 Svar på remiss. Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot 
kvinnor och hederrelaterat våld och förtryck, SOU 2015:55 

§ 299 Fortsatt verksamhet för Blekinge Health Arena ideell förening och 
testlabbet 

§ 300 Köp av del av fastigheten Karlskrona 4:55 

§ 301 Svar på remiss. Ny regional planering – ökad samordning och bättre 
bostadsförsörjning, SOU 2015:59 

§ 302 Svar på remiss. Skärpt expertkontroll av krigsmaterial, SOU 2015:72 och 
sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet,    
SOU 2014:83 

§ 303 Svar på remiss. Myndighetsdatalag, SOU 2015:39 

§ 304 Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för kommunstyrelsen/kommun-
ledningsförvaltningen 

§ 305 Anställning av ekonomichef 

§ 306 Förnyat yttrande till Länsstyrelsen Blekinge län angående beslut om 
prövning av detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun.  

§ 307 Hemställan om komplettering av finansiering för Leader Blekinge 

§ 308 Fördelning av mål och direktiv från budget 2016 

§ 309 Finansrapport tertial 2, 2015 

§ 310 Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade 
verksamheter 

§ 311 Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2, och   
4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1 

§ 312 Balansförteckning på obesvarade medborgarförslag och motioner per 
den 1 september 2015 

§ 313 Svar på motion gällande lovskolor 
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§ 314 Svar på medborgarförslag om kulturkvarteret i kv Bonde 

§ 315 Svar på medborgarförslag om arkitekttävling för ett nytt kulturkvarter i kv 
Bonde 

§ 316 Svar på medborgarförslag om att få slippa läxor 

§ 317 Svar på medborgarförslag om att skapa renoverings- och underhålls-
planer för bebyggd miljö 

§ 318 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar initiativet att få 
igång tidkulan på inventariekammare Nr 1 

§ 319 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att bjuda 
in till möte för bildandet av en extern referensgrupp för att öppna varm-
badhusets verksamhet igen 

§ 320 Finansrapport augusti 2015 från Internbanken 

§ 321 Anmälningsärenden 

§ 322 Övrigt 

 
_________ 
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Plats och tid Palanderska gården, sessionssalen, Drottninggatan 69 

tisdagen den 6 oktober 2015 klockan 08.30 – 14.10 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 10.55-13.20 

 
Beslutande  Ordförande Patrik Hansson (S)  

1:e v ordf Magnus Larsson (C), kl 08.45-14.10 
2:e v ordf Camilla Brunsberg (M) 
  
Ledamöter Chatarina Holmberg (S) 
 Jan-Anders Lindfors (S) 
 Elina Gustafsson (S), kl 08.30-14.05 
 Rickard Jönsson (S) 
 Emma Nilsson Swahn (M) 
 Christopher Larsson (SD) 
 Lotta Antman (SD) 
 Börje Dovstad (FP) 
 Billy Åkerström (KD) 
 Sofia Bothorp (MP) 
 
Ersättare Lisbeth Bengtsson (S) 
 Håkan Eriksson (S), kl 14.05-14.10 
 Anna Ottosson (M) 
 Maria Persson (C), kl 08.30-08.45 

 
Övriga Närvarande ersättare Håkan Eriksson (S), kl 08.30-14.05 
  Inger Eriksson (S) 
  Lenita Karlsson (S) 
  Björn Nurhadi (SD) 
  Maria Persson (C), kl 08.45-14.10 
  Anna Ekström (FP), kl 09.50-14.10, §§ 295-322 
  Tommy Olsson (KD) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (V)  

 
Tjänstemän Förvaltningschef Carl-Martin Lanér  

Kanslichef Elisabeth Arebark 
Tf ekonomichef Anette Sturesson, jäv § 305 
Kommunjurist Jessica Nordlander 
Kommunikationschef Thomas Johansson 
HR-chef Anneli Ekström 

 Mark- och exploaterings chef Ola Robertsson, kl 08.30-09.15 §§ 295, 300, 311 
  Mark- och exploateringsingenjör Mikael Wirbrand, kl 08.30-09.15 §§ 295, 300, 311 
 Controller Nina Larsson, kl 09.15-09.30, §§ 295, 304 
 Controller Malin Freij, kl 09.15-09.30, §§ 295, 304 

HR-specialist Henrik Sundihn, kl 09.15-09.30, §§ 295, 304 
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Tjänstemän  Redovisningschef Bengt Nilsson, kl 09.50-10.15, §§ 295, 310 
VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde, kl 09.50-10.15, §§ 295, 310 
Förvaltningschef Göran Palmér, kl 10.15-10.55, §§ 295, 310 
Controller Peter Arkeklint, kl 10.15-10.55, §§ 295, 310 
 

Övriga   
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Camilla Brunsberg 
 
Justerade paragrafer §§ 295 - 322 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Patrik Hansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Camilla Brunsberg 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 9 oktober 2015 
Intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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 § 295 
 Information och föredragningar 
 

1. Köp av del av fastigheten Karlskrona 4:55, föredras av mark- och 
exploateringschef Ola Robertsson. 

2. Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och 
4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1. 

3. Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för kommunstyrelsen/kommun-
ledningsförvaltningen, föredras av controller Nina Larsson och HR-
specialist Henrik Sundihn. 

4. Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson,   
VD Lottie Dahl Ryde och HR-chef Annelie Ekström. 

5. Kunskapsnämnden, föredras av förvaltningschef Göran Palmér, 
controller Peter Arkeklint och ordförande i kunskapsnämnden Chatarina 
Holmberg. 

 
_________ 
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 § 296 
 Kommunala val 
 
 Inga kommunala val är aktuella vid dagens sammanträde. 
 
 
 ________ 
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Finansdepartementet KS 2015.353.100 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 § 297 
 Remissvar. Slutbetänkande En kommunallag för framtiden,  
 SOU 2015:24 
  

Finansdepartementet har till Karlskrona kommun på remiss översänt 
slutbetänkandet En kommunallag för framtiden. Utredningen har haft i 
uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Under arbetets 
gång har också delbetänkandet Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 
2013:53) överlämnats. Förslagen i det delbetänkandet har lagts till grund 
för lagstiftning som trätt i kraft per den 1 januari 2015. Den nya 
kommunallagen föreslås i huvudsak träda i den 1 januari 2018. 

  
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 maj 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

 
Allmänna  utskottet har vid sammanträde den 29 september 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

 
Yrkande 
Camilla Brunsberg (M) yrkar att beslutet justeras med 1. att behovet av 
föreslagna regler beträffande rekrytering till kommunala boladsstyrelser 
ifrågasätts och avstyrks, samt 2. att förslaget om en utvidgad 
laglighetsprövning av budgetbeslut avstyrks. 
 
Lotta Antman (SD) yrkar på tillägg att kommunen lägger till följande stycke: 
1. att Försöksverksamhet med majoritetsstyre. En lag om 
försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommuner och landsting föreslås 
gälla för mandatperioden 2018-2022. Karlskrona kommun anser det inte 
tillräckligt att fullmäktige genom ett reglemente garanterar insyn för de 
partier som finns representerade i fullmäktige men som inte har ledamöter i 
styrelsen. Det finns stor risk för att oppositionens roll i politiken sätts ur 
spel och att det blir svårt för oppositionen att aktivt driva politik då 
möjligheten att påverka under processens gång elimineras, samt under 
stycke 2. att Delegation läggs meningarna Det finns en oklarhet gällande 
beslut tagna av kommunchef som skett utom delegation där sådana beslut 
efter anmälan nullifieras. Ifall ingen anmälan görs förblir dessa beslut 
giltiga utan möjlighet att överklaga. 
 
 forts. 
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  KS 2015.353.100 
 
  
 
 
 § 297 (forts). 
 Remissvar. Slutbetänkande En kommunallag för framtiden,  
 SOU 2015:24 
  

Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till Lotta Antmans tilläggsyrkande om 
Försöksverksamhet med majoritetsstyre. Patrik Hansson (S) yrkar på bifall 
till Camilla Brunsbergs (M) yrkande. 

  
 Proposition och beslut 

Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs (M) 
ändringsyrkande på remissvaret och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Camilla Brunsbergs förslag. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Lotta Antmans (SD) 
tilläggsyrkandeyrkande på att-sats 1 och finner att Lotta Antmans 
tilläggsyrkande avslås. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning godkänns. Den som biträder Lotta Antmans 
tilläggsyrkande röstar JA, den som avslår densamma röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Camilla Brunsberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), 
Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD), Billy Åkerström (KD) och 
Anna Ottosson (M). 
 
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),  
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rickard Jönsson (S),  
Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C), Sofia Bothorp (MP) och  
Lisbeth Bengtsson (S). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således, med 6 JA-röster mot 9 NEJ-röster att 
avslå Lotta Antmans att-sats 1. 
 
Därefter ställer ordförande proposition till Lotta Antmans tilläggsyrkande 
att-sats nr 2 och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 
 
 forts. 

  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

6 oktober 2015 9 
    

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
 KS 2015.353.100 
 
 
 
 

 § 297 (forts). 
 Remissvar. Slutbetänkande En kommunallag för framtiden,  
 SOU 2015:24 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. att  förslag till remissvar med nedanstående justeringar i yttrandet att 
anta det som sitt eget och översända det till Finansdepartementet  som 
svar på remissen, 
  
2. att  behovet av föreslagna regler beträffande rekrytering till kommunala 
bolagsstyrelser ifrågasätts och avstyrks, samt 

  
3. att  förslaget om en utvidgad laglighetsprövning av budgetbeslut 
avstyrks. 
 

 
 
 ________ 
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Socialdepartementet KS 2015.493.750 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 298 

Remissvar. Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot 
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, SOU 2015:55 

 
Karlskrona kommun har från Socialdepartementet erhållit rubricerad 
utredning på remiss. 

 
Regeringen beslutade den 20 februari 2014 att tillsätta en särskild utredare 
med uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi för att nå det 
jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
(Dir. 2014:25). Strategin ska utgöra en grund för uppföljning och 
utvärdering av regeringens insatser för att nå detta mål. Betänkandet 
överlämnades i juni 2015. 

 
 Betänkandet 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi för 
att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. Strategin ska utföra en grund för uppföljning och utvärdering av 
regeringens framtida insatser inom området för att nå detta mål. Som en 
del i uppdraget ingick att utvärdera och bedöma de insatser som 
regeringen har genomfört under åren 2010-2014 för att bekämpa mäns 
våld mot kvinnor. Utredningen har även haft till uppdrag att analysera och 
bedöma behovet av en samlad struktur för kunskapsutveckling, 
kunskapsöverföring och kunskapsstöd för aktörer på området inom ramen 
för den befintliga myndighetsstrukturen. Uppdraget omfattar även arbetet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
Den nationella strategin ska gälla 2016-2025 med årlig uppföljning och 
utvärdering efter fem år samt vid strateginperiodens slut. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 september 2015 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
 forts. 
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 KS 2015.493.750 
 
 
 
 

 § 298 (forts). 
Remissvar. Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot 
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, SOU 2015:55 

 
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 

att  anta förslag till remissvar över betänkandet Nationell strategi mot mäns 
våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) som 
sitt eget och översända det till Socialdepartementet. 

 
 ________ 
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Blekinge Health Arena KS 2015.762.3.8.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektören 
Akten 
 
 
 
 § 299 

Fortsatt verksamhet för Blekinge Health Arena ideell förening och 
testlabbet 

 
Utvecklingsarbetet av Rosenholmsområdet påbörjades år 2002 när 
Vasallen och kommunen fattade ett gemensamt beslut att skapa 
idrottscenter Rosenholm. Fokus blev idrott och hälsa. Idrotten fick en bra 
start i de nya anläggningarna som invigdes i oktober 2005 och har haft en 
fortsatt positiv utveckling. För att få fart på utvecklingen och grepp om 
inriktningen av hälsoområdet gjordes en förstudie och ett förprojekt. Båda 
studierna kom fram till att det fanns potential i att utveckla arenaområdet 
genom att satsa på idrotts- och hälsoturism och utveckla nya produkter och 
tjänster som anknyter till upplevelse, idrott och hälsa/friskvård och som i 
nästa steg skulle kunna utvecklas, förädlas, paketeras och 
kommersialiseras. Idrotten i Blekinge såg också behovet av ett kvalificerat 
testcentra, gärna kopplat till arenaområdet. Resultatet blev ansökan om 
projektet Blekinge Health Arena. 

 
Styrelsen i Blekinge Health Arena ideell förening har beslutet att ge en 
arbetsgrupp i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på hur den 
uppkomna situationen ska lösas, dels för att få balans i ekonomin på kort 
sikt, dels utveckling på lång sikt både ur verksamhetsperspektiv men också 
att verksamheten blir ekonomsikt hållbar. Verksamheten som bedrivs 
ligger i linje med det/de projekt som startade verksamheten men vi ser att 
det tar längre tid att uppnå de mål som sattes. Verksamheten och 
konceptet bedöms fortfarande ha potential att vidareutvecklas 

 
Arbetet pågår nu med att arbeta fram realistisk verksamhetsplan där 
beskrivning ska ske hur verksamheten ska bedrivas, utvecklas, 
organiseras och till detta koppla tydliga, uppföljningsbara mål. 

 
Framtiden för den nuvarande Blekinge Health Arena ideell förening 
kommer också att tas hänsyn till i förslaget till den fortsatta verksamheten. 
 
 
 forts. 
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 § 299 (forts). 
Fortsatt verksamhet för Blekinge Health Arena ideell förening och 
testlabbet 
 

 Sammanfattning 
Det finns utvecklingspotential i Rosenholmsområdet som ett idrotts- och 
hälsocentrum. Utbyggnaden av ABB Arena Karlskrona och Blekinge 
Health Arena med testlabbet är viktiga delar för att nå denna 
utvecklingspotential. 

 
Karlskrona kommun som en av initiativtagarna till det ursprungliga 
projektet och också stiftare till den ideella föreningen tar därför ett ansvar 
för att ge det fortsatta arbetet en möjlighet till utveckling. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 september 2015 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
  

 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att  700 tkr tas i anspråk för utveckling av föreningen och testlabbet 
Blekinge Health Arena, medlen tas i anspråk av kommunstyrelsens 
projektbudget för år 2015, 
 
2. att  ge kommundirektören i uppdrag att organisera och tillsätta 
nödvändiga resurser bland befintliga funktioner på kommunlednings-
förvaltningen i det fortsatta utvecklingsarbetet av Blekinge Health Arena, 
samt 
 
3. att  ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 
med utvecklingsplanen för Blekinge Health Arena och testlabbet där mål, 
ekonomi, styrning och utvärderingskrav för verksamheten ska framgå. 
 
_________ 
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Mark- och exploateringsavdelningen KS 2015.749.4.3.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 § 300 
 Köp av del av fastigheten Karlskrona 4:55 
 

Mark- och exploateringschef Ola Robertsson föredrar ärendet. 
 
I den nyligen antagna och lagakraftvunna detaljplanen för Pottholmen 
föreslås att området mellan Blekingegatan och järnvägstationens 
spårområde ska utformas som allmän plats med funktionen busstorg. 
Omedelbart norr om det planerade busstorget ingår i detaljplanen ett 
mindre område som föreslås utgöra kvartersmark för trafikändamål. 
Avsikten är att i framtiden här ha möjlighet att placera laddningsstolpar för 
el-bilar och eventuellt bilpoolverksamhet. 

 
Hela detta område utgör idag en del av fastigheten Karlskrona 4:55 som 
ägs av Jernhusen Stationer AB. Jernhusen Stationer AB håller på att sälja 
sitt fastighetsinnehav i stationsområdet och kommunledningsförvaltningen 
har förhandlat om ett kommunalt förvärv av ovanstående område. 

 
Mark som vid en detaljplaneändring ändras från ett annat ändamål till 
allmän plats är kommunen skyldig att förvärva till det värde den hade innan 
planändringen. I detta fallet har området använts för parkering, och det 
innebär ett högt tidigare markvärden, eftersom värderingen då utgår från 
avkastningen från parkeringsverksamheten. Efter en extern värdering och 
förhandlingar med Jernhusen har köpeskillingen för området satts till 
6 250 000 kronor. 

 
Inom den del av området som ska utgöra kvartersmark finns ett avtal om 
arrende för parkering, och detta tar kommunen över såsom ny markägare, 
så att detta arrende kan löpa vidare till dess markens användning kan 
förändras. Inom den större delen av området, vilken numera utgör allmän 
plats, kan kommunen inte upplåta marken med arrende varför alla tidigare 
avtal upphör då kommunen tillträder. Kommunen kan däremot upplåta 
marken till allmän parkering till dess att busstorget ska anläggas. På så 
sätt finansieras driften av området med parkeringsavgifter fram till 
anläggandet av busstorget. 
 
 forts. 
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  KS 2015.749.4.3.1 
 
 
 
   
 § 300 (forts). 
 Köp av del av fastigheten Karlskrona 4:55 
 

Området har ingått i planeringen för Pottholmen, och bland annat finns 
markundersökningar m.m. gjorda inom området. Likaså ingår anläggandet 
av busstorgsytorna i investeringsplaneringen för Pottholmsprojektet. Enligt 
nuvarande tidsplanering för Pottholmen så kan anläggandet av busstorg 
m.m. påbörjas under hösten 2016. 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förvärvet finansieras dels genom 
investeringsanslaget för exploateringsverksamhet (markförvärv) om 5 mnkr 
och resterande 1,25 mnkr från kommunstyrelsens investeringsreserv. 

 
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 

1. att  godkänna det upprättade köpeavtalet för del av fastigheten 
Karlskrona 4:55 där Karlskrona kommun köper området av Jernhusen 
Stationer AB, 556616-7366, för en total köpeskilling om 6 250 000 kronor, 

 
 2. att  anslå medel för markförvärv om 6 250 000 kronor, 
 

3. att  medel för markförvärv finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens investeringsanslag för exploateringsverksamhet,  
5 miljoner kronor, och resterande från kommunstyrelsens 
investeringsreserv, 1,25 miljoner kronor, samt 

 
4. att  finansiering av tillkommande drift- och kapitalkostnader som är följd 
av markanskaffningen ska prövas av kommande budgetberedning för åren 
2017-2019. 
 
_________ 
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Näringsdepartementet, KS 2015.494.210 
Bostadsplaneringskommittén 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
 
 
 
 
 § 301 

Remissvar. Ny regional planering – ökad samordning och bättre 
bostadsförsörjning, SOU 2015:59 

  
Karlskrona kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Bostadsplaneringskommitténs utredning om en ny regional planering. 
Bostadsplaneringskommitténs uppdrag har varit att utreda och vid behov 
föreslå sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och 
framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att 
tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktig hållbar utveckling 
för alla delar av landet. 

  
Utredningen landar i slutsatsen att ett regionalt planinstrument bör inrättas 
som ska hantera bostadsplaneringen kopplat till infrastrukturplaneringen 
för att få en bättre samordning däremellan. Den regionala planen föreslås 
få en status i likhet med den nuvarande översiktsplanen och vara 
vägledande förbeslut om översiktsplaner och detaljplaner m.m. 

  
 Karlskrona kommuns synpunkter 

I utredningen föreslås att ett regelverk införs som Karlskrona kommun 
anser hanterar ett problem som företrädesvis finns i storstadsregionerna. 
De alla flesta kommuner är måna om att öka sin tillväxt så mycket som 
möjligt och arbetar aktivt för att få till stånd en bostadsbyggnation på bästa 
sätt, både för samhället och för individen. Det är ett komplext arbete där 
samhällsplanering och individens fria vilja och önskemål om boendeort 
måste samspela. Karlskrona kommun menar att det är svårt att på regional 
nivå ”styra” var i regionen bostäder ska byggas, och människor därmed 
väljer att bo. 

  
Utredningen framför att det finns om en bristande koppling mellan olika 
planeringsinstrument för bostadsplanering och infrastrukturplanering och 
att en bättre samordning på regional nivå i planeringen skulle leda till ökad 
bostadsproduktion. Karlskrona kommun känner inte igen sig i utredningens 
beskrivning av planeringssituationen i Sverige och menar att 
samordningen mellan olika sektorintressen sker i den kommunala 
översiktsplaneringen och i god samverkan med företrädare för regionen. 
 
 forts. 
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  KS 2015.494.210 
 
 
 
 
 § 301 (forts). 

Remissvar. Ny regional planering – ökad samordning och bättre 
bostadsförsörjning, SOU 2015:59 

 
Karlskrona kommun instämmer i att infrastruktur, och inte minst 
kollektivtrafikförsörjningen för en hållbar samhällsutveckling, är mycket 
viktig för bostadsbyggande men är tveksamma till att särskilja 
bostadsbyggandet tillsammans med infrastrukturen från övriga intressen 
som t.ex. kommunal och kommersiell service, verksamheter, natur- och 
kulturmiljöer m.m., i samhällsplaneringen. Bostadsbyggande måste vägas 
samman med alla intressen för att få en önskvärt resultat i 
samhällsplaneringen. 

 
Förutom ingrepp i den kommunala självbestämmanderätten som förslaget 
innebär, riskerar det att medföra en ytterligare tröghet i planerings-
systemet. Förslaget innebär även att avståndet tidsmässigt från initiativ till 
färdig byggnation blir längre då ytterligare en strategisk plan på 
vägledande nivå måste framarbetas och hållas aktuell. 

 
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
 att  anta yttrandet. 
 
 ________ 
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Utrikesdepartementet KS 2015.534.169 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 302 

Remissvar. Skärpt expertkontroll av krigsmaterial, SOU 2015:72 och 
sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet,  
SOU 2014:83 

 
Karlskrona kommun har getts möjlighet att ge synpunkter på förslagen i 
ovanstående delbetänkande. 

 
 Sammanfattning av förslag 

Regeringen beslutade den 1 juni 2012 att tillsätta en parlamentarisk 
kommitté med uppdraget att utreda den framtida svenska exportkontrollen 
av krigsmateriel och ramarna kring den. Utredningsuppdraget består av två 
huvudsakliga delar: dels frågan om skärpt exportkontroll gentemot icke-
demokratiska stater, dels frågan om införandet av sanktionsavgift i 
krismateriellagen. Det är denna sista fråga som behandlas i 
delbetänkandet. 

 
Kommittén har funnit att nuvarande sanktionssystem i krigsmateriellagen 
och PDA-lagen (produkter med dubbla användningsområden) inte är 
ändamålsenlig för att beivra de överträdelser som förekommer). 

 
Kommittén föreslår att det i krigsmateriellagen och i PDA-lagen genomförs 
en sanktionsväxling. Sanktionsväxlingen består i att straffrättsliga 
sanktioner ersätts eller kompletteras med administrativa kostnader. 
Förändringen innebär att administrativa sanktioner kan utfärdas även för 
ringa överträdelser av lagen. 

 
 Vilka effekter förväntas skärpningen av lagstiftningen få 

Förslagen påverkar i första hand tillstånds- och tillsynsmyndigheterna samt 
de statliga myndigheter som i dag är undantagna från kravet på tillstånd för 
att tillverka och tillhandahålla krigsmateriel. Sanktionsväxlingen innebär 
inga nya skyldigheter för företag och andra juridiska personer under 
förutsättning att de följer lagstiftningen. 
 
 forts. 
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  KS 2015.534.169 
 
 
 
 
 § 302 (forts). 

Remissvar. Skärpt expertkontroll av krigsmaterial, SOU 2015:72 och 
sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet,  
SOU 2014:83 

 
Kommentarer 
Delbetänkandet som behandlar införandet av sanktionsavgifter i 
krigsmateriellagen förändrar inte förutsättningarna för de företag som är 
verksamma i kommunen. Det är först när slutbetänkandet kommer om en 
skärpt exportkontroll gentemot icke-demokratiska stater som vårt befintliga 
näringsliv kan påverkas direkt eller indirekt. 

  
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 september 2015 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Christopher Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen tar med i remissvaret 
att Sverige ska följa internationella rekommendationer från FN och EU, 
utöver detta ska vi inte lägga in ensidiga klausuler t.ex. värderingar om 
mottagarlandets demokratiska staturs. 
 

 Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons (SD) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
detsamma. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning godkänns. Den som biträder Christopher 
Larssons (SD) tilläggsyrkande röstar JA, den som avslår densamma röstar 
NEJ. 
 
Följande röstar JA: Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD). 
 
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),  
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rickard Jönsson (S), 
Camilla Brunsberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), Börje Dovstad (FP), 
Magnus Larsson (C), Billy Åkerström (KD), Sofia Bothorp (MP), 
Lisbeth Bengtsson (S) och Anna Ottosson (M). 
 
 forts. 
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 KS 2015.534.169 
 
 
 
 

 § 302 (forts). 
Remissvar. Skärpt expertkontroll av krigsmaterial, SOU 2015:72 och 
sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet,  
SOU 2014:83 

 
Kommunstyrelsen beslutar således, med 2 JA-röster mot 13 NEJ-röster att 
avslå Christoper Larssons (SD) tilläggsyrkande. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
således 
 
att  anta yttrandet som sitt och sända det till Utrikesdepartementet som 
svar på delbetänkandet. 
 
_________ 
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Justitiedepartementet KS 2015.747.1.9.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 303 
 Remissvar. Myndighetsdatalagen, SOU 2015:39 
 

Justitiedepartementet har berett Karlskrona kommun möjlighet att lämna 
synpunkter på rubricerat betänkande. 

 
För att skapa en enhetlig och samlad reglering avseende myndigheters 
behandling av personuppgifter har en översyn gjorts av ett stort antal 
sektors- eller myndighetsspecifika lagar och förordningar som kompletterar 
personuppgiftslagen (PUL). Det har rört sig om ett lagtekniskt reformarbete 
och några betydande förändringar har inte gjorts.  

 
Förslaget innebär att en ny lag skapas. Myndighetsdatalagen. Lagen ska 
ge myndigheter möjlighet att behandla personuppgifter på ett 
ändamålsenligt sätt i sin verksamhet samt skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks vid sådan behandling. Lagen ska i princip 
tillämpas av alla statliga och kommunala myndigheter vid behandling av 
personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad eller avser manuell 
registerföring. Vissa verksamheter undantas dock från lagens 
tillämpningsområde, bl.a. en myndighets administrativa verksamhet och en 
myndighets verksamhet som personuppgiftsbiträde. 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 augusti 2015 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Synpunkter 
Karlskrona kommun ställer sig i huvudsak positiva till det redovisade 
förslaget. Förslaget innebär dock att registerförfattningar och 
personuppgiftslagen i vissa avseende fortfarande ska tillämpas. Detta då 
bl.a. administrativ verksamhet undantas och då det finns 
registerlagstiftning som berör socialtjänsten. Det medför ett rörigt system 
med fortsatta svårigheter att överblicka hela regelsystemet för behandling 
av personuppgifter. Det har varit önskvärt att all reglering avseende 
myndigheters behandling av personuppgifter hade kunnat behandlas i en 
lag. 
 
 forts. 
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 KS 2015.747.1.9.1 
 
 
 
 

 § 303 (forts). 
 Remissvar. Myndighetsdatalagen, SOU 2015:39 

 
För de myndigheter eller situationer där särreglering behövs hade särskilda 
kapitel kunnat införas, att jämföra med hur offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) är uppbyggd. Av detta följer även att det hade varit 
enklare och mer överskådligt att införa de paragrafer i personauppgifts-
lagen som anges i 6 § i den nya lagen istället för att låta dessa lagar 
existera parallellt. 

 
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 

 
att  till Justitiedepartementet avge yttrande i form av de synpunkter som 
anges ovan. 
 
_________ 
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Kommunledningsförvaltningen KS 2015.744.1.4.1 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 304 

Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen 

 
Controller Nina Larsson inleder föredragningen.  
 
Kommundirektör Carl-Martin Lanér presenterar målen och HR-specialist 
Henrik Sundihn sammanfattar personalnyckeltalen. 
 
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamheter beräknar 
uppvisa ett resultat i balans 2015. Utfallet för perioden uppgår till  
+7,6 mnkr. Budgetramen för 2015 uppgår till 238,7 mnkr exklusive 
sparbeting. 

 
I den prognos kommunledningsförvaltningen lämnar finns en återbetalning 
från kollektivtrafiken för föregående år, ett större överskott av bonusintäkter 
samt ett negativt utfall för utbetalningarna av de politiska arvodena. 

 
Under kommunstyrelsen ligger sparbeting om 12,8 mnkr. Sparbetingen är 
inte utdelade till förvaltningarna. I det fall sparbetingen inte uppfylls i sin 
helhet kommer de att påverka kommunstyrelsens utfall. Prognosen för 
2015 är -1,3 mnkr. 

 
Total prognos kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen inklusive 
sparbeting +1,2 mnkr. 

 
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
 att  godkänna uppföljningen för augusti månad 2015. 
 
 ________ 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

6 oktober 2015 24 
    

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
Kommunledningsförvaltningen KS 2015.745.2.7.1 
Ekonomiavdelningen 
Anette Sturesson 
Akten 
 
 
 
 
 § 305 
 Anställning av ekonomichef 
 

Jäv 
Tf ekonomichef Anette Sturesson anmäler jäv och lämnar samman-
trädeslokalen.  

 
Kommundirektör Carl-Martin Lanér informerar om gången med tillsättning 
av ekonomichef. 
 
Tjänsten som ekonomichef i Karlskrona kommun har varit utannonserad. 
 
Efter genomgång och värdering av de sökande har rekryteringsgruppen 
bestående av kommunstyrelsens presidium, berörda personal-
organisationer och arbetsgivaren beslutat föreslå att Anette Sturesson 
förordnas på tjänsten.  
 
Anette Sturesson är sedan 2 september 2015 tillfälligt förordnad i avvaktan 
på slutligt beslut i frågan. 
 

 
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 

att  förorda Anette Sturesson som ekonomichef i Karlskrona kommun 
under perioden 6 oktober 2015 till 15 oktober 2020. 

 
 ________ 
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Miljö- och samhällsbyggnad nämnden KS 2015.154.4.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 306 

Förnyat yttrande till Länsstyrelsen Blekinge län angående beslut om 
prövning av detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun 
 
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun beslutade att anta 
detaljplan för Fäjö 1:110 (Säljö udde) den 22 maj 2014 § 92. 
Länsstyrelsen Blekinge län beslutade den 17 juni 2014 att pröva 
kommunens beslut enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL). 
Länsstyrelsens motivering är att det kommunala beslutet att anta 
detaljplanen kan antas innebära att strandskyddet enligt 7 kap 
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. Enligt 
länsstyrelsens motivering gäller det specifikt det område där 
uthyrningsstugor planeras vid småbåtshamnen och på Saltö udde. 
 
Karlskrona kommunfullmäktige avgav den 20 november 2014 ett 
yttrande till länsstyrelsen där kommunens tidigare ställningstagande 
motiverades och vidhölls. Kommunen menade att planen borde fast-
ställas i sin helhet, då skäl för undantag från strandskyddet enligt 
kommunen föreligger. 
 
Kommunen har under hela prövningstiden önskat ett beslut i ärendet, 
då kommunen vid ett negativt utfall avsett överklaga länsstyrelsens 
beslut. Kommunens bedömning har hela tiden varit att det egna 
beslutet är att fattat på korrekta grunder och därmed kan väntas leda 
till ett positivt besked i högre instans. 
 
Om ett medgivande om undantag ges avsäger kommunen sig 
samtidigt den rätten till prövning. Det var därför tidigare ett mindre 
intressant alternativ för kommunen. 
 
Länsstyrelsen har ännu (2 september 2015) inte fattat beslut i 
ärendet. 
 
 forts. 
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 KS 2015.154.4.2.2 
 
 
 
 

 § 306 (forts). 
Förnyat yttrande till Länsstyrelsen Blekinge län angående beslut om 
prövning av detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun 

 
Underhandskontakter ger dock signaler om att ett upphävande av 
planen är att vänta. Kommunen har under hela processen haft en 
kontakt med både länsstyrelsen och med fastighetsägaren som även 
är sökande i detaljplanen. Sökanden har under hela tiden haft en stor 
tidspress på sig, och ett stort behov av en laga kraftvunnen detaljplan 
för att kunna driva och utveckla den verksamhet som finns på 
området, och som man redan investerat stort i. Sökanden menar att 
man nu är i ett skede där man inte längre har möjlighet att vänta på 
prövningsprocessen, utan har bett kommunen att göra de av 
länsstyrelsen önskade eftergifterna, så att resterande delar av 
detaljplanen kan vinna laga kraft. 
 
Då kommunen ser att verksamheten är av stort intresse för den 
strategiska utvecklingen av turistnäringen i skärgården görs 
bedömningen att kommunen bör gå sökandes önskamål till mötes 
och medge att länsstyrelsen undantar de aktuella delarna av planen 
från fastställelse. Detta trots att kommunen inte ändrat sin 
bedömning i sak. Kommunen delar sökandes uppfattning att det är 
viktigare att nu kunna utveckla delar av fastigheten än att invänta en 
ytterligare förlängd prövning, som genom sin tidsutsträckt riskerar 
hela verksamheten. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen 
medger att de på bilaga 1 markerade områdena undantas från 
fastställelse i länsstyrelsens prövning. 
 
Kommunen avser därefter inleda en ny planprocess för de 
undantagna områdena i den processen avser kommunen försöka 
hålla en nära dialog med både sökanden och länsstyrelsen för att 
kunna utveckla även den delen av fastigheten. 
 
Ordförande beslutar 
 
att  ärendet utgår. 
 
_________ 
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Leader Blekinge KS 2015.188.1.6.3 
SydostLeader 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 § 307 
 Hemställan om komplettering av finansiering för Leader Blekinge 
 

Föreningen Leader Blekinge ska avvecklas och den gamla programperioden 
avslutas. Inför den nya programperioden kommer en ny organisation, 
SydostLeader, att bildas. 

 
Fackliga förhandlingar genomfördes med representanter från Leader Blekinges 
styrelse (LAG-grupp) med syfte att minimera kostnader och underlätta 
övergång till den nya leaderorganisationen. En överenskommelse gjordes, 
vilken antogs av styrelsen den 18 augusti 2015, som innebär att personalen 
övergår till den nya organisationen när den bildats. 

 
För avveckling och överbryggning hemställer Leader Blekinge hos länets 
kommuner om kompletterande finansiering för drift och personal i 12 månader 
eller tidigare när den nya verksamheten kommer igång. Därutöver tillkommer 
kostnader för bokföring, revisor, reglering av Blekinges medverkan i 
gemensamt projekt ”Gränslöst” med Leader Smålandsydost, samt offentlig 
medfinansiering för att få ut det förberedande stödet från Jordbruksverket. 
Totalt krävs 1 300 000 kronor för att säkerställa kontinuiteten. Fördelat enligt 
gängse fördelningsnycklar innebär det för Karlskrona kommuns del är 
520 000 kronor. 

 
Vid tidigare start av den nya programperioden kommer återbetalning av 
medlen att göras till kommunerna. 
 

 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 

1. att till Leader Blekinge utbetala 520 tkr för att täcka föreningens underskott 
för år 2015 under förutsättning att övriga fyra kommuner i länet också betalar 
enligt gängse fördelningsnyckel och under förutsättning att de medel som 
finns kvar i föreningen i samband med avveckling av föreningen ska 
Blekingekommunerna dela föreningens överskott enligt gängse 
fördelningsnyckel, samt 
 
 forts. 
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 KS 2015.188.1.6.3 
 
 
 
 

 § 307 (forts). 
 Hemställan om komplettering av finansiering för Leader Blekinge 
 

2. att  500 tkr belastar kontot för nya leaderprogrammet och 20 tkr från  
konto 17508 Landsbygdsprogrammet. 

_________ 
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Kommunledningsförvaltningen KS 2015.741.1.4.1 
Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige 
Nämnder/Styrelser 
Akten 
 
 
 
 § 308 
 Fördelning av mål och direktiv från budget 2016 
 

Av kommunfullmäktiges beslut om budget 2016 och plan 2017-2018 
framgår att kommunstyrelsen getts i uppdrag att fastställa ansvars- och 
uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de fastställda målen 
respektive direktiven för Karlskrona kommun och kommunkoncernen. 
Kommunstyrelsens beslut ska rapporteras till kommunfullmäktige. 

 
 I denna PM redovisas förslag till ansvars- och uppgiftsfördelning. 
 

Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 31 augusti 2015 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 

 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
1. att  fastställa ansvars- och uppgiftsfördelning av mål och direktiv i 
budget 2016 och plan 2017-2018 enligt bilaga 1, 
 
2. att  nämndernas/styrelsernas fortsatta arbete med mål och direktiv ska 
baseras på de anvisningar som kommunledningsförvaltningen upprättat, 
samt 
 
3. att  till kommunfullmäktige återrapportera fastställd fördelning. 
 
_________ 
 

  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

6 oktober 2015 30 
    

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
Kommunfullmäktige KS 2015.741.1.4.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 309 
 Finansrapport tertial 2, 2015 
 

I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn framgår att 
kommunstyrelsen tre gånger om året till kommunfullmäktige ska lämna en 
rapport med en beskrivning av finansverksamheten och riskhantering i den 
samlade verksamheten. 

 
I kommunkoncernen ska all extern kapitalanskaffning, derivattransaktioner, 
likviditetshantering och finansiella placeringar samordnas. Samordningen 
sker genom, den inom kommunledningsförvaltningen organiserade, 
internbanken. Målsättningen för finansverksamheten inom den samlade 
verksamheten är att: 

 
• Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 
• Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella 

riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto 

• Inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och 
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering, 
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster. 

 
Den finansiella rapporten syftar till dels till att göra underlag för planering 
och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl 
finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna finansrapport, tertial 2, 2015. 
 
_________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015.753.1.4.1 
Revisionen 
Akten 
 
  
 
 
 
 § 310 

Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter 

  
 Redovisningschef Bengt Nilsson inleder föredragningen. 
  

VD Moderbolaget Lottie Dahl Ryde presenterar bolagskoncernens resultat 
och HR-chef Anneli Ekström presenterar personalnyckeltalen. 

  
 Kommunens prognostiserade resultat för helår 2015 uppgår till  

+32,6 mnkr. I resultatet ingår återbetalningen från AFA med 24 mnkr. Av 
detta resultat ska 10,5 mnkr som är realisationsvinster räknas bort i den 
s.k. balansavstämningen. Det balansavstämda resultatet uppgår därmed 
till +22,1 mnkr. 
 
Målavstämning och god ekonomisk hushållning 
I samband med delårsrapporten görs en målavstämning av 
kommunfullmäktiges fastställda mål. Det finns 35 övergripande 
verksamhetsmål som är beslutade av kommunfullmäktige. Av dessa 35 
mål utgör 31 verksamhetsmål. Dessa 31 mål har respektive 
nämnd/styrelse hanterat i enlighet med budgetdirektiven, det vill säga, de 
har arbetat med att göra dem SMARTA. Vid delårsrapportens upprättande 
finns cirka 250 s. k smarta mål. För att få en övergripande bild av hur vi 
arbetar för att uppnå målen har vi gjort en sammanställning av dessa mål 
som återredovisas i delårsrapporten. 
 
Vidare finns också avrapportering av kommunens fyra finansiella mål, som 
samtliga till fullo kan utvärderas sett över perioden 2015 till 2017. 
Nedbrutet för enskilda året 2015 konstatera att samtliga fyra finansiella mål 
kommer att uppnås. Vi gör bedömningen att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning sett ur det finansiella perspektivet. 
 
Från nämnder och styrelser 
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 24 augusti att begära 
kompensation för ökade lokalkostader i Rosenholm, under 
funktionsstödsnämndens uppsägningstid av dessa lokaler. 
 
 forts. 
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 § 310 (forts). 
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter 

 
Lokalerna använder socialnämnden för mottagande av de 
ensamkommande barn som Migrationsverket har anvisat till Karlskrona. 
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att nämnden bör erhålla 
kompensation för dessa lokalkostnader 2015 och den del som avser 2016. 

 
Medel för detta ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för utveckling 
social omsorgsverksamhet. Kommunfullmäktige har i samband med 
behandling av uppföljningsrapporterna per sista mars respektive sista maj, 
beslutat medge socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden tillåtelse att 
överskrida sina budgetar för år 2015 med -11,3 respektive -3,2 mnkr. 
Deras nya prognoser innebär nu avvikelse med -6,0 respektive -1,8 mnkr. 
De båda nämnderna har nu förbättrat sina prognoser, med totalt 6,7 mnkr, 
varför den tillåtna avvikelsen kan minskas. 
 
Samtidigt har kunskapsnämnden gått tillbaka till den prognos som 
lämnades i mars om – 9 mnkr. Nämnden har tidigare fått i uppdrag att vidta 
åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Nämndens bedömning är nu att 
detta inte kommer att lyckas. I det korta perspektivet bör nämnden avlastas 
från att vidta åtgärder som ger effekt för 2015, utan istället ges i uppdrag 
att vidta åtgärder av sådan art att nämndens tilldelade ramar för år 2016 
kan hållas. Detta eftersom nämndens ramar för 2016 är oförändrade och 
det är därmed av stor vikt att åtgärder vidtas för att nedbringa 
kostnadsläget långsiktigt. Självklart ska restriktivitet råda. Ett medgivande 
för kunskapsnämnden att redovisa underskott med -9,0 mnkr samtidigt 
som tillåtna avvikelser för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden 
minskas. Drift- och servicenämnden har i sin rapport meddelat att de 
effektiviseringskrav som nämnden har inom hamnverksamheten inte är 
möjliga att genomföra under innevarande år. Verksamheten prognostiserar 
en negativ avvikelse om -3,5 mnkr. Därtill kan konstateras att nämnden har 
ett antal konstaterade positiva avvikelser inom andra verksamheter för den 
tid som varit. Därför kan det antas vara rimligt att påtala för nämnden att 
den ska vidta åtgärder för att undvika underskott.  
 
 forts. 
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samlade verksamheter 
 
Ekonomiska obalanser finns inte endast inom de kommunala nämnderna 
utan även inom bolagskoncernen, och enligt det av kommunfullmäktige 
beslutade dokumentet ”ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona 
kommun” har styrelserna där motsvarande krav på sig att vidta åtgärder för 
att uppnå en ekonomi i balans. 

  
Utveckling i Karlskrona AB har i sin rapport försämrat sin prognos och det 
är rimligt att bolaget på samma sätt som nämnderna ska vidta åtgärder för 
att motverka avvikelsen. 
 
Samtliga nämnder och styrelser måste hålla sig inom de ramar som 
kommunfullmäktige beslutat om. Det är respektive nämnd eller styrelse 
som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med de medel som 
finns till förfogande. I händelse att nämnd/styrelse skulle bedöma att detta 
inte är möjligt ska förslag på förändring göras på de av kommunfullmäktige 

 fastställda målen. 
 

Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 september 2015 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Kunskapsnämndens åtgärder för att nå en budget i balans föredras av 
förvaltningschef Göran Palmér. 
 

 Information lämnas om följande:  
  

• Vidtagna åtgärder 
• Situationen runt nyanlända 
• Planerade åtgärder på kort och lång sikt 

  
 Yrkande 

Camilla Brunsberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige 1. att medge kunskapsförvaltningen att gå med 
underskott om 9 miljoner kronor, 2. att medge funktionsstödsförvaltningen 
att gå med underskott om 4,6 miljoner koronor samt 3. att finansiera 
kunskapsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningens underskott för 
2015 med årets utbetalda AFA-pengar. 
 
 forts. 
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Camilla Brunsberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 1. att ge 
kommundirektören i uppdrag att utvärdera de långsiktiga konsekvenserna 
av årets underskott för kunskapsnämnden och funktionsstödsnämnden och 
återkomma med förslag på eventuellt nödvändiga omprioriteringar i 2016 
års budget för kommunstyrelsen att ta ställning till, senast på kommun-
styrelsen i november 2015, samt 2. att ge kommundirektören i uppdrag att 
ta fram en analys och en utredning kring varför sjukskrivningar numera 
konstant ökar, och i samband med detta ta fram konkreta förslag på 
åtgärder för att få ner sjukskrivningarna. 
 
Sofia Bothorp (MP) meddelar att hon inte deltar i dagens beslut. 
 
Magnus Larsson (C) yrkar avslag på Camilla Brunsbergs (M) samtliga  
att-satser. 
 
Christopher Larsson (SD) och Lotta Attman (SD) yrkar bifall till att-satserna 
1 och 2 i yrkandet till kommunfullmäktige. 
 

 Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsbergs (M) tre första 
tilläggsatt-satser till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen 
avslår detsamma. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning godkänns. Den som biträder Camilla 
Brunsbergs (M) tilläggsyrkande röstar JA, den som avslår densamma 
röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Camilla Brunsberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), 
Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD), Billy Åkerström (KD) och 
Anna Ottosson (M). 
 
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),  
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rickard Jönsson (S),  
Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C), och Lisbeth Bengtsson (S). 
   
Avstår: Sofia Bothorp (MP). 
 
 forts. 
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Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter 
 
Kommunstyrelsen beslutar således, med 6 JA-röster mot 8 NEJ-röster och 
1 avstår att avslå Camilla Brunsbergs (M) tre första att-satserna till 
kommunfullmäktige. 

  
Därefter ställer ordförande proposition på Camilla Brunsbergs (M) två  
att-satser till kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen avslår 
detsamma. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning godkänns. Den som biträder Camilla 
Brunsbergs (M) tilläggsyrkande röstar JA, den som avslår densamma 
röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Camilla Brunsberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), 
Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD), Billy Åkerström (KD) och 
Anna Ottosson (M). 
 
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),  
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rickard Jönsson (S),  
Börje Dovstad (FP), Magnus Larsson (C), och Lisbeth Bengtsson (S). 
 
Avstår: Sofia Bothorp (MP). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således, med 6 JA-röster mot 8 NEJ-röster och 
1 avstår att avslå Camilla Brunsbergs (M) två första att-satserna till 
kommunstyrelsen. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
således kommunfullmäktige besluta 

 
1. att  påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål 
och medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin 
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar 
för verksamhetens mål, 
 
 forts. 
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 § 310 (forts). 
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter 
  
2. att  uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar 
ett negativt utfall för helår 2015, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi 
i balans och att dessa redovisas senast i samband med uppföljning per 
den 31 oktober 2015, 

 
 

3. att  ändra medgivande om underskott för år 2015 för arbetsmarknads-
nämnden och socialnämnden till -1,8 respektive -6,0 mnkr, samt 
 

 4. att  godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015. 
  
 

Efter tillstyrkan av allmänna arbetsutskottet beslutar således 
kommunstyrelsen för egen del 
 
5. att  godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015, 
 
6. att  kompensera socialnämnden för ökade lokalkostnader Rosenholm 
2015 med 300 000 tkr och med 700 000 tkr för första halvåret 2016  som 
är följden av tillfälligt övertagande av lokal från funktionsstödsnämnden, 
och att detta ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för utveckling social 
omsorgsverksamhet, 
 
7.  att uppdra till kommundirektören att med den 30 september som 
avstämningstidpunkt till kommunstyrelsen i november redovisa 
nulägesbeskrivning av direktivens genomförande, samt 
 
8.  att överlämna delårsrapporten till revisionen. 
 

 ________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015.82.4.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 311 

Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 
och 4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1 

  
 Mark- och exploateringschef Ola Robertsson föredrar ärendet. 
  
 Markanvisningsavtalet är upprättat med Kärnhem Bostadsproduktion AB. 
  

Detaljplanen och det samverkansavtal som tecknades 23 juni 2008 mellan 
Karlskrona kommun och Kärnhem AB, utgör grunden för detta avtal. 

  
Kommunen kommer att överlåta den mark som ägs av kommunen inom 
kvarter 1, 2 och 4 enligt särskilda köpekontrakt. Ytorna framgår av avtalets 
bilaga 2. 

  
Kärnhem AB äger rätt att förvärva marken i tre etapper, där etapp 1 är 
kvarter 2, etapp 2 är kvarter 1 och etapp 3 är kvarter 4. 

  
Etapp 1 (kvarter 2) ska tillträdas senast 20 månader, etapp 2 (kvarter 1) 
ska tillträdas senast 40 månader och etapp 3 (kvarter 4) ska tillträdas 
senast 60 månader från undertecknandet av detta avtal. 

  
Byggnation för respektive kvarter ska sedan påbörjas senast inom 12 
månader från tillträdet. Detta kommer även att utgöra villkor i 
köpekontrakten som upprättas. 

  
Den bebyggelse som uppförs skall följa detaljplanen för Pottholmen 1 m.fl., 
etapp 1. 

  
Exploateringen och kvartersutbyggnaden kommer att bedrivas enligt 
nedanstående tidsplan: 

  
• Byggstart kvarter 2, september 2016 

• Byggstart kvarter 1, kvartal 1, 2018 

• Byggstart kvarter 4, kvartal 1, 2020 

• Byggstart P-hus, 2020 

 
  forts. 
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 § 311 (forts). 

Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 
och 4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1 

  
Enligt detaljplanen så behålls och renoveras byggnad 34 medan övriga 
befintliga byggnader inom området rivs. Som medfinansiering av 
renoveringskostnaderna för byggnad 34 ska Kärnhem AB betala  
1 500 000 kronor till kommunen. 

  
Som medfinansiering till konstnärlig gestaltning av allmän plats ska 
Kärnhem AB betala 250 000 kronor till kommunen. 

  
Kärnhem AB förbinder sig att via P-köp lösa sina parkeringsåtgärder som 
är kopplade till respektive kvarters aktuella byggrätter enligt beviljat 
bygglov. Kommunen ska erhålla en ersättning per bilplats med  
250 000 kronor. 

  
Kärnhem AB ska upprätta en handlingsplan som beskriver på vilket sätt 
man avser att infria målen i kommunens hållbarhetsprogram för 
Pottholmen etapp 1. Handlingsplanen ska godkännas av kommunen och 
lämnas in i samband med att köpekontraktet tecknas för respektive kvarter. 

  
Avtalet innebär ingen förändring gentemot kommunens tidigare planering 
beträffande intäkter och kostnader. 

  
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 september 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

  
Yrkande 
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 

  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att  godkänna markanvisningsavtal mellan Karlskrona kommun och 
Kärnhem Bostadsproduktion AB om exploatering och förvärv av kvarteren 
1, 2 och 4 inom detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1, samt 
 
2. att  delegera till kommunstyrelsen att genom separata köpekontrakt 
försälja berörd mark enligt markanvisningsavtalet. 
 
_________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015.760.1.2.7 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 312 

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 
per den 1 september 2015 

 
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggningen 
av motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas 
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen och 
medborgarförslaget från vidare handläggning. 

 
Enligt 29-30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall 
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som 
inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
 att  godkänna balansförteckning per den 1 september 2015. 
 
 ________ 
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Kommunfullmäktige KS 2014.593.610 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 313 
 Svar på motion gällande lovskolor 
 

Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10-11 december 
2014 § 224, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att genomföra 
lovskolor. 
 
Kunskapsnämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2015 lämnat 
yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att det finns idag verksamhet 
som riktar sig till främst elever i åk 9 och som saknar behörighet till gymnasiet. 
Det är cirka 100 elever som anmäler sig till varje lov. 

 
 Supportskola 
 - Mellanmål 100 elever x 15 kr x 5 dagar = 7 500 kronor 
 - 12 lärare x 5 dagar = 93 000 kronor + sociala avgifter 
 - Material 2 000 kronor 
 Totalt 102 500 kronor x 3 lov 
 
 Sommarskola 
 - Mellanmål 100 elever x 15 kronor x 10 dagar = 15 000 kronor 
 - 12 lärare x 10 dagar = 258 000 kronor + sociala avgifter 
 - Material 2 000 kronor 
 Totalt 275 000 kronor 
 - Busskort 20 buntar á 2 400 kronor = 48 000 kronor 
 

Detta innebär att dagens organisation kostar cirka 630 500 kronor på ett år. 
Kommunen får ersättning med 1 000 kronor för varje elev i åk 9 och lov. 
 
Beslut nationell budget 
I den beslutade nationella budgeten för 2015 ingår satsningar på sommar- och 
lovskolor för elever i årskurs 6-9. 
 
 forts. 
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  KS 2014.593.610 
 
 
 
 
 § 313 (forts). 
 Svar på motion gällande lovskolor 
  
 Från skolverket 
 
 Sommarskola 

Huvudman kan söka statsbidrag för sommarskola för elev som behöver 
den för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Eleven ska under 
vårterminen 2015 gått: 

 
 - årskurs 6-9 i grundskolan 
 - årskurs 6 i sameskolan, eller 
 - årskurs 7-10 i specialskolan 
 

Statsbidrag för sommarskola kan också sökas för elev som behöver den 
för att nå kunskapskraven i den inledande kursen i matematik. Eleven ska 
gå på: 

 
 - gymnasieskolans yrkesprogram 
 
 Lovskola 

Huvudman kan söka statsbidrag för undervisning under sport-, påsk- och 
höstlov för elever som behöver den för att nå kunskapskraven i ett eller 
flera ämnen. Eleven ska gå i: 
 
- årskurs 9 grundskolan, eller 
- årskurs 10 i specialskolan 
 
Villkor för bidraget 
Bidraget gäller till undervisning av elever som inte nått eller riskerar att inte 
nå kunskapskraven. Eleverna ska ha deltagit i och avslutat lov- eller 
sommarskolan. 

 
 
  forts. 
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  KS 2014.593.610 
 
 
 
 
 § 313 (forts). 
 Svar på motion gällande lovskolor 
 

Vid lov- och sommarskola ska undervisningen ges av lärare som får 
anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning. Det 
innebär att läraren som undervisar ska vara legitimerad. 

 
 Bidragets storlek 

Bidraget är upp till 1 000 kronor/elev och vecka för undervisning 
under sommarlovet (då bidraget kan sökas per vecka), och 200 
kronor/dag för undervisning under sport-, påsk- och höstlovet (då 
bidraget kan sökas per dag). 
 
Utifrån den beslutade nationella budgeten 2015 pågår arbete för 
utökning/utveckling utifrån skolverkets angivna ramar för statsbidrag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  föreslå motionen besvarad. 
 
_________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015.394.870 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 314 
 Svar på medborgarförslag om kulturkvarteret i kv Bonde 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen 
ska bilda och bygga ett kulturkvarter i kv Bonde. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den 
31 augusti 2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. 
 
Förvaltningen skriver att en utredning under våren 2015 visar att det är 
möjligt att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för stadsbibliotek, 
konsthall och besökscentrum på egen mark i kv Bonde. Utredningen visar 
också att de delar av kvarteret som ägs av Svenska kyrkan inte svarar mot 
de behov som kommunens verksamheter har. 
 
Utredningen är nu på remiss hos kommunens samtliga nämnder och 
bolag. Under hösten 2015 väntas kommunstyrelsen ta ställning till om 
förslaget om ett kulturhus/kulturkvarter ska förverkligas i kv Bonde. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  anse medborgarförslaget besvarat. 
 
_________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015.404.880 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 315 

Svar på medborgarförslag om arkitekttävling för ett nytt kulturkvarter 
i kv Bonde 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den  

3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att utlysa en 
arkitekttävling för kv Bonde, samt att tävlingsförslagen ska ställas ut så att 
kommuninvånarna får möjlighet att tycke till om förslagen. 

 
 Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den  
 31 augusti 2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. 
 

Förvaltningen skriver att en utredning under våren 2015 visar att det är 
möjligt att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för stadsbibliotek, 
konsthall, och besökscentrum på cirka 5 000 kvm i kvarteret Bonde. 
Utredningen är nu på remiss hos kommunens samtliga nämnder och 
bolag. 

 
Om kommunstyrelsen väljer att gå vidare med förslaget innebär det att en 
arkitekttävling genomförs för att få fram de bästa lösningarna för kvarteret. 
En professionell jury bedömer sedan de inkomna förslagen utifrån en rad 
kriterier. 

 
Intresset för ett kulturhus/kulturkvarter är stort hos Karlskronaborna och det 
är viktigt att det fortsatta arbetet görs med så stor öppenhet som möjligt. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  anse medborgarförslaget besvarat. 
 
_________ 

 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

6 oktober 2015 45 
    

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
Kommunfullmäktige KS 2014.394.609 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 316 
 Svar på medborgarförslag om att få slippa läxor 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 18 september 2014, § 157, av Julia Wikgren-Erheim och Emma 
Obberson. Förslaget är slippa läxor. 
 
Kunskapsnämnden har den 27 augusti 2015, § 80, lämnat yttrande och 
beslutsförslag.  
 
Kunskapsnämnden skriver att gymnasieutbildningen är en frivillig skolform. 
Det betyder att den tid varje elev vill och behöver använda för att uppnå de 
personliga målen med studierna kan variera från elev till elev. Gymnasie-
studier ställer därför ibland krav på såväl individuell motivation och 
planering som studieteknik. För elever i gymnasieskolan kan det vara till 
hjälp att samtala om sin studiesituation med lärare, studie och yrkesväg-
ledare eller elevvårdspersonal. Information kring studieteknik hålls redan 
idag med de elever som börjar i årskurs ett på gymnasieskolan. Planering 
är igång för att kunna utöka dessa tillfällen så att de hålls mer kontinuerligt 
under året och riktas till alla elever och årskurser. Studiehandledning 
erbjuds inom ramen för varje kurs av lärare, speciallärare, special-
pedagoger och i vissa fall av personliga assistenter. 
 
Gymnasieskolan erbjuder även extra stöd till elever i form av 
”mattestugor”, extra stödtimmar som lärarna förfogar över och som kan 
riktas till de elever som behöver extra stöd för att nå målen. 
 
Gymnasieskolan har under det senaste året börjat intensifiera 
användningen av digitala verktyg, eleven kan redan innan lektionen gå 
igenom det material som kommer att tas upp på lektionen och materialet 
finns alltid tillgängligt för eleven. Flera lärare har även börjat filma sina 
genomgångar även detta är ett viktigt verktyg för självstudier och möjliggör 
att elever som saknar hjälp hemma kan få denna i form av en ”lärare i 
hemmet”. 
 

  forts. 
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  KS 2014.394.609 
 
 
 
 
 § 316 (forts). 
 Svar på medborgarförslag om att få slippa läxor 

  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  medborgarförslaget anses besvarat. 
 
_________ 
 
 

  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

6 oktober 2015 47 
    

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
Kommunfullmäktige KS 2015.230.210 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 317 

Svar på medborgarförslag om att skapa renoverings- och 
underhållsplaner för bebyggd miljö 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att skapa 
renoverings- och underhållsplaner för bebyggd miljö. 
 
Drift- och servicenämnden har den 23 juni 2015, § 91, lämnat yttrande och 
beslutsförslag.  

 
Drift- och servicenämnden skriver att fastighetsavdelningen arbetar redan 
idag med det förslagsställaren föreslår för de förvaltningsägda 
fastigheterna. Dessa underhållsplaner är också i högsta grad kopplade till 
den kommunala budgeten eftersom den anger ramarna för hur mycket 
underhållsåtgärder som kan utföras respektive budgetår. 
 
Underhållsbehov och liknande vägs in vid den långsiktiga planeringen för 
kommunens lokalbehov. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  medborgarförslaget härmed skall anses besvarat. 
 
_________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015.170.106 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 318 

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar initiativet 
att få igång tidkulan på inventariekammare Nr 1 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona 
kommun tar initiativet att få igång tidkulan på inventariekammaren Nr 1. 

 
Drift- och servicenämnden har den 23 juni 2015, § 90, lämnat yttrande och 
beslutsförslag.  
 
Drift- och servicenämnden skriver att en tidkula på Rådhusets tak vore ett 
främmande inslag på Stortorget. Tidkula hör sjöfarten till och skall ej 
placeras mitt på landbacken. 
 
Karlskrona kommun har förtroende för att Försvarsmakten och 
Fortifikationsverket lägger sina underhållsresurser där de gör störst nytta. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå medborgarförslaget. 
 
_________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015.279.822 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 319 

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att 
bjuda in till möte för bildandet av en extern referensgrupp för att 
öppna varmbadhusets verksamhet igen 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 23 april 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona 
kommun beslutar att bjuda in till möte för bildande av extern referensgrupp 
för att öppna varmbadhusets verksamhet igen. 
 
Drift- och servicenämnden har den 23 juni 2015, § 92, lämnat yttrande och 
beslutsförslag.  
 
Drift- och servicenämnden skriver att fastighetsavdelningen arbetar med 
att ta fram åtgärder som möjliggör att Varmbadhuset öppnar igen efter det 
ordinarie semesteruppehållet och ser idag ingen anledning att bilda en 
sådan referensgrupp. 
 
Fastighetsavdelningen har också informerat både Sveriges Radio och 
Varmbadhusets vänner att arbetet fortlöper enligt plan och att man räknar 
med att öppna igen efter sommaren i likhet med tidigare år 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  medborgarförslaget härmed skall anses besvarat. 
 
_________ 
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Kommunledningsförvaltningen KS 2015.741.1.4.1 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 320 
 Finansrapport augusti 2015 från Internbanken 
 

I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för Karlskrona 
kommun” framgår att rapportering avseende den finansiella verksamheten 
ska levereras till kommunstyrelsens allmänna utskott samt 
kommunstyrelsen månatligen. 

 
Rapporteringen ska innehålla basfakta för upp- och utlåning, likviditets-
hantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom 
de ramar för risktagande som kommunstyrelsen fastställt. Rapporteringen 
ska på en aggregerad nivå visa bokförda värden och förändringar av dessa 
avseende all upplåning och utlåning i kommunen. 

 
 Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 

att  godkänna föreliggande rapport från internbanken avseende augusti 
månad 2015. 

 
 ________ 
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§ 321 

 Anmälningsärenden 
 

a) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt. 
b) Sveriges kommuner och landsting. Cirkulär 15:23. Budgetförutsättningar för 

åren 2015-2018. 
c) Delegationsbeslut 2015-09-01 om kameraövervakning. 
d) Socialnämnden 2015-08-24, § 133. Budgetuppföljningsrapport per 31 juli. 
e) Socialnämnden 2015-04-20, § 135. Sammanställning och uppföljning av 

förbättringsåtgärder föreslagna utredningar och tillsyn avseende 
socialnämndens föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns död. 

 
Anmälningsärende e) 
Camilla Brunsberg (M) vill att anmälningsärende e) skickas ut till allmänna 
utskottet samt att en föredragning ska ske i ämnet. 
 
Kanslichef Elisabeth Arebark svarar.  

 
 ________ 
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§ 322 
 Övrigt 
 
 Inga frågor ställdes och ingen information gavs. 
 
 ________ 
 
 



 
 

 

                                                                                               8 januari 2008 1 
 

 
 

 
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 8 januari 2008. 
 
§ 1          Information och föredragningar. 
§ 2 Kommunala val.
§ 3 Yttrande över departementspromemorian- Tydligare ledarskap i skolan och förskolan- 

förslag till ny rektorsutbildning. 
§ 4  Internbudget för år 2008. 
§ 5 Förslag till yttrande över promemorian "vårdnadsbidrag- familjepolitisk reform". 
§ 6 Investeringstillstånd-elektronisk handel. 
§ 7 Förslag till nytt reglemente för tekniska nämnden och tillägg till kommunstyrelsens 

reglemente. 
§ 8     Förslag till konkurrensutsättning och minimering av egenregiverksamheten inom 

tekniska förvaltningen. 
§ 9  Kompetensutvecklingspolicy.  
§ 10 Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona 4:5 (kvarteret kv 

Axel m .m) på Trossö, Karlskrona. 
§ 11 Avtal mellan Karlskrona kommun och Örlogsporten fastigheter AB angående 

exploatering av detaljplan för del av Fiskhamnen 3 mfl (Saltö torg), Karlskrona 
kommun. 

§ 12 Antagande av detaljplan Fiskhamnen 3 mfl (Saltö torg), Karlskrona kommun. 
§ 13 Förslag till Karlskrona kommun beredskapsplan för pandemisk influensa. 
§ 14 Svar på motion om var ska brandstationen ligga. 
§ 15 Anmälningsärende. 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården 
 Tisdagen den 8 januari 2008, kl.08.30-10.45, kl 11.45-12.10 
 Sammanträdet ajourneras kl. 10.45-11.45  
 
Beslutande: Ordförande  Karl-Gösta Svenson (m) 
 1 :e vice ordf. Kent Lewén (fp) 
 2 :e vice ordf. Christina Mattisson (s)  
 Ledamöter Mats Lindbom (c)   
  Tommy Olsson (kd)  
  Camilla Brunsberg (m) 
  Jan Lennartsson (m) 
  Sofia Bothorp (mp) 
  Patrik Hansson (s)  
  Lars Hildingsson (s)  
  Bo Andersson (s) 
  Yvonne Sandberg Fries (s)   
  Günter Dessin (v) 
  Richard Jomshof (sd) 
 
Tjänstgörande ersättare  Gertie Olsson (s)   
 
Närvarande  ersättare Carl-Göran Svensson (m) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Gunilla Ekelöf (fp) 
  Mikael Andersson (fp) 
  Rikard Jönsson (s)  
  Tore Arnström (s) 
  Håkan Eriksson (s)  
  Magnus Johansson (s) 
  Per Henriksson (sd) 
  Åsa Gyberg- Karlsson (v) 
    
Närvarande  tjänstemän Kommunchef  Ingrid Augustinsson-Swennergren 
  Ekonomichef  Mats Svensson 
  Kommunjurist Lennarth Eriksson  
  Informationschef Ulla Nelson 
  Utvecklingschef Bengt Lingman 
  Personalchef Anneli Ekström 
  Controller Olle Karlsson kl 08.30-09.20 §§ 1-5 

Stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz kl 09.35- 10.45 § 
1, 10. 

  Kommunsekreterare Elisabeth Arebark 
 
Utses att justera  Christina Mattisson  
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Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse 
 
 
 
 
Underskrifter  
Sekreterare  ………………………………………  § 1-15 
  Elisabeth Arebark 
 
Ordförande  ……………………………………… 

Karl-Gösta Svenson  
 
   
Justeringsledamot ………………………………………  
  Christina Mattisson  
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den     januari 2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar 
 
…Elisabeth Arebark…………………………….. 
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§ 1 
Information och föredragningar 
 
1.  Ordförande informerar om att kommunchef Ingrid Augustinsson   
     Swennergren har fått i uppdrag, att tillsammans med miljö- och 
     byggnadsförvaltningen, polisen och andra berörda organisationer ta fram   
     underlag hur Karlskrona kommun ska kunna hantera säkerheten när det   
     gäller raketer, samt att man även tittar på om man kan använda   
     miljövänliga fyrverkerier. 
 
2.  Internbudget 2008, föredras av kommunchef Ingrid Augustinsson   
     Swennergren. 
 
3. Yttrande över promemorian ”vårdnadsbidrag- familjepolitisk reform”,  
     föredras av controller Olle Karlsson. 
 
4. Avtal för etablering av hotell inom detaljplan för del av Karlskrona 4:5  
    (kvarteret kv Axel m.m) Karlskrona kommun, föredras av stf  
    förvaltningschef Jan-Anders Glantz. 
     _______ 
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Kommunala uppdrag                                                                              2007.36.102 
Den valda 
Informationsenheten 
Akten     
  
 
  

 
§ 2 

                              Kommunala val 
   

Efter förslag från ordförande, Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy 
Olsson (kd), Sofia Bothorp (mp), Richard Jomshof (sd), Günter Dessin (v) 
och Christina Mattisson (s) utser kommunstyrelsen följande: 

   
Tillsättning av styrgrupp för utredning av strukturen för nämnds- och 
förvaltarorganisation i Karlskrona kommun. 
 
Peter Glimvall (m) sammankallande, 
Gunilla Ekelöf (fp), 
Jörgen Johansson (c), 
Jan Spjuth (kd), 
Sofia Bothorp (mp), 
Richard Jomshof (sd), 
Günter Dessin (v), 
Yvonne Sandberg Fries (s), 
Eva-Marie Malmgren (s), samt 
Ola Bergqvist (s) 
 
Jämställdhetskommittén 
Efter förslag från ordförande så beslutar kommunstyrelsen att delegera till 
kommunstyrelsens allmänna utskott att fatta beslut om ordförande samt 
ledamot i jämställdhetskommittén. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott om att fatta beslut  
ordförande samt ledamot i jämställdhetskommittén. 
________ 
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Utbildningsdepartementet                                                                   2007.500.600 
Handläggare 
Akten 
 
 
   
 § 3 

Yttrande över departementspromemorian – Tydligare ledarskap i 
skolan och förskolan- Förslag till ny rektorsutbildning. 

 
Karlskrona kommun är en av 90 remissinstanser som har fått möjlighet att 
yttra sig över Utbildningsdepartementets förslag till ny rektorsutbildning- 
tydligare ledarskap i skolan och förskolan (Ds 2007:34). 
 
Kommunens yttrande har arbetats fram i dialog med förvaltningscheferna för 
Barn- och ungdomsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. 
 
Statsrådet Jan Björklund beslutade den 2 april 2007 att inrätta en intern 
arbetsgrupp, rektorsutbildningsberedningen, med uppdrag att utarbeta förslag 
avseende den statliga rektorsutbildningen. Arbetsgruppen ska enligt 
direktiven lämna förslag på inriktningen och omfattningen av den statliga 
rektorsutbildningen samt hur denna ska organiseras. I arbetsgruppens 
uppdrag ingår att lämna förslag till utbildningens målgrupp samt om 
utbildningen ska vara obligatorisk. 
 
Arbetsgruppen föreslår att en ny statlig befattningsutbildning inrättas för 
rektorer, förskole-chefer, biträdande rektorer, rektorer för fristående skolor 
samt förskolechefer med ansvar för enskilda förskolor. 
 
Förslaget om en ny statlig befattningsutbildning innehåller tre delar: 
 

• skoljuridik- och myndighetsutövning, d v s kunskap om det statliga 
uppdraget och regelverket, 

 
• mål- och resultatstyrning, d v s kunskap om uppföljning och 

utvärdering av elevernas och verksamhetens resultat i förhållande till 
målen, 

 
• utbildning i skolledarskap, d v s en kvalificerad 

ledarskapsutbildning med särskild inriktning på uppdraget att leda 
skol- och förskoleverksamhet. 

 
Arbetsgruppen föreslår vidare att deltagare som genomgått hela utbildningen 
ska kunna erhålla ett certifikat, vilket ska utfärdas av den statliga 
skolmyndighet som ansvarar för rektorsutbildningen. 
                                                                                                     Forts 
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 § 3 forts 
Yttrande över departementspromemorian – Tydligare ledarskap i 
skolan och förskolan- Förslag till ny rektorsutbildning. 
 
Utbildningens tre lika stora delar föreslås sammantaget omfatta 30 
högskolepoäng(20 poäng enligt tidigare system), på ett för alla rektorer och 
förskolechefer över landet enhetligt sätt, och kunna utgöra grund för 
magister- eller masterexamen.  
 
Utbildningen föreslås vara obligatorisk för nyanställda rektorer, påbörjas 
snarast möjligt efter det att tjänsten tillträtts och vara genomförd fyra år efter 
tillträdesdagen. Nyanställda förskolechefer och biträdande rektorer föreslås 
genomgå utbildningen på frivillig basis.  
 
Arbetsgruppen anser att det är angeläget att också idag verksamma rektorer, 
förskolechefer och biträdande rektorer bereds plats på 
befattningsutbildningen. Utbildningen bör dimensioneras så att 1400 
personer årligen kan påbörja utbildningen, till en beräknad kostnad av 100 
Mkr/år. 

 
Yttrande  
Karlskrona kommun är i allt väsentligt positiv till förslaget om ny 
rektorsutbildning. Det är angeläget att både nytillträdda och i dag verksamma 
skolledare ges möjlighet till en kvalificerad befattningsutbildning. Utbildning 
i skolledarskapet, förmågan att fungera som pedagogiska ledare med ansvar 
för att utveckla den lokala förskole- och skolverksamhet, är särskilt viktig.  
 
En statlig styrning och finansiering av rektorsutbildningen ger garantier för 
en nationellt likvärdig skola i hela landet. Att samma krav på 
rektorsutbildning gäller för såväl kommunala som fristående skolor borgar 
för likvärdighet. 
 
Det hade varit önskvärt att den som erhåller en rektorstjänst redan hade 
genomgått utbildningen. Enligt arbetsgruppen är detta svårt att genomföra. 
Ett förslag skulle därför kunna vara att man erhåller ett 
tillsvidareförordnande som rektor först efter genomgången utbildning, där 
man visat goda resultat. 
 
Karlskrona kommun ser inga hinder för att utbildningens olika delar kan 
bedrivas på olika lärosäten(universitet/högskolor). Det är emellertid viktigt 
att en samordning av utbildningen sker så att de olika delarna bildar en helhet 
och ett sammanhang. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 10 december 2007 
lämnat yttrande och beslutsförslag.                                           Forts 
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 § 3 forts 
Yttrande över departementspromemorian – Tydligare ledarskap i 
skolan och förskolan- Förslag till ny rektorsutbildning. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2008 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkanden 
Patrik Hansson (s) yrkar att sista meningen i tredje stycket tas bort under 
rubriken yttrande. 
 
Ordförande, Kent Lewén (fp)  och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition och beslut. 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Patrik 
Hanssons yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets 
förslag.  
 
Således beslutar kommunstyrelsen 
 
att överlämna ovanstående yttrande till utbildningsdepartementet. 
 
__________ 
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Förvaltningsledningen                                                                           2007.565.041 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
Akten 
 
 
 § 4 
 Internbudget för år 2007. 
 
 Kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren föredrar ärendet. 
 

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 30 november 2007 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Kommunledningsförvaltningens internbudget för 2008 omfattar både 
kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningsförvaltningen och 
kommunstyrelsens projektbudget (i enlighet med beslut i 
kommunfullmäktige) och uppgår till 155,8 mkr. Avdrag har då gjorts med 
1,3 mkr avseende RUP:en. Kommunstyrelsens ram för styrelsens egen 
verksamhet uppgår till 8,9 mkr i förvaltningens förslag till internbudget, 
kommunledningsförvaltningens ram till 125,8 mkr och projektbudgeten har 
en budgetram på 21,1 mkr. Överförmyndarnämndens budget omfattar från 
och med 2008 även de tjänster som finns budgeterade för verksamheten och 
uppgår 2008 till 2,8 mkr. 
 
Innevarande års projektbudget innehåller till delar kostnader som egentligen 
avser permanent verksamhet. I förvaltningens förslag till budget har en del av 
detta korrigerats genom att 2,5 tjänster förslås överföras från projektbudgeten 
till basbudgeten. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att permanenta Möjligheternas Hus. 
Kostnaden för verksamheten, 1,1 mkr, föreslås överföras till basbudgeten 
från projektbudgeten. Totalt föreslås 2.410 mkr överföras från basbudgeten 
till projektbudgeten. 
 
Som tidigare nämnts har nämndernas budgetram minskats med 1,3 mkr. 
Tidigare har beslutats att kommunstyrelsens projektbudget ska minska med 2 
mkr och att dessa medel ska avsättas till RUP:en. För att minska 
kommunstyrelsens projektbudget med 2 mkr ska ytterliggare 730 tkr avsättas 
ur projektbudgeten. 
 
Efter avräkning för medel som överförts till basbudgeten och till RUP:en 
uppgår kommunstyrelsens projektbudget från och med år 2008 till 20.340 
mkr.    
 
Inom basbudgeten har informationsverksamhetens budgetram utökats och 
IT-enhetens minskat då justering då justering gjorts mellan dessa 
verksamheter för intranätet.                                                       Forts 
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 § 4 forts 
 Internbudget för år 2007. 

 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2008 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkanden 
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med 
tilläggsyrkande att Integration under rubrik styr och ledning 100 tkr flyttas 
till tillväxtenhetens projekt under rubrik strategisk utveckling. 
 
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, samt yrkar 
bifall till Mats Lindboms tilläggsyrkande. 
 
Proposition och beslut  
Ordförande ställer proposition på Mats Lindboms tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat enligt tilläggsyrkandet. 
 
Således beslutar kommunstyrelsen 
 

      1. att överföra 2.410 tkr från kommunstyrelsens projektbudget till   
      kommunledningsförvaltningens basbudget, 

 
2. att ianspråkta 400 tkr ur kommunstyrelsens reserv för oförutsett till  
kommunstyrelsens egen verksamhet, 
 
3. att avsätta 480 tkr ur kommunstyrelsens projektbudget till en informatör 
för översiktsplanearbetet avseende år 2008, 
 
4. att avsätta 400 tkr ur projektbudgeten till projektet ”Energiska 
Karlskrona”, 
 
5. att avsätta 250 tkr ur projektbudgeten till ”Projekt med tidigt 
förebyggande insatser mot våld och hög alkoholkonsumtion bland vuxna i 
Karlskrona kommun”,  
 
6. att avsätta 600 tkr ur projektbudgeten för EU arbetet i kommunen år 2008,  
 
7. att ur projektbudgeten avsätta 630 tkr till melodifestivalen 2008, 
 
8. att godkänna internbudgeten för 2008,  
 
9. att integration under rubrik styr och ledning 100 tkr flyttas till 
tillväxtenhetens projekt (som därmed kommer att uppgå till 16.115 tkr) under 
rubrik strategisk utveckling, samt 
 
10. att beslut angående resterande projektmedel avseende tillväxtenheten, 
med totalt 16.115 tkr delegeras till Näringslivsutskottet.  
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Socialdepartementet                                                                               2007.653.700 
Handläggare 
Akten 

 
§ 5 
Förslag till yttrande över promemorian ”Vårdnadsbidrag – 
familjepolitisk reform”. 
 
Controller Olle Karlsson föredrar ärendet. 
 
Karlskrona kommun har från Socialdepartementet erhållit rubricerad 
utredning på remiss. 
 
Promemorian har framtagits av en arbetsgrupp inom regeringskansliet 
bestående av tjänstemän. 
Arbetsgruppen har haft till uppgift att utarbeta ett förslag till lag om 
kommunalt vårdnadsbidrag. Syftet med vårdnadsbidraget är att skapa 
valfrihet för föräldrar som önskar mer tid med sina barn. Lagen är 
kompetensutvidgande för landets kommuner och ger dessa möjligheter att 
införa, finansiera och administrera kommunala vårdnadsbidrag inom vissa 
ramar. 
 
Det bör poängteras att lagen är en rättighetslagstiftning och det är upp till 
varje kommun att ta beslut om inrättande av ett kommunalt vårdnadsbidrag 
samt formerna för detta. Det blir då föremål för separata utredningar och 
beslutsprocess. 
Vårdnadsbidraget kan bli aktuellt åt föräldrar med barn som fyllt ett år men 
inte tre och som är folkbokförda i kommunen. Det blir ett obeskattat bidrag 
och maximalt 3 000 kronor per barn och månad. Bidraget får ej ges för barn 
som har plats i offentligt finansierad förskoleverksamhet på heltid. 
Kommunen har samtidigt rätt att införa en avtrappning av bidraget i 
förhållande nyttjandet av förskoleverksamheten. 
Vårdnadsbidraget skall ej gå att kombinera med övriga ersättningar i 
trygghetssystemen, exempelvis föräldrapenning, arbetslöshetsersättning eller 
sjukersättning. 
Den kommunala nämnd som ansvarar för handläggning av vårdnadsbidraget 
ges åtkomst till försäkringskassans informationssystem för kontroll av att ej 
någon ersättning utgår från övriga trygghetssystem. Motsvarande åtkomst 
skall även ges till arbetslöshetskassorna.  
 
Synpunkter på förslaget till vårdnadsbidrag. 
Generellt. 
I ett system där kommunen har så stor frihet gentemot medborgarna att man 
kan välja eller välja bort ett införande är det av vikt att den statliga 
regleringen av systemet inte blir för omfattande.. Ett exempel är heltids- och 
deltidslösningar.                                                                               Forts 
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§ 5 forts 
Förslag till yttrande över promemorian ”Vårdnadsbidrag – 
familjepolitisk reform”. 
 
Heltid/deltid. 
Effekterna av förslaget är svåra att bedöma, men den viktigaste gruppen är 
troligen föräldrar som väljer vårdnadsbidrag på heltid, som förlängning av en 
första föräldraledighetsperiod. Effekterna för kommunen bör vara möjliga att 
bedöma utifrån denna målgrupp. Möjligen kan förslaget så långt vara 
kostnadsneutralt eller ekonomiskt fördelaktigt för kommunen även med 
hänsyn tagen till att närmare 15 % av barnen i de aktuella åldrarna 
kvalificerar sig för vårdnadsbidrag i och med att de redan nu avstår 
förskoleverksamheten helt och hållet.  
Föräldrar som har sinsemellan olika arbetstider kan tänkas nyttja systemet i 
hög grad och då på hel- eller deltid. Möjligen kan också föräldrar, som löser 
delar av sin barnomsorg med släktingar eller på liknande sätt, nyttja 
vårdnadsbidraget som deltidslösning. 
Deltidslösningar kan, liksom 15-timmarsmöjligheten för föräldralediga och 
arbetslösa, bli problematiska för planeringen, kvaliteten och kostnadsbilden i 
förskoleverksamheten.   
Administrationen av deltidslösningar kan bli krävande för kommunerna. Dels 
ställer de krav på en relativt omfattande central administration, dels ställer 
deltidsmöjligheten striktare krav på förskolepersonalen att övervaka scheman 
och faktisk närvaro. 
 
Slutsats. 
Det är viktigt att det som i utredningen föreslås bli en valbar möjlighet för 
kommunerna att utöver heltidslösningen fritt kunna hantera frågan kring 
deltidslösningar kvarstår. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 19 december 2007 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2008 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkanden 
Tommy Olsson yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med 
tilläggsyrkande att Kommunstyrelsen uttalar att finansieringsprincipen ska 
gälla d v s staten ska ta kostnaderna för vårdnadsbidraget. 
 
Deltar inte i beslutet.  
Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Lars Hildingsson,  
Gerthie Olsson (s) Yvonne Sandberg Fries (s), Bo Andersson (s) Günter 
Dessin (v)  
                                                                                               Forts 
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§ 5 forts 
Förslag till yttrande över promemorian ”Vårdnadsbidrag – 
familjepolitisk reform”. 
 
Yrkande  
Ordförande ställer proposition på Tommy Olssons tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutat enligt tilläggsyrkandet. 
 
Således beslutar kommunstyrelsen 
 
att till Socialdepartementet avge synpunkter över promemorian  
”Vårdnadsbidrag – familjepolitisk  reform i enlighet med vad 
kommunledningsförvaltningen anfört, samt 
 
att finansieringsprincipen ska gälla d v s staten ska ta kostnaderna för 
vårdnadsbidraget. 
_________ 
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Kommunfullmäktige                                                                  2007.657.005 
 
 
 
 

 
 
 
§ 6 
Investeringstillstånd – elektronisk handel 
 
Karlskrona kommun har sedan 2001 scannat i princip samtliga inkommande 
leverantörsfakturor. I samband med ”RUP-arbetet” under 2007 har den 
projektplan som togs fram, avseende elektronisk beställning och orderlösa 
fakturor, för Karlskrona kommuns införande av elektronisk handel 
uppdaterats.  
Investerings- och tidplan har framtagits och de ekonomiska 
driftskonsekvenserna har bedömts. Utifrån detta har effektmål tagits fram. 
 
Målsättningen är att under 2008 skall införande av elektroniska beställningar 
och hantering av orderlösa fakturor inledas och slutföras. Dessutom skall 
övergång ske till elektronisk hantering av internfakturor i kommunen. 
Avrop från gällande ramavtal skall ske elektroniskt från minst 30 av 
kommunens leverantörer och 50 % av samtliga beställningar skall ske 
elektroniskt. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 11 december 2007 gett 
förslag på tidplan, investeringsplan och beslutsförslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att ge kommunstyrelsen investeringstillstånd och igångsättningstillstånd för 
införande av elektroniska beställningar och orderlösa fakturor enligt 
ovanstående beskrivning, samt 
 
att finansiering skall ske genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges 
investeringsreserv om 1 749 000 kronor.  
 
________ 
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Kommunfullmäktige                                                                             2007.631.003 
                            
 
 

 
 
 
 
§ 7 
Förslag till nytt reglemente för Tekniska nämnden och tillägg till 
kommunstyrelsens reglemente. 

   
Kommunstyrelsen besökt den 10 april 2007 § 80 att genomföra en översyn 
av kommunledningsförvaltningens organisation som innebär förändringar i 
ansvarsfördelningen  mellan Tekniska nämnden och kommunstyrelsen. 
Tekniska nämnden beslöt den 27 november 2007 § 91 att fastställa ett förslag 
till reglemente för nämnden. Dessa ändringar föranleder Kommunstyrelsen 
att göra tillägg till sitt reglemente vad avser förändrad ansvarsfördelning.  
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa Tekniska nämndens förslag till reglemente, samt 
 
att i Kommunstyrelsens reglemente införs de förändringar som föranleds av 
tekniska nämndens förslag. 
 
______ 
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Kommunfullmäktige                                                                                2007.515.379 
     
 
 
  
  
 
  
 § 8 

Förslag till konkurrensutsättning och minimering av 
egenregiverksamheten inom tekniska förvaltningen 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 2021 december 2006 § 191 p. 7 att ge 
tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag och konsekvensbeskrivning 
på övergång till en mer konkurrensutsatt organisation inom nämndens 
samtliga enheter för att minimera omfattningen av egenregiverksamhet  inom 
tekniska förvaltningen och att detta skall vara färdigt senast den 30 april 
2007. 
 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 25 september 2007 och lämnat 
förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens ordförande menar att det har framkommit, efter det att 
beslut fattats i tekniska nämnden, att det ej finns politisk majoritet i 
kommunfullmäktige för genomförande av tekniska nämndens förslag. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att tekniska nämnden genomfört det uppdrag som kommunfullmäktige 
beslutat om, samt 
 
2. att tekniska nämnden fortsättningsvis skall hantera konkurrensutsättningen 
av nämndens verksamhet i enlighet med nu gällande Kommunalt 
konkurrensprogram. 
_________ 
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Kommunfullmäktige                                                                            2007.428.027 
Handläggare 
Akten                                                                                                      
 
 
 
 
  
 § 9 

Kompetensutvecklingspolicy. 
 
I upprättat förslag till kompetensutvecklingspolicy för medarbetare i 
Karlskrona kommun har tagits fram av personalenheten. Förslaget har varit 
på remiss hos samtliga nämnder, bolag och fackliga organisationer.  
 
På remissrundan bifogades för kännedom även mall för 
kompetensutvecklingsplan, översiktlig samt mall för 
kompetensutvecklingsplan, individuell. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att anta upprättat förslag till kompetensutvecklingspolicy för medarbetare  
i Karlskrona kommun, samt 
 
2. att förslaget till kompetensutvecklingspolicy för medarbetare i Karlskrona 
kommun ska gälla för Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, nämnder 
och bolag. 
 
___________ 
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Kommunfullmäktige                                                                              2007.668.253 

 
 
 
§ 10 
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona 
4:5 (kvarteret Axel m.m) på Trossö, Karlskrona kommun. 
 
Stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz. 
 
Rubricerad etablering inom angiven fastställd detaljplan avser den numera 
avstyckade tomten Axel 1 vid Fisktorget. Detaljplanen för kv Axel antogs av 
kommunfullmäktige under 2000 och van laga kraft samma år. 
 
Karlskrona har brist på hotellrum och lokaler för att kunna utveckla sin 
potential som konferens- och seminarieort och även turistiskt. Bristen är 
påtalig och en etablering av ett större hotell med konferensmöjligheter och i 
anslutning till Östersjö- och idrottshallen och numera i samverkan med de 
verksamheter och möjligheter Rosenholmsområdet ger måste ses positivt för 
kommunens utveckling tillsammans med andra aktörer inom hotell- och 
besöksnäringen. 
 
Kommunen har under flera år arbetat för att få tillstånd en etablering av ett 
hotell inom kv Axel. Ett samarbete inleddes tidigt med NCC som har ett 
utbrett kontaktnät inom branschen och var villiga att satsa på projektet. NCC 
skulle gå in som entreprenör vid en byggnation och satsa eget kapital i 
sökandet efter en hotelloperatör. 
 
Diskussionerna och kontakterna har nu lett till upprättat förslag till avtal 
mellan NCC Construction Sverige AB och Karlskrona kommun. Avtalet 
handlar om överlåtelse av fastigheten Axel 1 till NCC, sanering av tomten 
och exploatering. 
 
NCC (bolaget) vill uppföra ett hotell på ca 180 rum jämte konferenslokaler 
inom fastigheten. Förslaget till hotell följer och överensstämmer med 
gällande detaljplan för att underlätta hanteringen av bygglov. Tempot är högt 
från bolagets sida med målsättningen att ha byggt ett färdigt hotell med 
konferenslokaler till september 2009. byggstart måste då ske i början på 2008 
och dessförinnan måste fastigheten sanerats från föroreningar. 
 
Kommunen överlåter fastigheten Axel 1 till bolaget för 5 000 000  kronor. 
Axel 1 är på 5 675 kvm och det bokförda värdet är o kr. Fastigheten var 
tidigare en del av det området som gasverket i Karlskrona var beläget på. 
Miljötekniska undersökningar har gjorts som visar att marken är förorenad 
och hur den skall saneras innan byggnationen påbörjas. Gasverket ägdes av 
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kommunen och kommunen är som verksamhetsutövare ansvarig för 
saneringen.                                                                               forts 
 
 
 
§ 10 forts 
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona 
4:5 (kvarteret Axel m.m) på Trossö, Karlskrona kommun. 
 
Kommunen är således ansvarig att fastigheten miljösaneras, i den omfattning 
som miljö- och byggnadsnämnden beslutat som tillsynsmyndighet enligt 
miljöbalken, innan bolaget kan beträda marken för en byggnation. Cirka 
6 000 m3 jordmassor (eller 10 800 ton) kommer att, på ett särskilt sätt, 
schaktas upp och transporteras till Bubbetorps avfallsanläggning för ett 
omhändertagande. Erforderlig sanering inom fastigheten kommer att ske ner 
till grundvattenytan. Alla erforderliga tillstånd för sanering om hur det skall 
ske är klara. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 18 december 2007 
lämnat beslutsförslag. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2008 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkanden 
Sofia Bothorp (mp) yrkar återremiss på grund av att man efterlyser en 
utförlig finansieringsplan av saneringskostnaderna, att en granskning av de 
juridiska tveksamheter som finns vad gäller följsamheten till lagen om 
offentlig upphandling både vad gäller försäljning av tomten och 
entreprenaden av saneringsarbetet, sam t att en uppdatering av 
miljökonsekvensbeskrivningen med hänsyn tagen till de nya uppgifter som 
framkommit i samband med Länsstyrelsens sårbarhetsutredning. 
 

 Günter Dessin (v) yrkar avslag. 
 
 Richard Jomshof (sd) yrkar återremiss av ärendet. 
  

Mats Lindbom (c) Christina Mattisson (s) och Jan Lennartsson (m) yrkar 
bifall till allmänna utskottets förslag, med dom tre föreslagna ändringarna i 
attsats 2, 3 och 6. 
 
Ordförande yrkar att texten i avtalet med NCC ändras till att bolaget erhåller 
bygglov senast 2008-12- 31 för nybyggnad av ett hotell som i huvudsak 
överensstämmer med ett av bolaget och hotelloperatören upprättat förslag till 
nybyggnad.   
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 
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                                                                                         Forts 
 
 
 
 
§ 10 forts 
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona 
4:5 (kvarteret Axel m.m) på Trossö, Karlskrona kommun. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på allmänna utskottets förslag mot      
Günter Dessins avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning godkänns; Den som vill biträda allmänna 
utskottets förslag röstar Ja, den som vill biträda Günter Dessins 
avslagsyrkande röstar Nej. 
 
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd), 
Camilla Brunsberg (m), Jan Lennartsson (m), Christina Mattisson (s), Patrik 
Hansson (s), Lars Hildingsson (s), Gertie Olsson (s), Bo Andersson (s), 
Yvonne Sandberg-Fries (s) och ordföranden. 
 
Följande röstar nej: Günter Dessin (v), Richard Jomshof (sd) och Sofia 
Bothorp (mp). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med tolv ja-röster mot tre nej-röster enligt 
allmänna utskottets förslag. 
  
Således beslutar kommunstyrelsen här för egen del   
att bevilja tekniska nämnden- under förutsättning att kommunfullmäktiges 
positiva beslut- ett omedelbart investeringstillstånd för detta 
investeringsprojekt. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att godkänna föreliggande avtal angående fastighetsöverlåtelse och 
uppförande av en hotellbyggnad inom fastigheten Axel 1 mellan Karlskrona 
kommun och NCC Contruction Sverige AB (556613-4929) för dels 
försäljning av fastigheten Axel 1, Karlskrona till bolaget för 5,0 mnkr, samt 
dels sanering av fastigheten, 
 
2. att bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 17,0 mnkr för sanering av 
fastigheten Axel 1,  
 
3. att finansiera detta belopp dels genom en uppräkning av intäktsbeloppet 
för relationsvinster vid fastighetsförsäljning med 5 mnkr dels genom 
uppräkning av avkastning, moderbolagskoncernen med 7 mnkr samt i övrigt 
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genom en försämring av det budgeterade årsresultatet med 5 mnkr, fån 25,9 
mnkr till 20,9 mnkr,                                                               Forts  
       
 
 
 
§ 10 forts 
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona 
4:5 (kvarteret Axel m.m) på Trossö, Karlskrona kommun. 
 
4. att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag på 3,3 mkr för 
iordningsställande av Chapmansplan, boll- och lekplats samt delar av 
Fisktorget och Björkholmskajen, 
 
5. att finansiera denna investering genom ett motsvarande omdisposition av 
medel från den särskilda investeringsreserven i budget 2008,                
 
6. att från år 2009 och framåt tillkommande driftkostnader, hos tekniska 
nämnden, skall prövas i samband med fastställande av budgetramar för år 
2009-2011, samt 
 
7. att bolaget erhåller bygglov senast 2008-12- 31 för nybyggnad av ett 
hotell som i huvudsak överensstämmer med ett av bolaget och 
hotelloperatören upprättat förslag till nybyggnad.   
_________ 
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Kommunfullmäktige                                                                             2007.667.251 

 
 
 
 
 
 
 
§ 11 
Avtal mellan Karlskrona kommun och Örlogsporten Fastigheter AB 
angående exploatering av detaljplan för del av Fiskhamnen 3 m. fl, Saltö 
torg. 
 
Detaljplan för del av Fiskhamnen 3 m. fl, Saltö torg, Karlskrona kommun är 
föremål för antagande av kommunfullmäktige i Karlskrona. 
 
Planområdet är beläget på södra Saltö och gränsar till Saltö torg i norr och 
Saltöhems pågående byggnation på Flundran 3 m.fl fastigheter i söder. 
SaltöHems AB;s bolag Örlogsporten och fastigheter AB har förvärvat 
fastigheten fiskhamnen 3, vilket ger möjlighet att ytterligare och i ett nytt 
koncept utveckla den pågående byggnationen inom området. 
 
Fastigheten Fiskhamnen 3 angränsar direkt till Saltö torg. Då nivåskillnader 
förekommer mellan Fiskhamnen 3 och gatuplan kommer nuvarande nivå på 
Saltö torg att behövas att höjas för att kunna bindas ihop med planerade 
bebyggelsen på Fiskhamnen 3 som har en högre höjdsättning enligt nyligen 
tagna riktlinjer av miljö- och byggnadsnämnden. Även omgivande gator 
påverkas av höjdändringen. Hela Saltö torg måste omdanas.  
Då omdaningen är föranledd av bolagets byggnation får bolaget svara detta. 
Med anledning härav upprättat avtal träffats mellan kommunen och bolaget 
som dels reglerar omgestaltningen av Saltö torg dels en mindre överlåtelse av 
mark enl. detaljplan samt dels ett medgivande till anläggandet av båtbrygga 
på Saltösund. 
 



 
 

 

                                                                                               8 januari 2008 24 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna föreliggande avtal mellan Karlskrona kommun och 
Örlogsporten Fastigheter AB som reglerar omgestaltningen av Saltö 
torg.m.m 
 
_______ 
  
  
 
 

  
 
 
 
Kommunfullmäktige                                                                              2007.29.214 

 
 
 
 
 
 
 
§ 12 
Antagande av detaljplan Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg), Karlskrona 
kommun.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 september  
2007, § 296, hemställt att fullmäktige beslutar anta detaljplan för 
Fiskhamnen 3 m fl Saltö torg, Karlskrona kommun, Blekinge Län.  
 
Projektet syftar till att skapa bostäder i flerbostadshus i en attraktiv miljö, 
nära havet och nära Karlskrona centrum. Förslaget ger även förutsättningar 
för handel och kontor. Målet är att södra Saltö omvandlas till en ny 
variationsrik och spännande stadsdel med en blandning av bostäder och 
verksamheter. Ett nytt bostadsområde byggs för närvarande på platån på 
södra Saltö. Förslaget innebär att bostadsområdet kommer att omfatta hela 
området fram till Saltö torg. Planområdet är beläget på södra Saltö, cirka 1,5 
km från Karlskrona centrum. Området begränsas av Utövägen och därefter 
hamn i öster, bostäder i norr, naturområde i väster samt flerbostadshus under 
uppförande i söder. Planområdet omfattar cirka 1,01 hektar, varav 0,52 
hektar kvartersmark och 0,49 hektar allmän plats.      
 
Marken inom planområdet ägs dels av Karlskrona kommun dels av 
Örlogsporten Fastigheter AB. Större delen av kvartersmarken ägs av 
Örlogsporten Fastigheter AB.  
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2008 tillstyrkt 
förslaget till antagande av detaljplanen. 
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Yrkanden 
Sofia Bothorp (mp) yrkar avslag. 
 
Christina Mattisson (s), Gertie Olsson (s) och Jan Lennartsson (m) yrkar 
bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition och beslut 
 Därefter ställer ordförande proposition på allmänna utskottets förslag mot      
Sofia Bothorps avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna 
utskottets förslag. 
 
Votering begärs. 
                                                                                                   Forts 
 
 
 
§ 12 forts 
Antagande av detaljplan Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg), Karlskrona 
kommun.  
 
 
Följande voteringsordning godkänns; Den som vill biträda allmänna 
utskottets förslag röstar Ja, den som vill biträda Sofia Bothorps 
avslagsyrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd), 
Camilla Brunsberg (m), Jan Lennartsson (m), Christina Mattisson (s), Patrik 
Hansson (s), Lars Hildingsson (s), Gertie Olsson (s), Bo Andersson (s), 
Yvonne Sandberg-Fries (s),Günter Dessin (v) och ordföranden. 
 
Följande röstar nej: Richard Jomshof (sd) och Sofia Bothorp (mp). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således med tretton ja-röster mot två nej-röster 
enligt allmänna utskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att antaga detaljplanen för Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg) daterad 28 
maj 2007 och reviderad den 27 augusti 2007, samt  
 
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms 
innebära betydande miljöpåverkan. 
________ 
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Kommunfullmäktige                                                                             2007.653.163 

 
 
§ 13 
Förslag till Karlskrona kommuns beredskapsplan för 
pandemisk influensa  
 
Hotet om en världsomspännande influensaepidemi, en pandemi, 
har lyfts fram av både internationella organisationer och 
nationella myndigheter de senaste åren. En pandemi innebär stora 
påfrestningar på samtliga samhällssektorer och utgör inte bara ett 
problem för primärvården. 
 
Ett förslag till beredskapsplan för pandemisk influensa har under 
hösten 2007 arbetats fram av kommunledningsförvaltningen i 
samarbete med representanter från övriga förvaltningar. Planen 
syftar till att säkerställa kommunens förmåga att hantera 
effekterna av en pandemi för att undvika att samhällsviktiga 
verksamheter slås ut.  
 
Planen beskriver allmänt en pandemi samt hur 
beredskapsplaneringen har genomförts i kommunen. Kommunens 
viktigaste verksamheter vid en pandemi har identifierats och 
klassificerats för att fungera som underlag vid prioritering av 
vaccinationer. Kommunen har fått i uppdrag av länets 
smittskyddsläkare att senast vid halvårsskiftet 2008 rapportera 
vilka grupper och funktioner som behöver prioriteras för 
vaccinering. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att anta Karlskrona kommuns beredskapsplan för pandemisk influensa 
enligt upprättad förslag, samt 
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2. att ge den nämnder som enligt beredskapsplanen ansvarar för 
verksamheter inom kategori A1 (Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, 
Handikappnämnden, Äldrenämnden, Miljö- och byggnadsnämnden), i 
uppdrag att för egen del upprätta åtgärdsplaner för hantering av pandemi 
senast den 31 maj 2008, samt 
 
3. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att verka för att de 
externa aktörerna inom kommunens geografiska område 
samordnar sin pandemiplanering med Karlskrona kommun i 
enlighet med SFS 2006:544 2 kap, 7§. 

_______ 
  

 
 
 
Kommunfullmäktige                                                                              2005.228.170 
 
 
  
 
 
 
  
 § 14 
 Svar på motion om var ska huvudbrandstationen ligga. 
 

Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 47, av 
Mats Lindbom, Maria Persson, Jörgen Johansson, Ingela Abramsson och 
Karl-Anders Holmqvist. Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda var huvudbrandstationen ska ligga samt vilka ekonomiska 
och verksamhetsmässiga konsekvenser det får. 
 
Räddningstjänsten har i skrivelse den 5 december 2007 lämnat yttrande. 
Räddningstjänsten har hos medlemskommunerna hemställt om tillskott, till 
den ekonomiska ramen, för att finansiera anskaffning och drift av RAKEL. 
Medlemskommunerna har ställt sig positiva till framställan. Beträffande 
brandstationens framtida lokalisering har räddningstjänsten i skrivelse 
daterad 3 mars 2007 uppmärksammat Karlskrona kommun på det angelägna i 
att en strategisk lämplig plats reserveras för en framtida brandstation. 
Räddningstjänsten genomförde år 2001 (daterad 4 oktober 2001) en 
utredning med förslag på lämpliga lokaliseringar. Resultatet av utredningen 
pekade på att brandstationen bör lokaliseras utmed infartsleden mellan 
E22:an och Oscarsvärn. 
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 7 maj 2007, uppmanat miljö- 
och byggnadsnämnden att inom ramen för översynen av kommunens 
översiktsplan beakta de synpunkter som framförts av Räddningstjänsten och i 
översiktsplanen reservera de markytor som behövs för en framtida placering 
av ny brandstation. 
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Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 20 december 2007 lämnat 
beslutsförslag med hänvisning till räddningschefens yttrande. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till räddningschefens yttrande. 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 15 
Anmälningsärenden. 
 
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till 
protokollet. 
2. Regeringsrätten 
a) Beslut 2007-11-21, mål nr 4087-07, ansökan om rättsprövning. 
3. Länsstyrelsen i Blekinge Län; 
a) Beslut 2007-11-20, dnr 302-7787-07, ansökan om stöd till kommersiell 
service. 
b) Beslut 2007-11-20, dnr 258-2353-07, ansökan om uppsättning av 
reklamskyltar vid riksväg 28 i Holmsjö. 
c) Beslut 2007-11-21, dnr 302-8118-07, ansökan om företagsstöd.  
d) Beslut 2007-11-23, dnr 431-7576-07, fråga om ingrepp i fornlämning 
RAÄ 77, i samband med markarbete för fjärrvärme på Nya Skeppsbrogatan, 
Karlskrona kommun. 
e) Beslut 2007-11-29, dnr 551-9023-06, tillstånd enligt miljöbalken. 
f) Betänkandet framtidens flygplatser- utveckling av det svenska 
flygplatssystemet (SOU 2007:70). 
g) Yttrande 2007-11-28, banverkets rapport; ett strategiskt nät av 
kombiterminaler- intermodala i det svenska godstransportsystemet- ett 
framtidsperspektiv (SOU 2007:59)   
4. Sveriges kommuner och Landsting; 
a) Nr 07:53, Kommunal fastighetsavgift. 
b) Nr 07:57, Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare 
och syofunktionärer Nr 07:58, hyreshöjning fr.o.m. 2008-01-01 för lokaler 
med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI. 
c) Nr 07:59, klargörande av vilkoren för samverkan mellan kommuner och 
fristående skolor. 
d) Nr 07:60, överenskommelse om ny klassificering, arbetsidentifikation 
kommuner och landsting (AID-KL). 
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e) Nr 07:61, information om arbetskostnadsindex med anledning av 
utbetalade engångsbelopp. 
f) Nr 07:62, jobbgaranti för ungdomar. 
g) Nr 07:63, överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor- 
ÖLA 07-träffade mellan arbetsgivarförbundet Pacta och facket för service 
och kommunikation (SEKO) respektive fastighetsanställdas förbund och 
svenska transportarbetarförbundet. 
h) Nr 07:64, uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och 
handikappomsorgen 2008. 
i) Nr 07:65, överenskommelse rörande RiB 07 med brandmännens 
riksförbund. 
j) Nr 07:66, genomförande av ramdirektivet för vatten och kommunal 
representation i vattendelegationerna. 
                                                                                                        Forts 
 
 
 
§ 15 forts 
Anmälningsärenden. 
 
k) Nr 07:67, Avtal om notkopiering inom de kommunala musik- och 
kulturskolorna läsåret 2007/08. 
l) Nr 07:68, procentsatser år 2008 för beräkning av pensionsavgifter för 
avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL. 
m) Nr 07:69, arbetsdomstolens dom 2007 nr 88. Huruvida 
föreningsrättskränkning m.m skett av SAC-syndikalisterna och en av dess 
medlemmar under pågående stridsåtgärd. 
n) Nr 07:70, basbelopp för år 2008. 
o) Nr 07:71, frågor och svar om LAS. 
p) Nr 07:73, pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning 
och intjänad pensions rätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av 
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2008. 
q) Nr 07:74, förslag till ersättningsregler. 
5. Statens offentliga utredningar, utveckling av lokal service i samverkan (Fi 
2007:06) 
6. Boverket, 2007-11-14 dnr 2325-2911/2007, beslut om stöd 
enligtförordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft i 
Karlskrona kommun 
7. Miljö- och byggnadsnämnden, 2007-11-15 § 358 sammanträdesplan 2008. 
8. Brev idrottsföreningar och idrottsledare, daterat 2007-11-16. 
9. Tekniska nämnden, 2007-11-27 § 94 förslag till taxor år 2008. 
10. Avsiktsförklaring avseende offentlig medfinansiering inom Leader. 
11. Rapport, svenskarna och Internet 2007. 
12. Ledsagning för funktionshindrade inom kollektivtrafiken.  
   
________ 
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Ärendeförteckning vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2015 
 
 
§ 359 Information och föredragningar 

§ 360 Kommunala val 

§ 361 Presentation av Kommunrevisionen 

§ 362 Revidering av finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun 

§ 363 Finansrapport oktober 2015 från Internbanken 

§ 364 Anvisningar för uppföljning 2016 

§ 365 Arvoden till ledamöter i Folkhälsorådet i Karlskrona kommun 

§ 366 Svar på remiss om promemorian, ändring i lagen om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler 

§ 367 Internbudget och verksamhetsplan 2016 för kommunlednings-
förvaltningen 

§ 368 Uppföljning per den 31 oktober 2015 för kommunstyrelsen/kommun- 
ledningsförvaltningen 

§ 369 Kostnadsreducering år 2016 och 2017 för Karlskrona kommuns samlade 
verksamheter 

§ 370 Avveckling av Blekinge Health Arena ideell förening 

§ 371 Projekterings- och investeringstillstånd för uppförande av ny 
kompletterande fullmåttshall i Vedeby 

§ 372 Business Blekinge 

§ 373 Avsiktsförklaring regionkommunbildning 

§ 374 Ändrad organisatorisk tillhörighet för kansliavdelningen 

§ 375 Fastställelse av reglementen för drift- och servicenämnden samt 
kommunstyrelsen med anledning av ändrad organisatorisk tillhörighet för 
kansliavdelningen 

§ 376 Fastställelse av reglemente för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden 
med anledning av direktiv om att integrationsansvaret ska flyttas från social-
nämnden till arbetsmarknadsnämnden 

§ 377 Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns 
POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande) 

   forts. 
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§ 378 Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde 

§ 379 Förslag till förändring av bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i 
Karlskrona kommun 

§ 380 Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till trafikförsörjningsprogram 
för Blekinge 2016 – 2019. 

§ 381 Tecknande av ny överenskommelse angående mottagande av nyanlända 

§ 382 Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns samlade 
verksamheter 

§ 383 Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test 

§ 384 Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal 

§ 385 Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och 
flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen till kommunen 

§ 386 Svar på medborgarförslag om att göra tunnel/schakt systemet under del av 
Kungsgatan till gång- och cykelled 

§ 387 Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona 

§ 388 Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet mot cykelåkning i 
Hoglands park 

§ 389 Anmälningsärenden 

§ 390 Övrigt 

 
_________ 
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Plats och tid Palanderska gården, sessionssalen, Drottninggatan 69 

tisdagen den 24 november 2015 klockan 08.30 – 14.30 
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 11.25 – 13.30 

 
Beslutande  Ordförande Patrik Hansson (S), kl 08.30-14.00, §§ 359-369
 Ordförande Magnus Larsson (C), kl 14.00-14.30, §§ 370-390 

1:e v ordf Magnus Larsson (C), kl 08.30-14.00, §§ 360-369  
2:e v ordf Camilla Brunsberg (M) 
  
Ledamöter Chatarina Holmberg (S) 
 Jan-Anders Lindfors (S) 
 Elina Gustafsson (S) 
 Rickard Jönsson (S) 
 Linda Ekström (S), kl 08.40-14.30 
 Carl-Göran Svensson (M), kl 08.30-14.00,  
 §§ 360-369 
 Emma Nilsson Swahn (M) 
 Christopher Larsson (SD) 
 Lotta Antman (SD) 
 Börje Dovstad (L) 
 Billy Åkerström (KD) 
 Sofia Bothorp (MP) 
 
Ersättare Håkan Eriksson (S), kl 08.30-08.50  
 Lisbeth Bengtsson (S), kl 14.00-14.30, §§ 370-390 
 Peter Glimvall (M), kl 14.00-14.30, §§ 370-390  

 
Övriga Närvarande ersättare Lisbeth Bengtsson (S), kl 08.40-14.00, §§ 360-369 
  Håkan Eriksson (S), kl 08.50-11.25, § 359 
  Lenita Karlsson (S) 
  Peter Glimvall (M), kl 08.30-14.00, §§ 370-390 
  Sophia Ahlin (M), kl 08.30-11.25, § 359 
  Björn Nurhadi (SD) 
  Maria Persson (C) 
  Tommy Olsson (KD), kl 08.50-11.25, § 359 
  Åsa Gyberg-Karlsson (V)  

 
Tjänstemän Kommundirektör Carl-Martin Lanér, kl 08.30-14.00, §§ 359-369 
 Tf kommundirektör Anette Sturesson, kl 13.30-14.30, §§ 370-390 

Kommunjurist Jessica Norlander 
Redovisningschef Bengt Nilsson 
HR-chef Ewa Strömsten 
Webbredaktör Johan Olsson 
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Controller Malin Freij, kl 08.50-09.20, §§ 359, 367-368 
HR-specialist Henrik Sundihn, kl 08.50-09.20, §§ 359, 367-368 
Verksamhetsutvecklare  Ulla Nelson, kl 10.10-10.45, §§ 359, 378 

           Chef strategisk utveckling Tore Almlöf, kl 10.45-11.00, §§ 359, 380 
 Finanschef Helen Wolf, kl 11.00-11.15, §§ 359, 382 

 
 

Övriga  Kommunrevisionen Camilla Mikler, kl 08.30-08.50, § 359-361 
 Kommunrevisionen Mats Nilsson, kl 08.30-08.50, § 359-361 
 Kommunrevisionen Bo Löfgren, kl 08.30-08.50, § 359-361 
 
   
Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
Utses att justera Emma Swahn Nilsson 
 
Justerade paragrafer §§ 359 - 390 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Marie-Louise Bescher 
 
 
Ordförande  ______________________________  
 Patrik Hansson §§ 359-369 
 
 
Ordförande ________________________________ 
 Magnus Larsson §§ 370-390 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Emma Swahn Nilsson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 27 november 2015 
intygar 
 
 
   
______________________________ 
Marie-Louise Bescher 
Nämndsekreterare 
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 § 359 
 Information och föredragningar 
 

1. Presentation av Kommunrevisionen, föredras av revisor Camilla Mikler 
och revisor Mats Nilsson. 

2. Internbudget och verksamhetsplan 2016 för kommunlednings-
förvaltningen, föredras av kommundirektör Carl-Martin Lanér och 
controller Malin Freij. 

3. Uppföljning per den 31 oktober 2015 för kommunstyrelsen/kommun-
ledningsförvaltningen, föredras av kommundirektör Carl-Martin Lanér, 
controller Malin Freij och HR-specialist Henrik Sundihn. 

4. Kostnadsreducering år 2016 och 2017 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter, föredras av kommundirektör Carl-Martin Lanér. 

5. Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde, föredras av verksamhetsutvecklare 
Ulla Nelson. 

6. Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till trafikförsörjnings-
program för Blekinge 2016-2019, föredras chef för strategisk utveckling 
Tore Almlöf. 

7. Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns samlade 
verksamheter, föredras av redovisningschef Bengt Nilsson, finanschef 
Helen Wolf. 
 

_________ 
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 § 360 
 Kommunala val 
 
 Inga kommunala val är aktuella vid dagens sammanträde. 
 
 
 ________ 
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Kommunrevisionen KS 2015/2135 1.8.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 361 
 Presentation av Kommunrevisionen 
 

Revisor Camilla Mikler och revisor Mats Nilsson presenterar 
Kommunrevisionens verksamhet. 

 
 Informationen handlar om: 
 

• Revisorerna och deras områden 

• Revisorernas uppdrag 

• Revisionsansvar 
• Revisionsprocessen 

• Ansvarsfrihet 
 
 
 Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
 
 att  ta informationen till dagens protokoll. 
 
 
 ________ 
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Kommunledningsförvaltningen KS 2015/2126 1.3.1 
Ekonomiavdelningen 
AB Karlskrona Moderbolag 
Akten   
 
 
 
 
 
 
 § 362 
 Revidering av finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun 
 

I Finanspolicyn för Karlskrona kommun och den samlade verksamheten 
framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att minst årligen eller vid behov 
ompröva finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna i kommunen och AB 
Karlskrona Moderbolag. I samband med dessa omprövningar skall bl.a. 
ställning tas till om förändringar kan genomföras för att optimera den 
samlade verksamhetens finansverksamhet. 

 
Ovanstående dokument rörande medelsförvalningen antogs av 
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen under augusti månad 
2010 och har gällt fr.o.m. 2010-01-01. Finanspolicyn reviderades  
2013-11-20-21, § 141, att gälla fr.o.m. 2014-01-01. Finanspolicyn är ett 
dokument av principiell karaktär och därför mer sällan behov av revidering 
och inför 2016 föreslås ingen förändring i policyn. 
 
Dokumentet ”Finansiella riktlinjer Karlskrona kommun” är ett dokument där 
bl.a. ramarna/nivåerna för risktagande anges vilket innebär att dokumentet 
ska anpassas till förändrade förhållanden på de finansiella marknaderna. 
Nuvarande ramar för risktagande bedöms adekvata utifrån rådande 
marknadsförhållande varför inga förändringar i riskhanteringen föreslås. 
 
I år föreslås förändringar i avsnitt 3, som reglerar ansvarsfördelningen, där 
operativa ansvaret enligt 3.3 övergår till ekonomichef till finanschef samt i 
bilaga 2 ”Behörigheter” där, på grund av organisatoriska förändringar, 
budgetchef föreslås ersättas med chef för controllerenheten. Förändringar i 
bilaga 2 innebär då även att avsnittet finansverksamhet i dokumentet. 
”Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegation” behöver 
uppdateras. 
 
 forts. 
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  KS 2015/2126 1.3.1 
 
 
 
 
 § 362 (forts). 
 Revidering av finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 

1. att  fastställa finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun att gälla från 
och med 1 januari 2016, 

 
2. att  i ”Delegationsordning för kommunstyrelsen med vidaredelegation”, 
avsnitt Finansverksamhet Nr 3.1 och 3.4 ersätta budgetchef med chef för 
controllerenheten, samt 

 
3. att  uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att senast under januari 
månad år 2016 lämna förslag på reviderade finansiella riktlinjer för AB 
Karlskrona Moderbolag. 

 
 
 ________ 
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Kommunledningsförvaltningen KS 2015/741 1.4.1 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 363 
 Finansrapport oktober 2015 från Internbanken 
 

I de av kommunstyrelsen antagna ”Finansiella Riktlinjer för Karlskrona 
kommun”, framgår att rapportering avseende den finansiella verksamheten 
ska levereras till kommunstyrelsens allmänna utskott samt 
kommunstyrelsen månatligen. 

 
Rapportering ska innehålla basfakta för upp- och utlåning, 
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten 
bedrivs inom de ramar för risktagande som kommunstyrelsen fastställt. 
Rapporteringen ska på en aggregerad nivå visa bokförda värden och 
förändringar av dessa avseende allt upplåning i kommunen 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 
att  godkänna föreliggande rapport från Internbanken avseende oktober 
månad 2015.  
 
 
_________  
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Samtliga nämnder/styrelser KS 2015/2127 1.4.1 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 364 
 Anvisningar för uppföljning 2016 
 

I enlighet med kommunfullmäktige fastställda ”Ekonomi- och verksamhets-
styrning i Karlskrona kommun” ska detaljerade anvisningar med tidplan för 
kommande års uppföljning beslutas av kommunstyrelsen. Dessa ska vara 
klara före november månads utgång. 

 
Anvisningar för uppföljning 2016 utgör kommunledningsförvaltningens 
förslag. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 

 
 att  fastställa föreliggande anvisningar för uppföljning 2016. 
 
 
 ________ 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

24 november 2015 12 
    

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
Folkhälsorådet  KS 2015/1416 1.5.6 
Kommunledningsförvaltningen 
HR-avdelningen 
Ekonomiavdelningen  
Akten 
 
 
 
 § 365 
 Arvoden till ledamöter i Folkhälsorådet i Karlskrona kommun 
 

Kommunstyrelsen ansvarar sedan 1 januari 2013 för folkhälsofrågorna 
vilket beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde 26 april 2012. Då 
beslutades också att kommunfullmäktige fortsättningsvis ska utse 
Karlskrona kommuns ledamöter i Folkhälsorådet för aktuell mandatperiod. 

 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 16-17 juni 2015 utsågs 
ledamöterna för innevarande mandatperiod. I samband med det borde 
även tilldelas en budget för ledamöternas arvoden, reseersättningar och 
ersättningar för förlorad arbetsinkomst. 

 
För innevarande år löses det inom kommunledningsförvaltningens budget 
men för kommande år bör en budget avsättas för det här ändamålet. 
Uppskattad kostnad 30 000 kronor för sex möten under 2016. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
 

att  avsätta 30 000 kronor inom kommunstyrelsens ram för arvoden, 
reseersättningar och ersättningar för förlorad arbetsinkomst för 
ledamöterna i Folkhälsorådet i Karlskrona kommun. 

 
 
 ________ 
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Näringsdepartementet KS 2015/734 1.9.1 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 366 

Svar på remiss om promemorian ändring i lagen om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler 
 
Näringsdepartementet har berett Karlskrona kommun möjlighet att lämna 
synpunkter på promemoria avseende Ändringar i lagen om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler. 
 
Bakgrund 
Förslaget avser kompletterande lagstiftning med anledning av den 
modernisering av Europeiska unionens regler om statsstöd som 
genomfördes 2012-2014 och som syftade till att göra stödgivningen mer 
transparant. Rådet har antagit två förordningar som utgör grunden för 
moderniseringen. Regelverket innehåller som tidigare skyldigheter för 
medlemsstaterna gällande registrering och rapportering av vidtagna 
stödåtgärder men nytt är transparenskravet, d.v.s. ett offentliggörande av 
stödåtgärderna. Nytt är även rätten för kommissionen att yttra sig i 
nationell domstol i mål där stadsstödsreglerna tillämpas. 
 
Sammanfattning av förslaget 
Bestämmelserna om statligt stöd återfinns i artiklarna 107-109 i EUF-
fördraget. Ett stöd omfattas av stadsstödsreglerna om det uppfyller 
följande fyra kriterier: Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produkt, 
stödet finansieras direkt eller indirekt genom offentliga medel, stödet 
snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen samt stödet påverkar 
handeln mellan medlemsstaterna. Sådana åtgärder är att ses som statligt 
stöd och är som utgångspunkt otillåtna. 
 
Kommissionen kan dock efter granskning tillåta statligt stöd som är eller 
kan vara förenligt med den inre marknaden. Medlemsstaterna ska anmäla 
planer på att vidta eller ändra stödåtgärder till kommissionen och en åtgärd 
får inte genomföras förrän den godkänts av kommissionen. 
 
Vidare har Kommissionen genom förordningar gjort undantag från 
anmälningsskyldigheten samt specificerat vilka krav på insyn och kontroll 
som ställs på medlemsstaterna i fråga om stöd som undantagits från 
anmälningsskyldigheten. 
 forts. 
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 KS 2015/734 1.9.1 
 
 
 
 

 § 366 (forts). 
Svar på remiss om promemorian ändring i lagen om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler 
 
Det finns för närvarande tre gruppundantag och fyra förordningar om stöd 
av mindre betydelse. I förordningarna ställs krav på medlemsstaterna när 
det gäller offentliggörande av information, rapportering och registrering. 
Informationen ska bl.a. innehålla uppgifter om stödmottagare, berörd 
sektor, stödbudgetens storlek och vilken typ av stöd det är fråga om. 
Bestämmelserna om offentliggörande av information ska tillämpas från och 
med den 1 juli 2016. 
 
För att Sverige från den 1 juli 2016 ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 
EU-rätten vad gäller offentliggörande, rapportering och registrering krävs 
ändringar och tillägg i lagen om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler. Ändringar måste göras så att den som vidtar en stödåtgärd 
som godkänts av kommissionen eller som genom en förordning eller beslut 
av kommissionen undantagits från anmälningsskyldigheten till regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer ska lämna uppgifter för 
offentliggörande och uppföljning av stödåtgärder samt föra register över 
stödåtgärden. Ändring måste även göras så att kommissionen på eget 
initiativ får lämna yttrande till allmän domstol i mål om tillämpning av EU:s 
statsstödsregler. Lagändringen, i form av viss ändring i 1 § samt två nya 
paragrafer - 12 a § och 14 § - i lagen om tillämpning av Europeiska 
unionens statsstödsregler, föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. 
 
En stor del av de stödåtgärder som genomförs i landet beslutas av statliga 
myndigheter men i den mån kommuner eller landsting vidtar stödåtgärder 
berörs även dessa. Eftersom kommuners stödgivning är begränsar, såvitt 
känt finns endast ett fåtal stödåtgärder rapporterade till EU-kommissionen, 
bedöms konsekvenserna vara försumbara. Förändringarna medför inte 
heller några begränsningar i det kommunala självstyret. 
 
Synpunkter 
Vad gäller att allmän domstol får rätt att, utan åberopande av part, beakta 
ett yttrande som har lämnats av Europeiska kommissionen har Karlskrona 
kommun inget att erinra. 
 
 
 forts. 
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 KS 2015/734 1.9.1 
 
 
 
 

 § 366 (forts). 
Svar på remiss om promemorian ändring i lagen om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler 
 
Det anges i promemorian att det är väldigt sällan en kommun lämnar stöd 
som kan anses utgöra statsstöd. 
 
Utifrån en teoretisk synvinkel framstår förslaget därför som vettigt, men i 
realiteten kommer svårigheter att uppstå i den vardagliga kommunala 
hanteringen. Hur förhåller man sig till de stöd som kanske är ett stöd? Det 
föreligger stora svårigheter att urskilja vad som ska registreras, vilket 
också är dåligt utrett i promemorian. Det hade varit önskvärt att dessa bitar 
belysts ytterligare i promemorian så att de enskilda kommunerna framöver 
hade kunnat känna någon form av stöd inför den framtida hanteringen av 
dessa ärenden. 
 
Redan idag är de flesta handlingar och beslut hos kommunen offentliga, 
även om någon officiell publiceringen så som kommer att ske från den  
1 juli 2016, inte tidigare varit aktuell i detta avseende. Det är idag omöjligt 
att bedöma den arbetsinsats det kommer att innebära för kommunen att till 
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer lämna uppgifter för 
offentliggörande och uppföljning av stödåtgärden samt att föra register 
över stödåtgärden – eller att bedöma huruvida det överhuvudtaget måste 
göras. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 

 
att  till Näringsdepartementet avge yttrande i form av de synpunkter som 
framgår ovan. 

 
 

_________ 
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Kommunledningsförvaltningen KS 2015/744 1.4.1 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektören 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 § 367 

Internbudget och verksamhetsplan 2016 för kommunlednings-
förvaltningen 

  
Kommundirektör Carl-Martin Lanér och controller Malin Freij föredrar 
ärendet. 

  
Budgetförslaget innefattar kommunstyrelsen, kommunlednings-
förvaltningen, högskoleutbildning, kollektivtrafik samt Räddningstjänsten 
Östra Blekinge, vilka för 2016 har en totalt ram på 246,8 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens verksamhet omfattar kommunstyrelsen, reserv för 
utvecklingsprojekt och kommunledningsförvaltningen. Ramen för dessa 
verksamheter uppgår 2016 till 114,4 mnkr. 
 
Kollektivtrafikens ram uppgår till 89,7 mnkr vilket är en ökning om  
0,7 mnkr. Ökningen består i ökad kostnad för skärgårdstrafik 
Sturkö/Hasslö. 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge får en något ökad 
ram genom att kostnader för löneavtalet blir högre. Ramen uppgår till  
41,4 mnkr. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 17 november 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

 
Yrkande 
Börje Dovstad (L) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att utarbeta 
förslag till lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 
 
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Emma Swahn  
Nilsson (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar att uppdra åt kommun-
direktören att hantera ansökan gällande ”Teater för äldre” så att projektet 
kan genomföras i Karlskrona kommun. Finansiering får ske inom ramen för 
kommunledningsförvaltningens budget samt med samfinansiering med 
äldreförvaltningen. 
 
 forts. 
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 KS 2015/744 1.4.1 
 
 
 
 

 § 367 (forts). 
Internbudget och verksamhetsplan 2016 för kommunlednings-
förvaltningen 
 
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Emma Swahn  
Nilsson (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar att inom kommunens 
verksamheter samt i all verksamhet som kommunen stödjer, sam-
finansieras eller samarbetar med ska det råda nolltolerans mot IS symboler 
och andra symboler för våldsbejakande extremism, samt att ge 
kommundirektören i uppdrag att i förslaget till lokal handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism arbeta in hur nolltolerans mot IS symboler och 
andra symboler för våldsbejakande extremism inom kommunens samtliga 
verksamheter samt i all verksamhet som kommunen stödjer, sam-
finansierar eller samarbetar med ska kunna tydliggöras. 
 
Börje Dovstad (L) yrkar på avslag på Camilla Brunsbergs (M) m.fl. yrkande 
på extremism. 
 
Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) yrkar på bifall till alla 
tilläggsyrkanden. 
 
Patrik Hansson (S) yrkar på avslag på Camilla Brunsbergs (M) m.fl. 
yrkande angående ”Teater för äldre”. 
 
Sofia Bothorp (MP) yrkar på bifall till Börje Dovstads (L) yrkande. 
 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens allmänna utskotts 
förslag med Börje Dovstads (L) tilläggsyrkande mot våldsbejakande 
extremism mot Camilla Brunsbergs (M) m.fl. tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt kommunstyrelsens allmänna utskotts 
förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda 
kommunstyrelsens allmänna utskotts med Börje Dovstads (L) förslag 
röstar JA och den som biträder Camilla Brunsbergs (M) m.fl. yrkande 
röstar NEJ. 
 
 forts. 
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  KS 2015/744 1.4.1 
 
 
 
 
 § 367 (forts). 

Internbudget och verksamhetsplan 2016 för kommunlednings-
förvaltningen 

 
Följande röstar JA: Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), 
Emma Swahn Nilsson (M), Christoper Larsson (KD), Lotta Antman (SD), 
och Billy Åkerström (KD). 
 
Följande röstar NEJ: Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S),  
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S)  
Linda Ekström (S), Börje Dovstad (L), Magnus Larsson (C) och  
Sofia Bothorp (MP). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således, med 6 JA-röster mot 9 NEJ-röster att 
bifalla kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag med Börje Dovstads 
(L) förslag. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Camilla Brunsbergs (M) m.fl. 
yrkande om ”Teater för äldre” och finner att kommunstyrelsen avslår 
densamma.  

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar således kommun-
styrelsen 

  
1. att  godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2016 och planer 
2017-2018, 

  
2. att  komplettera interkontrollplanen för kommunledningsförvaltningen för 
2016, i början av 2016, 

  
3. att  ge kommundirektören rätt att besluta om projektmedel av 
engångskaraktär under 2016 av kvarvarande projektmedel, 

  
4. att  komplettera verksamhetsplanen 2016 för Trygghet och säkerhet i 
början av 2016, samt 
 
5. att  kommundirektören får i uppdrag att utarbeta förslag till lokal 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

 
 ________ 
 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

24 november 2015 19 
    

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
Kommunledningsförvaltningen KS 2015.744 1.4.1 
Controller 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 368 

Uppföljning per den 31 oktober 2015 för kommunstyrelsen/kommun-
ledningsförvaltningen 
 
Controller Malin Freij föredrar ärendet och HR-specialist Henrik Sundihn 
informerar om personalnyckeltalen 2014 – 2015-09. 
 
Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningens verksamheter beräknar 
uppvisa ett överskott gentemot budget för hela 2015 om +3,5 mnkr. Utfallet 
för perioden uppgår till +3,8 mnkr. Budgetramen för 2015 uppgår till  
239,1 mnkr exklusive sparbeting. 
 
I den prognos kommunledningsförvaltningen lämnar finns en återbetalning 
från kollektivtrafiken för föregående år, ett större överskott av bonusin-
täkter samt ett negativt utfall för utbetalningarna av de politiska arvodena. 
 
Sparbetingen uppgår till 12,8 mnkr, dessa är inte utdelade till 
förvaltningarna. I det fall sparbetingen inte uppfylls i sin helhet kommer de 
att påverka kommunstyrelsens utfall. Prognosen för 2015 är -7,5 mnkr. 
 
Total prognos inklusive sparbeting uppgår därmed till -4,0 mnkr. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 

 
 1. att  godkänna uppföljningen för oktober månad 2015, samt 
 

2. att  återrapportera sparbeting under kommunstyrelsens successivt 
under 2016. 

 
 

_________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/753 1.4.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 369 

Kostnadsreducering år 2016 och 2017 för Karlskrona kommuns 
samlande verksamheter 
 
Kommundirektör Carl- Martin Lanér föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige har 16 juni 2015 och 17 juni 2015 fastställt 
effektiviseringskrav om 33 mnkr 2016 och 46 mnkr för respektive 2017  
och 2018. 
 
Kommunstyrelsen har den 2 juni 2015 uppdragit åt kommundirektören, att 
under förutsättning av ovannämnda beslut i kommunfullmäktige, föreslå 
kostnadsminskade/-effektiviserande åtgärder i enlighet med budget 2016 
och ekonomiska planen för åren 2017 och 2018. 
 
Enligt planen ska kommunens driftkostnader redan 31 december 2017 
totalt ha sänkts med 46,0 mnkr för att klara de resultatnivåer som den 
ekonomiska planen anger. Beslut som innebär ökade kostnader utöver 
fastställd ekonomisk ram medför behov av att vidta kostnadssänkande 
åtgärder utöver de ovan nämnda. 
 
För att få effekt redan år 2016 krävs att åtgärder sätts in så tidigt som 
möjligt. 
 
De nödvändiga åtgärderna för att sänka kostnaderna kan åstadkommas på 
olika sätt och som en kombination av olika åtgärder. Kostnadssänkningen 
kommer därför att bli en blandning av generella åtgärder och specifika 
åtgärder. 
 
I detta skede föreslås ett antal åtgärder och förslag till uppdrag att 
genomföra åtgärder och förändringar som syftar till att sänka kommunens 
driftkostnader. Vissa av åtgärderna får direkt effekt medan andra kräver 
ytterligare tid för genomförande. 
 
 forts. 
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  KS 2015/753 1.4.1 
 
 
 
 
 § 369 (forts). 

Kostnadsreducering år 2016 och 2017 för Karlskrona kommuns 
samlande verksamheter 

 
• Förslagen ska vara precisa vad avser effekten på den direkta 

servicen till medborgare/brukare. Målet är att inte försämra 
servicenivån totalt sett. 

• Åtgärderna ska vara utformade så att förvaltningarna inte kan 
kompensera sig på ett sätt som innebär överlastning av kostnader 
internt, minskar kommunala värden eller på annat sätt inge ger 
avsedd effekt. 

• Resultat av åtgärderna ska följas upp och återredovisas till 
kommunstyrelsen med viss kontinuitet. 

• Åtgärderna kombineras med strikt resultatansvar enligt gällande 
förutsättningar i styrdokumentet. 

• Intäktshöjande åtgärder ska inte påverka kravet och nivån att sänka 
kostnaderna. 

 
Det kommer att bli aktuellt att återkomma med ytterligare förslag under 
planperioden för att nå målet om kostnadssänkningar. 
 
Generella åtgärder 
För år 2015 gavs priskompensation i budgeten till nämnderna, som vi nu 
konstaterar att den var alltför hög i förhållande till verkligheten. Genom att 
justera priskompensation för 2016 till 0 %, frigörs 12,4 mnkr som kan 
räknas av det krav på effektivisering som beslutats. Effekten av detta blir 
långsiktigt. För att undvika att det blir en suboptimering i organisationen 
och besparingar förs över till annan part istället för att effektiviseringen 
inträffar där den är avsedd att genomföras, krävs följande förutsättningar 
som en teknisk justering: 
 

• Generell priskompensation för nämnder och styrelser 0 % 

• Interna hyror/tjänster höjs för år 2016 med 0 % 

• Underhållsbudget för verksamheter under drift- och servicenämnden 
får inte minskas, d.v.s. minst samma nivå 2016 som 2015. 

 
 forts. 
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 KS 2015/753 1.4.1 

 
 

 § 369 (forts). 
Kostnadsreducering år 2016 och 2017 för Karlskrona kommuns 
samlande verksamheter 
 
En eventuell höjning av hyra från extern leverantör/fastighetsägare ska inte 
belasta drift- och servicenämnden, utan effekten av sådan kan tas ut av 
berörd facknämnd. 
 
Inför budget för år 2017 och år 2018 ska ställning tas till kompensation för 
prishöjningar i samband med budgetarbetet. 
 
Intern prissättning/debiteringsmodell för tjänster som kost, IT m.m. ses 
över och omarbetas. Anslagsfinansiering är ett alternativ som kan 
övervägas. 
 
Specifika åtgärder/ramjusteringar 
Förvaltningschefer och verkställande direktörer i kommunala bolag har 
inventerat och tagit fram ett antal förslag till åtgärder. Dessa åtgärder 
kräver i flera fall ytterligare utredning för att kunna genomföras under 
planperioden. 
 
Förslaget är att kommundirektören får i uppdrag att utreda och ta fram 
konkreta förslag innefattande de kostnadssänkande åtgärdernas ut-
formning, nivå och genomförande samt uppföljningsmodell. Långsiktig 
effekt är viktig och nivån på åtgärder ska minst vara den beslutade nivån 
på kostnadsreducering enligt den ekonomiska planen. 
 
Berörd nämnd och styrelses ekonomiska ram justeras när slutligt beslut 
om åtgärd tagits. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 17 november 2015 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Emma Swahn Nilsson 
(M) och Billy Åkerström (KD) yrkar på att lägga medborgarservice samt 
samordnade transporter som två förbättringsområden där det finns 
möjlighet att effektivisera kommunens verksamheter. 
 
Patrik Hansson (S), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD) och 
Sofia Bothorp (MP) bifaller Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande.  
 
 forts. 
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 KS 2015/753 1.4.1 
 
 
 
 

 § 369 (forts). 
Kostnadsreducering år 2016 och 2017 för Karlskrona kommuns 
samlande verksamheter 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Brunsbergs förslag. 

 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 

 
1. att  priskompensation för kommunens nämnder och styrelser för år 2016 
uppgår till 0 %, och hantering av interna transanktioner är att betrakta som 
teknisk justering, 

 
2. att  besluta om specifika åtgärder som efter beslut innebär ramjustering 
som fördelas ut enligt åtgärdens effekter enligt ovan, 

 
3. att  godkänna avrapportering av ovanstående beskrivna uppdrag och 
uppdra åt kommundirektören att fortsätta utreda och under hand åter-
komma med förslag till åtgärder inom områden enligt bilaga och under 
planperioden vid behov initiera ytterligare åtgärder,  
 
4. att  genomförda justeringar räknas av det krav på 
kostnadsreduceringar/-effektiviseringar som finns i budget 2016 och i plan 
för åren 2017 och 2018, samt 
 
5. att  lägga till medborgarservice samt samordnande transporter som två 
förbättringsområden där det finns möjlighet att effektivisera kommunens 
verksamheter. 
 
 
_________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015.762 3.8.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 370 
 Avveckling av Blekinge Health Arena Ideell förening 
 

Under våren 2013 beslutade Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, 
Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge och Blekinge Idrottsförbund 
att bilda en ideell förening för att gemensamt driva Blekinge Health Arenas 
verksamhet. Beslut togs av Karlskrona kommuns kommunfullmäktige den 
14 februari 2013, § 27. 

 
Under 2014 meddelade emellertid Blekinge Tekniska Högskola sitt utträde 
ur föreningen som part och finansiär. Blekinge Health Arena ideell förening 
har sedan dess bildande haft till övergripande uppgift att skapa en 
långsiktig infrastruktur som stödjer, stimulerar och utvecklar ett 
kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling samt 
innovation och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa allt i syfte att 
bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor. I detta har ingått 
att verka för utvecklingen av den fysiska miljön Testlabbet Blekinge Health 
Arena på Rosenholm i Karlskrona och svara för driften av densamma. 
Driften har under åren skötts av Blekinge Idrottsförbund som genom 
driftsavtal med Blekinge Health Arena ideell förening har haft ansvar för 
den dagliga driften på Testlabbet Blekinge Health Arena. 
 
Ekonomi och verksamhet 
Under år 2014 avslutades projektet Blekinge Health Arena 2.0. Syftet med 
projektet var att öka tillväxten i Blekinge genom att skapa en innovations-
miljö för entreprenörer, forskare och företag för att få fram nya innovativa 
tjänster och produkter inom idrott och hälsoturismbranschen samt en 
plattform för att skapa idrott- och hälsoturismpaket, som skulle locka hit 
besökare från Sverige, Norden och södra Östersjöområdet. Detta projekt 
finansierades av föreningen med totalt 700 tkr (450 tkr år 2013 och med 
250 tkr år 2014). 
 
Under 2014 begärde, som ovan nämnts, Blekinge Tekniska Högskola 
utträde ur den ideella föreningen, vilket har medfört ett bortfall på 300 tkr 
för föreningen. 
 
 forts. 
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  KS 2015.762 3.8.1 
 
 
 
 
 § 370 (forts). 
 Avveckling av Blekinge Health Arena Ideell förening 
 

De ekonomiska förutsättningarna förändrades således kraftigt i och med 
ovanstående. Dessutom hade verksamheten ännu inte fått den omfattning 
och volym, som krävs för att ha en ekonomi i balans i föreningens 
verksamhet. 

 
 Vad händer framöver? 

Som ett led i att utveckla Blekinge Health Arena tillsattes under 2015 
arbetsgrupper för tre identifierade fokusområden: Testlabb, Folkhälsa samt 
Innovation, forskning och företagsutveckling med uppgift att ta fram 
konkreta, uppföljningsbara och långsiktigt hållbara mål i en 
verksamhetsplan för Blekinge Health Arena för åren 2016-2018. Avsikten 
är att Blekinge Idrottsförbund tar ansvar för den framtida verksamheten där 
Karlskrona kommun tar en aktiv del under tre år. 
 
Efter två år är avsikten att utvärdering ska ske av verksamheten för att 
säkerställa genomförandet av verksamhetsplanen och för att utvärdera om 
och hur verksamheten ska drivas vidare, både sett till verksamhetens mål 
och finansiering. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat den 6 oktober 2015, § 299, att ge kommun-
direktören i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med utvecklings-
planen för Blekinge Health Arena och Testlabbet där mål, ekonomi, 
styrning och utvärderingskrav för verksamheten ska ingå. I samband med 
detta ärende kommer Karlskrona kommuns insatser i verksamheten att 
beskrivas. 
 
Upplösning av föreningen 
Då ideella föreningens verksamhet så gott som endast har varit 
verksamhet kopplad till Testlabbet Blekinge Health Arena, då ekonomin 
inte har tillåtit mer ser vi från stiftarna att Blekinge Health Arena ideell 
förening som organisation inte behövs och kan därmed upplösas. 
 
Idéerna och visionerna bakom Blekinge Health Arena ideell förening 
kommer dock att leva vidare där Blekinge Idrottsförbund tar ett helhets-
ansvar för driften och verksamheten på Testlabbet Blekinge Health Arena. 
 
 forts. 
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  KS 2015.762 3.8.1 
 
 
 
 
 § 370 (forts). 
 Avveckling av Blekinge Health Arena Ideell förening 
 

Stadgarna för Blekinge Health Arena ideell förening anger reglerna för 
föreningens upplösning. Beslut om upplösning av föreningen kan då fattas 
vid ordinarie årsmöte år 2016. 

 
Med hänvisning till ovanstående vill styrelsen för Blekinge Health Arena 
ideell förening föreslå respektive huvudman att fatta beslut om att den 
ideella föreningen ska upplösas vid det ordinarie årsmötet år 2016 samt att 
verksamheten från och med den 1 januari 2016 överförs till Blekinge 
Idrottsförbund som därmed tar ett helhetsansvar för verksamheten. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
1. att  som en av stiftarna till Blekinge Health Arena besluta om upplösning 
av föreningen, samt 

 
2. att  verksamheten från och med januari 2016 överförs till Blekinge 
Idrottsförbund. 

 
 
 ________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/2129 4.5.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 371 

Projekterings- och investeringstillstånd för uppförande av ny 
kompletterande fullmåttshall i Vedeby 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2015 var ärendena om 
projekterings- och investeringstillstånd kring B-hall Vedebyskolan uppe för 
behandling i § 134 och § 135. Ärendena återremitterades för vidare 
beredning. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades storleken på den nya 
hallen. Det förslag som fick gehör var ett presenterat förslag om en full-
måttshall enligt tidigare skiss från fastighetsavdelningen inom drift- och 
serviceförvaltningen. 
 
Beskrivning enligt tidigare skiss 
”Idrottshall med skiljevägg så att den kan delas i två hallar, två 
omklädningsrum med städrum och teknikrum. Hallyta är 1060 kvm och 
omklädningsrum och förråd, städ, skiljeväggsgarage är 282 kvm och den 
totala byggnadens yta är 1342 kvm. Investeringskostnaden är denna hall 
bedömdes vid slutet av 2014 till 20,1 mkr. Hallen utförs med betongplatta 
på mark och en isolerad stålstomme som överbyggnad”. 
 
En fullskalehall bedöms i nuläget enligt ovan till cirka 22 mnkr (uppräknat 
till 2016 års nivå). I budgeten för 2015 och 2016 finns avsatt medel för den 
mindre utbyggnaden enligt kunskapsnämndens behov som var aktuellt vid 
budgettillfället om 6,8 mnkr. Utöver detta finns reserverade medel om  
2 mnkr från tidigare delar i LKC-projektet. Totalt finns en investeringsram 
om 8,8 mnkr tillgänglig. Genom att ianspråktaga kommunstyrelsens 
återstående reserv för 2015, 5 mnkr och större del av 2016 års reserv  
(8,2 mnkr) uppnås en finansiering inom kommunfullmäktiges beslutade 
investeringsram för 2016. 
 
De kommande årliga driftskostnader, exklusive kapitalkostnader, som 
kommer att uppkomma får hanteras av kommande budgetberedning för 
2017. 
 
 forts. 
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 KS 2015/2129 4.5.2 
 
 
 
 

 371 (forts). 
Projekterings- och investeringstillstånd för uppförande av ny 
kompletterande fullmåttshall i Vedeby 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 17 november 2015 tillstyrkt 
förslaget. 
 

 Yrkanden 
Camilla Brunsberg (M), Billy Åkerström (KD), Börje Dovstad (L), 
Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD) och Magnus Larsson (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 

1. att  godkänna en investeringsutgift för kunskapsnämnden om maximalt 
22 mnkr för nybyggnation av fullmåttshall i Vedeby och bevilja omedelbart 
projekterings- och investeringstillstånd, 

 
2. att  investeringsutgiften finansieras genom ianspråktagande av tidigare 
avsatta medel för detta ändamål (8,8 mnkr), ianspråktagande av 
kommunstyrelsens investeringsreserver för 2015 (5 mnkr) och 2016 (8,2 
mnkr), samt 

 
3. att  finansiering av kunskapsnämndens tillkommande driftkostnader 
hänskjuts till budgetberedningen budget 2017 och plan 2018-2019. 
 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för 
egen del 
 
4. att  kultur- och fritidsförvaltningen återkommer till drifts- och 
serviceförvaltningens fastighetsavdelning med funktionsbeskrivning av 
hallen efter kontakt med berörda föreningar som är aktuella med nyttjande 
i nuvarande där därmed kommande hall. 

 
 

_________ 
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Kommunledningsförvaltningen KS 2015/2130 1.6.3 
Ekonomiavdelningen 
Näringslivsavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 § 372 
 Business Blekinge 
 

Blekinge är en region där några större företag har en stor roll för arbets-
marknadens utveckling. Samtidigt är det framförallt inom små och 
medelstora företag som tillväxten av nya arbetstillfällen sker. Både 
inhemska och utländska företagsetableringar är därför ett sätt att minska 
Blekinges sårbarhet för konjunktursvängningar och att skapa fler 
arbetstillfällen i regionen. Redan etablerade företag i Blekinge påverkar 
också antalet arbetstillfällen genom att de väljer att expandera verksamhet 
i regionen. 

 
En aktuell rapport från Tillväxtverket visar att Blekinges företagsklimat blivit 
bättre enligt företagen. Med ett företagsklimat som utvecklas i stark positiv 
riktning finns också en bra grogrund för ett gott investeringsklimat. Ett sätt 
att dra nytta av den positiva utvecklingen är att arbeta med företags-
etableringar. 

 
Projekt Business Blekinge har sin utgångspunkt i att samtliga kommuner 
har behov av en regional nivå som stöd och koordinering till sitt eget 
investeringsfrämjande arbete och som är kontaktpunkt för Business 
Sweden samtidigt som kommunerna själva formar arbetet i sin respektive 
kommun. 
 
Projektet kommer att arbeta utifrån tre insatsområden: 
 

• Regional partner till Business Sweden 

• Lägga grunden för ett proaktivt sälj- och marknadsföringsarbete 

• Lägga grunden för ett professionellt mottagningsarbete av 
potentiella investerare. 

 
Projektets resultatmål är bl.a. att teckna ett avtal med Business Sweden i 
syfte att göra Blekinge till en fullvärdig partner samt att ta fram 
dokumentation över de grundläggande förutsättningarna för att etablera sig 
i Blekinge. 
 forts. 
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  KS 2015/2130 1.6.3 
 
 
 
 
 § 372 (forts). 
 Business Blekinge 
 

Ett annat mål är att ta fram en plan för hur verksamheten ska bedrivas 
långsiktigt i syfte att bidra till fler etableringar i regionen. 

 
 Beskrivning av ärendet 

Förslaget bygger på att Karlskrona kommun medfinansierar med 
200 000 kr år 2016 och 100 000 kr år 2017. Förslaget bygger också på att 
näringslivschefen medfinansierar med 10 % egen tid och ytterligare en 
person på näringslivsavdelningen med 20 % egen tid. Kontant 
medfinansiering från kommunerna justerat utifrån storlek. Länsstyrelsen 
går in med totalt 500 000 kr i regionala tillväxtmedel och deltar även aktivt i 
projektets aktiviteter. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 

 
1. att  kommunen utöver personella insatser medfinansierar  
200 000 kronor år 2016 och 100 000 kronor år 2017, samt 

 
2. att  medfinansieringen finansieras genom ianspråktagande av avsatta 
medel i kommunstyrelsens projektbudget för respektive år. 

 
 
 ________ 
 
 
 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

24 november 2015 31 
    

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

 
Kommunfullmäktige KS 2015/488 1.9.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 373 
 Avsiktsförklaring regionkommunbildning 
 

Landstingsstyrelsen i Landstinget Blekinge har remitterat frågan om 
ställningstagande till bildande av regionkommun i Blekinge län. 

 
Politiska ledningarna på länsnivå har diskuterat frågan med landstings-
ledningen och man konstaterat att förutsättningar finns att starta en 
process som syftar till att bilda en regionkommun i Blekinge län 2019. 
Regionkommunens uppgifter ska bl.a. vara dels nuvarande 
landstingsuppgifter, Region Blekinges nuvarande uppgifter samt ytterligare 
statliga uppdrag. Detta innebär att regionkommunen får en större roll än 
nuvarande regionförbund och landstinget. 
 
Det övergripande syftet är att stärka och utveckla Blekinge län. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  ställa sig positiv till att starta processen för att bilda en regionkommun i 
Blekinge län. 
 
 
_________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/1488 1.9.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 374 
 Ändrad organisatorisk tillhörighet för kansliavdelningen 
 

Kansliavdelningen överflyttades 1 januari 2015 till drift- och 
serviceförvaltningen i samband med en större förändring av kommunens 
nämndorganisation. 

 
Kansliavdelningen hanterar för kommunen centrala och strategiskt viktiga 
frågor som den gemensamma ärendehanteringen från nämnder och 
styrelser till kommunfullmäktige, kommunens centrala arkiv, 
valadministration m.m. Flera av kansliavdelningens uppgifter svarar 
kommunstyrelsen för enligt gällande reglemente. Kommunlednings-
förvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och har därför att hantera 
flera av de frågor kansliavdelningen utför. Vidare ha kansliavdelningen 
sekreterarskap för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 
Med hänsyn till ovan och det faktum att kansliavdelningen har en 
övergripande samordningsfunktion i kommunens ärendeflöde och i 
relationen mellan förvaltning, medborgare och förtroendevalda i dessa 
frågor. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
att  från och med 1 januari 2016 flytta kansliavdelningen från drift- och 
serviceförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. 

 
 
 ________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/1575 1.3.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 375 

Fastställelse av reglemente för drift- och servicenämnden samt 
kommunstyrelsen med anledning av ändrad organisatorisk 
tillhörighet för kansliavdelningen 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att från och med  
1 januari 2016 flytta kansliavdelningen från drift- och serviceförvaltningen 
till kommunledningsförvaltningen. Med anledning av denna organisations-
förändring behöver de reglementen som fastställdes av kommunfull-
mäktige den 11 december 2014 genom § 238 för drift- och service-
nämnden samt kommunstyrelsen ändras. 
 
Föreslagen ändring innebär att följande punkter stryks i drift- och service-
nämndens reglemente: 
 

• Kommunens nämndsekretariat, registratur och kansli. 
Kommunstyrelsen svarar för frågor kring kommunövergripande 
ärendehantering. 

• Kommunarkiv. Kommunstyrelsen svarar som arkivmyndighet för 
arkivets tillsynsfunktion och kommunövergripande arkivfrågor. 

 

Förslaget innebär att följande punkter införs i kommunstyrelsens 
reglemente under ”I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och 
samordna bland annat”: 
 

• Kommunarkiv. 
• Kommunens nämndsekretariat, registratur och kansli. 

  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

  
att  fastställa reglementen för drift- och servicenämnden samt kommun-
styrelsen att gälla från och med den 1 januari 2016. 
 
 
_________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/1573 1.3.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 376 

Fastställelse av reglemente för socialnämnden och arbetsmarknads-
nämnden med anledning av direktiv om att integrationsansvaret ska 
flyttas från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden 
 
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut den 17 juni 2015, § 125, fast-
ställt en rad direktiv. I direktiv 74 anges att integrationsansvaret ska flyttas 
till arbetsmarknadsnämnden. 
 
Med anledning av detta måste den skrivelse i socialnämndens reglemente 
som rör integrationsansvaret flyttas till arbetsmarknadsnämndens 
reglemente. 
 
Följande mening under § 1 Verksamhetsområde i socialnämndens 
reglemente flyttas därför till § 1 Verksamhetsområde i arbetsmarknads-
nämndens reglemente: 
 

• ”ansvara för organisering och samordning av kommunala uppgifter 
beträffande nyanlända invandrare samt fördela erhållna statliga 
ersättningar”. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
att  fastställa reglementen för socialnämnden och arbetsmarknads-
nämnden att gälla från och med den 1 januari 2016. 

 
 

_________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/1481 1.3.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 377 

Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona 
kommuns POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande) 
 
Socialnämnden beslutade den 15 juni 2015, § 113, om ett förslag till 
organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns POSOM. 
 
Förslaget innebär att en styrgrupp för POSOM-samordning skapas och 
beskriver hur det operativa arbetet ska organiseras. 
 
Styrgruppen ges i uppdrag att till kommundirektören innan årets slut ha 
presenterat nya rutiner för kommunens POSOM-arbete, där uppmärk-
samhet, utöver ovan nämnda faktorer, särskilt ska fästas vid: 
 

• samordning av utbildnings-, övnings- och uppföljningsinsatser, 
• hantering av de personella resurserna, även vid sjukdom eller resa 

för de som ska delta i det operativa POSOM-arbetet, samt 
• samarbete med externa aktörer  

 
Kommunledningsförvaltningen anser att förslaget i huvudsak är bra, men 
att det bör klargöras ytterligare hur POSOM-arbetet ska bedrivas vid större 
händelser. 
 
De lednings- och stödresurser som vid större händelser aktiveras enligt 
planerna är till delar samma som vid POSOM-arbete. Som exempel kan 
kommunikationsavdelningen nämnas, som finns som resurs i samtliga 
planer. 
 
Styrgruppen bör därför ges i uppdrag att anpassa förslaget till kommunens 
ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser och till kommunens 
kriskommunikationsplan. 
 
 forts. 
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 KS 2015/1481 1.3.2 
 
 
 
  

 § 377 (forts). 
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona 
kommuns POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande) 
 
Kommunledningsförvaltningen vill också förtydliga att när det i förslaget 
står ”utbildningsförvaltningen” avses kunskapsförvaltningen och när det i 
förslaget står ”utbildningschef” avses chefen för kunskapsförvaltningen. 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
1. att  komplettera uppdraget till styrgruppen för POSOM så att rutinerna 
för POSOM är anpassade till kommunens ledningsplan vid kriser och 
extraordinära händelser samt kommunens kriskommunikationsplan, samt 

 
 2. att  i övrigt ställa sig bakom socialnämndens beslut. 

 
 

_________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/396 1.9.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 378 
 Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde 
 
 Projektledare Ulla Nelson föredrar ärendet. 
 

Den 2 juni 2015 godkände kommunstyrelsen utredningen om kvarteret 
Bonde som visar att det är möjligt att skapa moderna och ändamålsenliga 
lokaler för stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum (världsarv och 
turistbyrå) i kvarteret. Kommunstyrelsen beslutade också att sända 
utredningen på remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag. 

 
 Utredningens förslag: 
 

• att kommunfullmäktige fattar ett nytt inriktningsbeslut där 
placeringen av ett kulturhus på Kungsplan ändras till förmån för ett 
kulturkvarter i kvarteret Bonde, 

• att inriktningsbeslutet också omfattar köp av Nordenskiöldska 
gården 

• att kommunen går vidare med en fördjupad utredning om innehåll 
och funktioner 

• att kommunen utlyser en arkitekttävling 

• att en projektgrupp tillsätts för det fortsatta arbetet 
• att en styrgrupp utses för projektet 

 
Då Karlskrona kommun inte har för avsikt att förvärva Nordenskiöldska 
gården av Svenska kyrkan berörs den frågan inte vidare i ärendet. 
 
Sammanfattning av remissvaren 
Åtta av kommunens tio nämnder har svarat på remissen, meden de 
kommunala bolagen har avstått från att svara. 
 
 forts. 
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 KS 2015/396 1.9.1 
 
 
 
 

 § 378 (forts). 
 Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde 
 

Samtliga nämnder ställer sig positiva till förslaget att utveckla kvarteret 
Bonde till ett kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och 
besökscentrum för världsarv och turistbyrå. Det skulle öka attraktiviteten 
för stadskärnan och Stortorget. På sikt skulle också kvarteret kunna bindas 
samman med konserthusteatern. 
 
Barn- och ungdomsperspektivet är viktigt i en fördjupad utredning, men 
kulturhuset ska också bli en mångkulturell mötesplats för alla åldrar. Där 
ska finnas gott om ytor för olika typer av skapande verksamhet. 
 
Tillgängligheten är viktig för att kulturhuset ska bli en mötesplats för alla. 
Gäller också om kvarteret Bonde i framtiden binds samman med konsert-
husteatern. 
 
Kulturskolans behov av större och mer ändamålsenliga lokaler bör finnas 
med i en fördjupad utredning. 
 
Slutsatser 
Remissvaren visar att det finns ett uttalat stöd från kommunens nämnder 
för att gå vidare med förslaget om ett kulturhus/kulturkvarter med stads-
bibliotek, konsthall och besökscentrum i kvarteret Bonde. Innan en för-
djupad utredning kan påbörjas krävs dock att kommunfullmäktige 
upphäver sitt inriktningsbeslut från 2009 om lokalisering av ett nytt stads-
bibliotek till Kungsplan (2009-02-26 § 28). 
 
Den fördjupade utredningen bör förutom kvarteret Bonde också omfatta 
kulturskolans behov av större lokaler och en framtida om- och tillbyggnad 
av konserthusteatern. Det innebär att tidplanen måste anpassas efter de 
nya förutsättningarna. 
 
När beslut om en fördjupad utredning tagits bör en politisk styrgrupp och 
en projektledare utses. Innehåll, funktion och flexibilitet är viktiga delar i 
utredningen som också måste ta höjd för vad morgondagens bibliotek/ 
kulturhus kan komma att kräva. Det är därför viktigt att det finns 
representanter för de olika verksamheterna i en projektgrupp. 
 
 forts. 
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  KS 2015/396 1.9.1 
 
 
 § 378 (forts). 
 Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde 
 

Extern kompetens inom det aktuella området kan också komma att 
behövas. 

 
Då intresset för kulturhus/kulturkvarter är stort och berör många grupper är 
det viktigt med bred dialog och stor öppenhet genom hela projektet. En 
referensgrupp med externa intressenter kan tillföra viktig kunskap och 
fungera som värdefullt bollplank. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 29 oktober 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 17 november 2015 tillstyrkt 
förslaget. 

 
Yrkanden 
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på att-sats 3-7 och avslag på att-sats 1-2. 
 
Börje Dovstad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens allmänna utskotts 
förslag. 
 
Camilla Brunsberg (M), Peter Glimvall (M), Emma Swahn Nilsson (M) och 
Billy Åkerström (KD) yrkar på 1. att avslå att-sats nr 1, 2. att avslå att-sats 
nr 2, 3. att referensgruppen består av framtidens nyttjare av ett kulturhus i 
form av olika aktörer och ideell sektor, 4. att utredningen presenteras i sin 
helhet för kommunstyrelsen, för att de olika partigrupperna sedan ska 
kunna ta ställning till ett kommunfullmäktigebeslut som beskriver innehåll, 
placering och investeringskalkyl. 
 
Börje Dovstad (L) yrkar på bifall till Camilla Brunsbergs (M) m.fl. 
tilläggsyrkande på att-sats nr 3 och avslag på övriga att-satser. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens allmänna utskotts 
förslag att-sats 1 och 2 mot Camilla Brunsbergs (M) m.fl. avslagsyrkande 
på att-sats 1 och 2 och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt 
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag på att-sats 1 och 2. 
 
 
 forts. 
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 KS 2015/396 1.9.1 
 
 
 
 

 § 378 (forts). 
 Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde 

 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda 
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag på att-sats 1-2 röstar JA och 
den som biträder Camilla Brunsbergs (M) m.fl. yrkande att-sats 1 och 2 
röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Magnus Larsson (C), Chatarina Holmberg (S),  
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rickard Jönsson (S),  
Linda Ekström (S), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD),  
Börje Dovstad (L) och Lisbeth Bengtsson (S). 
 
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), 
Billy Åkerström (KD) Sofia Bothorp (MP) och Peter Glimvall (M). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således, med 10 JA-röster mot 5 NEJ-röster att 
bifalla kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag på att-sats 1 och 2. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag på 
att-sats nr 3 mot Camilla Brunsbergs (M) m.fl. förslag på att-sats 3 och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Camilla Brunsbergs (M) m.fl. 
förslag på att-sats nr 3. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på allmänna utskottets förslag på 
att-sats nr 4 mot Camilla Brunsbergs (M) m.fl. förslag på att-sats 4 och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag på 
att-sats nr 4. 
 
Reservation 
Camilla Brunsberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), Billy Åkerström (KD) 
Peter Glimvall (M) till förmån för eget yrkande. 
 
 forts. 
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 KS 2015/396 1.9.1 
 
 
 
 

 § 378 (forts). 
 Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde 
 

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 

1. att  tidigare inriktningsbeslut om att lokalisera ett nytt stadsbibliotek till 
Kungsplan upphävs, 

 
2. att  kulturhuset med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum 
förläggs till kvarteret Bonde, 
 
3. att referensgruppen består av framtidens nyttjare av ett kulturhus i form 
av olika aktörer och ideell sektor, 
 
4. att  anslå 0,5 mnkr till en fördjupad utredning ur kommunstyrelsens 
reserv för år 2016, 

 
 5. att  tillsätta en parlamentarisk styrgrupp för projektet, 
 

6. att  ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en projektledare för det 
fortsatta arbetet, samt 

 
7. att  ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en referensgrupp för 
projektet. 

 
 
 ________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/2131 2.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 379 

Förslag till förändringar av bestämmelser för ersättningar till 
förtroendevalda i Karlskrona kommun 

 
I samband med budgetuppföljning för 2015 har konstaterats en negativ 
avvikelse mot budget gällande ersättningar till kommunens 
förtroendevalda. Arvodesberedningen har därför fått ett uppdrag att till 
kommunstyrelsen föreslå förändringar i nu gällande bestämmelser. 

 
Arvodesberedningen har efter analys av nuvarande regler kommit fram till 
att regelverket i stort fungerar bra beträffande sammanträdes- och 
årsarvoden i förhållande till uppdragens innehåll. Här föreslås inga 
ändringar. Bestämmelserna innehåller också ett s.k. grundarvode som varit 
avsatt att ersätta förberedelsearbete inför sammanträden samt justering av 
protokoll. Den årliga kostnaden för grundarvoden till ledamöter och 
ersättare i styrelser och nämnder samt kommunfullmäktige beräknas 
uppgå till 4,0 miljoner 2015 och motsvarar i stort den negativa 
budgetavvikelse som uppstått. Arvodesberedningen föreslår därför att 
ersättningsreglerna förändras genom att grundarvodet tas bort ur 
bestämmelserna från och med 1 januari 2016. 

 
I enlighet med bestämmelserna kommer det s.k. basarvodet att räknas upp 
efter den uppräkning som beslutats för riksdagsledamöter. Denna 
uppräkning kommer att uppgå till 2,3 % för 2016 för övriga ersättningar. 

 
 Ersättningar till kommunens förtroendevalda i Karlskrona Baltic Port 

Vid beslut om nu gällande ersättningsregler förutsattes att bolaget skulle 
betala ersättningar till kommunens förtroendevalda. Kommunen har fått 
besked om att detta inte kommer att ske utan måste själv stå för denna 
kostnad. Arvodesberedningen har därför värderas dessa uppdrag och 
föreslår att årsarvode till ordförande jämställs med ordförandeuppdraget i 
AB Karlskrona Moderbolag, vilket innebär 5 % av basarvodets årsbelopp 
(36 600 kronor i 2015 års nivå). En ledamot och en suppleant samt två 
representanter vid ägarsamråd föreslås erhålla sammanträdesarvode. 
 
 forts. 
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  KS 2015/2131 2.2.2 
 
 
 
 
 § 379 (forts). 

Förslag till förändringar av bestämmelser för ersättningar till 
förtroendevalda i Karlskrona kommun 

 
Ersättningarna skall utbetalas retroaktivt för den tid uppdragen innehafts. 
Dessa ersättningar utbetalas inte om uppdraget innehas av kommunalråd. 
 
Sofia Bothorp (MP) deltar inte i beslutet. 
 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
1. att  grundarvodet tas bort ur reglerna om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda från och med 1 januari 2016, 

 
2. att  ersättningarna till förtroendevalda i bolaget Karlskrona Baltic Port 
tillförs reglerna om ersättningar till kommunens förtroendevalda med 5 % 
av basarvodets årsbelopp för ordförande i årsarvode samt 
sammanträdesarvoden för övriga uppdrag, samt 

 
3. att  dessa ersättningar utbetalas retroaktivt från 1 januari 2015 för 
uppdrag inom Karlskrona Baltic Port. 

 
 
 ________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/242 1.9.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 380 

Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till 
trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 
 
Chef för strategisk utveckling Tore Almlöf föredrar ärendet. 
 
Karlskrona kommun har från Region Blekinge erhållit förslag till 
”Trafikförsörjningsprogramför Blekinge 2016 – 2019” för synpunkter. 
 
Region Blekinge ör regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge. Förslaget 
innehåller ett trafikförsörjningsprogram för perioden 2016 – 2019 med mål 
och vision över en längre period. Trafikförsörjningsprogrammet är det 
styrdokument som anger mål och riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi och 
båttrafik ska utvecklas. Riktlinjerna i programmet anger ramar för vilka 
prioriteringar som ska göras inom olika områden. Det lämnar samtidigt 
möjligheter öppna för att verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken och 
trafikföretagen inom ramarna ska kunna använda sin kreativitet och 
därmed utveckla trafikens attraktivitet och effektivitet. 
 
Förslagen i trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på länets och 
kommunernas beslutade strategiska dokument med Blekingestrategin i 
centrum. 
 
Remissperioden sträcker sig till den 15 december 2015 och därefter 
fastställer regionstyrelsen programmet. 
 
Förslaget till trafikförsörjningsprogram har varit översänt till samtliga 
kommunala förvaltningar och bolag med möjlighet att inkomma med 
synpunkter. Synpunkter har inkommit från kunskapsförvaltningen och 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge 2016 – 2019 innehåller politiska 
mål och riktlinjer för planeringen av kollektivtrafiken i Blekinge. 
Programmet beslutas av regionstyrelsen i Region Blekinge som är regional 
kollektivtrafikmyndighet. 
 
 forts. 
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  KS 2015/242 1.9.1 
 
 
 
 
 § 380 (forts). 

Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till 
trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019 

 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 24 oktober 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 17 november 2015 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Camilla Brunsberg (M), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD) och 
Börje Dovstad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens allmänna utskotts 
förslag. 
 
 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
att  ge Region Blekinge till känna vad kommunledningsförvaltningen anfört 
gällande förslag till Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – 2019. 

 
 

_________ 
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Social nämnden KS 2015/394 3.3.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 381 

Tecknande av ny överenskommelse angående mottagande av 
nyanlända 

 
Utifrån den stora mängd nyanlända som kommit och kommer till Sverige, 
samt den bostadssituation som råder i kommunen, föreslår utredningen att 
kommunfullmäktige tecknar en ny tillfällig överenskommelse för 2016 och 
2017 om mottagande av nyanlända för sammanlagt 400 personer/år, varav 
30 anvisningsbara. 

 
Därtill föreslås kommunfullmäktige ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag 
att nogsamt och aktivt arbeta för att kunna tillhandahålla fler 
anvisningsbara platser för nyanlända, i nära samarbete med de 
övergripande insatser för bostadsförsörjning i stort som kommunen 
bedriver. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 oktober 2015, § 162, lämnat 
yttrande och förslag till beslut. 

 
Ordföranden beslutar 

 
att  ärendet utgår. 

 
 
 ________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015.753 1.4.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 382 

Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter 
 
Redovisningschef Bengt Nilsson och finansekonom Helen Wolf föredrar 
ärendet. 
 
Uppföljning per den 31 oktober bygger, avseende redovisningen av de 
olika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder 
och förvaltningar. 
 
Jämfört med delårsrapport per sista augusti har följande beaktats: 
 

• Nämndernas senast uppföljning, 
• reviderad skatteunderlagsprognos, 
• beslut som berör ekonomin som är tagna i kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige, 
• ärenden som är under hantering till kommunfullmäktige 

 
Den 12 november beslutade riksdagen om extra ändringsbudget som 
beräknas kunna tillföra Karlskrona kommun cirka 65 mnkr. Dessa utgör 
kompensation för de ökade kostnaderna avseende 2015 och 2016 som en 
följd av bland annat flyktingströmmarna. I uppföljningen beräknas medlen 
inte få någon resultatpåverkan utan ger effekt på högre omsättning, i och 
med att medlen också avser 2016. 
 
Uppdrag 
När kommunfullmäktige behandlade delårsrapporten per 31 augusti gavs 
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen i uppdrag att analysera de 
kort- och långsiktiga effekter av de befarade underskotten hos funktions-
stödsnämnden och kunskapsnämnden. Kommunledningsförvaltningen har 
träffat förvaltningsledningarna för dessa nämnder. 
 
 forts. 
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 KS 2015.753 1.4.1 
 
 
 
 

 § 382 (forts). 
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter 
 
Funktionsstödsnämnden har arbetat med åtgärder för att få en ekonomi i 
balans 2015 och arbetet börjar ge effekt. Det förväntade underskottet har 
minskat från -4,8 till -3,0 mnkr i oktoberuppföljningen. För 2016 är det dock 
troligt att nämnden med del medel som är beslutade för 2016, med en 
förväntad volymtillväxt, kan antas få bekymmer för att kunna ha en 
ekonomi i balans. 
 
Kunskapsnämndens minusprognos för 2015 beror till största delen på att 
fler elever kommit från andra länder än vad som fanns vid upprättandet av 
budgeten för året. Härigenom har nämnden haft ökade utbildnings-
kostnader avseende studiehandledning och modersmålsstöd. För 2015 har 
nämnden och förvaltningsledningen beslutat om ett antal olika åtgärder för 
att hålla kostnaderna på så låg nivå som möjligt. Rapporten pekar 
fortfarande på en prognos -9 mnkr. För 2016 kommer verksamheten 
fortsatt att påverkas av flyktingströmmarna. 
 
Vidare beslutade kommunfullmäktige särskilt om att nästa delårsrapport, 
ska kompletteras med konkreta planer för att kommunen ska nå mål att 
minska klimatpåverkan. Detta uppdrag återredovisas under 2016. 
 
Övriga nämnder 
Därutöver har arbetsmarknadsnämnden minskat sitt förväntade underskott 
till -0,8 mnkr, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden +-0, samt äldre-
nämnden förbättrat sin prognos från +5 till +10 mnkr. 
 
Slutsats 
Sammantaget beräknas den finansiella målsättningen för kommunens 
resultat att uppnås under innevarande år. Prognosen baserad på verksam-
hetsuppföljningen till och med oktober uppfyller därmed de krav som ställs 
för att kommunen ska ha en ekonomi i balans. 
 
 forts. 
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 § 382 (forts). 
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter 
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att tidigare beslut där 
arbetsmarknadsnämnd och socialnämnd ges tillåtelse att bedriva sina 
verksamheter med negativa avvikelser mot budget kvarstår oförändrat. 
 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att funktionsstöds-
nämnden bör fortsätta sitt åtgärdsarbete för att få en långsiktighet i arbetet. 
 
Kunskapsnämnden beslutade vid sin behandling av delårsrapport augusti 
2015 den 24 september, § 102, att hemställa hos kommunstyrelsen om 
kostnadstäckning med 9 mnkr för ökade utbildningskostnader avseende 
studiehandledning, modersmålsstöd och elevhälsa samt större elev-
volymer inom grundskolan. 
 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att minusprognosen som 
avser flyktingströmmarna är svår, i sin helhet, att hantera inom befintlig 
ram. Men det är av största vikt att verksamheten fortsätter med arbetet för 
att ha en ekonomi i balans i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 17 november 2015 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Camilla Brunsberg (M), Peter Glimvall (M), Emma Swahn Nilsson (M) och 
Billy Åkerström (KD) yrkar på att kunskapsförvaltningen ska medges att 
göra underskott motsvarande dagens prognostiserade underskott om 7 
miljoner kronor. 
 
Chatarina Holmberg (S) yrkar på avslag på Camilla Brunsbergs  (M) m.fl. 
tilläggsyrkande. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens allmänna utskotts 
förslag mot Camilla Brunsbergs (M) m.fl. tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt kommunstyrelsens allmänna utskotts 
förslag. 
 
 forts. 
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 KS 2015.753 1.4.1 
 
 
 
 

 § 382 (forts). 
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter  
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda 
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag röstar NEJ och den som 
biträder Camilla Brunsbergs (M) m.fl. yrkande röstar JA. 
 
Följande röstar NEJ: Magnus Larsson (C), Chatarina Holmberg (S),  
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S), 
Linda Ekström (S), Börje Dovstad (L) och Lisbeth Bengtsson (S). 
 
Följande röstar JA: Camilla Brunsberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), 
Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD), Billy Åkerström (KD),  
Sofia Bothorp (MP) och Peter Glimvall (M). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således, med 8 NEJ-röster mot 7 JA-röster att 
bifalla kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. 
 
Reservation 
Camilla Brunsberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), Billy Åkerström (KD) 
Peter Glimvall (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 

 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 

 
1. att  påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål 
och medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin 
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar 
för verksamhetens mål, 

 
2. att  uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar 
ett negativt utfall för helår 2015, att fortsatt vidta åtgärder för att uppnå en 
ekonomi i balans, 

 
 
 forts. 
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  KS 2015.753 1.4.1 
 
 
 
 
 § 382 (forts). 

Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns 
samlade verksamheter 

 
3. att  tidigare beslut om medgivande av underskott för arbetsmarknads-
nämnden och socialnämnden ska fortsätta att gälla, 

 
4. att  godkänna kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag som gavs 
av kommunfullmäktige i samband med behandling av delårsrapport augusti 
2015 beträffande funktionsstöds- och kunskapsnämnden, samt 
 
5. att  godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2015. 

 
 

Efter tillstyrkan av allmänna arbetsutskottet beslutar kommun-
styrelsen för egen del 
 
6. att  godkänna kommunledningsförvaltningens avrapportering av 
uppdrag som gavs av kommunfullmäktige i samband med behandling av 
delårsrapport augusti 2015 beträffande funktionsstöds- och 
kunskapsnämnden, 
 
7. att  kunskapsnämndens hemställan, § 102, härmed anses besvarar, 
samt 
 
8. att  godkänna uppföljningsrapporten och överlämna den till 
kommunfullmäktige. 
 
 

 ________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/1196 1.2.6 
Akten 
 
 
 
 
 § 383 
 Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test 
  

Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 
2015, § 63, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att anordna utbildning för 
skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i L-ABC, HLR och lära 
sig att göra AKUT-testet. 
 
Kunskapsnämndens AU har vid sammanträde den 15 oktober 2015 lämnat 
yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i grundskolans ämne 
Idrott och Hälsa ingår både L-ABC och HLR som centralt innehåll i 
kursplanen för årskurserna 7-9 under rubriken Hälsa och livsstil, samt även 
i kunskapskraven i åk 9. Därmed är alla elever i årskurserna 7-9 
garanterade att få denna utbildning och kunskap. 
 
Som legitimerad idrottslärare har man behörighet att genomföra HLR-
utbildning med eleverna. Skolornas skolsköterskor finns även att tillgå som 
stöd för utbildningen av eleverna. Det finns ett väl etablerat samarbete 
mellan skolsköterskorna där de lånar HLR-dockor mellan skolorna för att 
undervisningen med eleverna ska gå så smidigt som möjligt. 
 
AKUT-testet däremot, ingår inte i kursplanen Idrott och Hälsa. Eftersom det 
centrala innehållet i kursplanen är anpassat till timplanen för ämnet, skulle 
en komplettering med AKUT-testet kunna innebära att eleverna får mindre 
av någon annan del av det centrala innehållet. Ett alternativ skulle kunna 
vara att AKUT-testsutbildningen endast ges till de elever som valt ämnet 
Idrott och Hälsa inom Elevens val. 
 
Rektor är enligt skollagens 2 kap, 10 §, den som fattar beslut om enhetens 
inre organisation och inriktning. Lösningsförslagen ovan måste därför vara 
frivilliga för rektor att införa. Kommunstyrelsen kan därför inte fatta beslut 
enligt Sverigedemokraternas förslag. 

  
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

  
 att  anse motionen besvarad. 
 
 
 ________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/1594 1.2.6 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 384 

Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens 
personal 

 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,  
§ 92, av Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD). Förslaget är att 
tillföra socialförvaltningen de resurser som behövs för införskaffande av 
nödvändiga tekniska hjälpmedel. Motionärerna anför att det inom 
socialförvaltningen råder brist på tekniska hjälpmedel, som hade kunnat 
underlätta och effektivisera personalens arbete, främst kring 
dokumentation och planering. Som exempel lyfts fram att med läsplattor 
och smarta telefoner skulle vissa dokumentationsmoment, framförallt vid 
resor kunna göras på plats eller i bil i direkt anslutning till klientbesök, så 
att dokumentationen sker direkt, och restiden kan användas effektivare. 
Även möjligheten till att läsa och skriva e-post utan att behöva vara på 
kontoret skulle underlätta och effektivisera arbetet. 
 
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 oktober 2015, § 165, lämnat 
yttrande och förslag till beslut. 
 
Socialförvaltningens bedömning är att motionärernas ambition är 
synnerligen lovvärd. Användande av andra tekniska lösningar än de som 
finns tillgängliga idag skulle sannolikt kunna öka effektiviteten i 
handläggningen i flera avseenden, särskilt vid hembesök och längre resor. 
Samtidigt förutsätter detta att förvaltningen har tillgång till system som 
stöder denna typ av lösningar. Just nu görs en planering för hur 
upphandling av nytt verksamhetssystem ska genomföras, och att 
verksamhetssystemet stödjer mobila lösningar med bibe-hållen säkerhet är 
en förutsättning för att den förbättring som motionärerna beskriver ska 
kunna äga rum. I nuvarande avtal med leverantör av verksam-hetssystem 
ingår inga mobila lösningar, utan dessa skulle få köpas till separat. 
 
I den preliminära upphandlingsunderlag som förberetts finns medtaget ett 
antal kriterier gällande mobila lösningar, men upphandlingen är inte 
startad.  
 
 forts. 
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  KS 2015/1594 1.2.6 
 
 
 
 
 § 384 (forts). 

Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens 
personal 

 
Medel för denna sorts lösningar blir användbara först när de kan bli en 
realitet, vilket i nuläget alltså inte är fallet. 
 
Det förefaller därför olämpligt att redan i nuläget avsätta pengar från 
kommunstyrelsens reserv för ett ändamål som inte kan uppfyllas detta 
budgetår. 

 
Det är utredarens bedömning att socialnämnden bör hantera frågan internt 
genom att antingen bedöma och prioritera behovet i sin egen 
budgetprocess med ett eventuellt äskande som resultat, eller i 
prioriteringen av sina medel när beslut om internbudget tas. Sådana 
prioriteringar eller beslut behöver i sin tur baseras på kostnadsberäkningar 
utifrån vad upphandlingen av verksamhetssystem ger vid handen när den 
är slutförd. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
 att  anse motionen besvarad. 
 
 
 ________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/1596 1.2.6 
Akten 
 
 
 
 
 § 385 

Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- 
och flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen 
till kommunen 
 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,  
§ 92, av Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD). Förslaget är att 
upprätta ett migrationsbokslut för alla kommunala verksamheter som 
påverkas av asyl- och flyktinginvandringen samt den därpå följande 
anhörig-invandringen till kommunen. 
 
Motionärerna angör att samtliga kommunala verksamheter som påverkas 
av asyl- och flyktinginvandring samt den därpå följande 
anhöriginvandringen till kommunen ska redovisa sina utgifter och intäkter 
utifrån detta. Jämförelsen görs med exempelvis äldrevård och skola, där 
motionärerna menar att kostnader går att ta fram för dessa grupper. 
 
Det bör i sammanhanget förtydligas att anledningen till att dessa kostnader 
går att plocka fram på ett enkelt och tydligt sätt, är att de är 
områdesindelade i den kommunala förvaltningen. Äldreförvaltningens 
samtliga kostnader går lätt att redovisa och det är uppenbart att det är 
äldre det avser. Det samma gäller skola och barnomsorg, eftersom det 
finns en särskild förvaltning för dessa verksamheter. 
 
Åldersbeskrivning av en verksamhets målgrupp är därtill en vedertagen 
statistikkategori inom de flesta verksamheter. Efter att en person beviljas 
asyl i Sverige, får hen ett permanent uppehållstillstånd (PUT). Enligt lag 
ska en person som beviljats PUT ha samma rättigheter och skyldigheter 
som de som har svenskt medborgarskap, och ska behandlas av 
myndigheter på samma sätt. Till de rättigheter en svensk medborgare har 
hör bl.a. att inte annat än i undantagsfall registreras i myndighetsregister 
utifrån sexuell läggning, etnicitet, funktionssvårigheter, sjukdomar o.s.v. 
 
För att inom de flesta kommunala verksamheter kunna beräkna faktiska 
kostnader och intäkter skulle krävas att personer med utländsk bakgrund 
”registrerades”. Även om en sådan registrering tillätts, skulle flera av de 
bedömningar som efterfrågas kräva att godtyckliga bedömningar fick 
göras. 
 
 forts. 
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  KS 2015/1596 1.2.6 
 
 
 
 
 
 § 385 (forts). 

Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- 
och flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen 
till kommunen 

 
Det skulle därtill ta en ansenlig mängd arbetstid i anspråk, om samtliga 
kommunala förvaltningar skulle börja med en sortering av våra kommun-
invånare för att få fram ett godtyckligt underlag. 
 
Sammanfattad bedömning 
En del av de kostnadsredovisningar som motionärerna efterfrågar av 
nämnderna, går redan idag att utläsa i respektive nämnds bokslut. Andra 
kostnadsberäkningar är inte möjliga att göra utan godtyckliga 
bedömningar. 
 
Kommunens verksamhet redovisas i ett kommunövergripande bokslut. 
Inga särredovisningar görs där den totala sammanslagna kostnaden för 
olika grupper av invånare i kommunen beräknas, utan redovisningen styrs 
av hur fullmäktige funnit lämpligt att organisera den kommunala 
verksamheten. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 17 november 2015 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens allmänna utskotts 
förslag mot Christopher Larssons (SD) och Lotta Antmans (SD) yrkande 
och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt kommunstyrelsens 
allmänna utskotts förslag. 
 
Votering begärs. 
 
 
 forts. 
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 KS 2015/1596 1.2.6 
 
 
 
 

 § 385 (forts). 
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- 
och flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen 
till kommunen 
 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda 
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag röstar JA och den som 
biträder Christopher Larssons (SD) och Lotta Antmans (SD) yrkande röstar 
NEJ. 

 
Följande röstar JA: Magnus Larsson (C), Chatarina Holmberg (S),  
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S), 
Linda Ekström (S), Camilla Brunsberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), 
Börje Dovstad (L), Billy Åkerström (KD), Sofia Bothorp (MP),  
Lisbeth Bengtsson (S) och Peter Glimvall (M). 
 
Följande röstar NEJ: Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således, med 13 JA-röster mot 2 NEJ-röster att 
bifalla kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. 
  

 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 

 
 att  avslå motionen. 

 
 

 _________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/650 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 386 

Svar på medborgarförslag om att göra tunnel/schakt systemet under 
del av Kungsgatan till gång- och cykelled 

 
 Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 18 september 2014, § 157, av Roland Thörnquist. Förslaget är att göra 
tunnel/schakt systemet under del av Kungsgatan till gång- och cykelled 
med inbjudande varm sofistikerad belysning och konstnärlig utsmyckning, 
helst från alla fantastiska lokala konstnärer i kommunen. 
 
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 121, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Kostnaderna för att anlägga en sådan gång- och cykelväg blir mycket 
höga, främst beroende på att den råa bergytan i tunneltaken måste kläs in i 
betong av säkerhetsskäl då det finns risk för nedfallande stenar. Av denna 
anledning kan drift- och serviceförvaltningen inte förorda förslaget. 

 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige besluta 

 
 att  avslå medborgarförslaget. 
 
 
 ________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/2125 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 387 
 Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona 
 
 Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 23 januari 2014, § 9, av Eva Runesson. Förslaget är att personal med 
jourtjänst ska få full lön för alla schemalagda timmar samt att jourtjänst-
göring ska räknas in i tjänstgöringsgraden. 
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 10 juli 2014 
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att detta skulle 
enligt förslagsställaren medföra att: 
 

• människor vill bosätta sig i Karlskrona 

• många unga kvinnor skulle stanna kvar i Karlskrona efter gymnasiet 
• Karlskrona kommun tar ansvar för sin personal 

 
Svar på del 1 i förslaget 
Det tycks föreligga en missuppfattning hos förslagsställaren att med-
arbetare i Karlskrona kommun som omfattas av jouravtalet jobbar utan 
ersättning – eller gratis – som det uttrycks i förslaget. Så är inte fallet. 
Karlskrona kommun följer de avtal som finns tecknade mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), vår arbetsgivarorganisation och de 
fackliga organisationerna. 
 
Avtal kring jour regleras i Allmänna bestämmelser/AB och i bilaga J finns 
särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal. Karlskrona 
kommun följer detta avtal och har inte för avsikt att teckna några lokala 
avtal inom detta område. 
 
Svar på del 2 i förslaget 
Se svar under del 1 – Karlskrona kommun har inte för avsikt att teckna 
några lokala avtal avseende jour. Att jour skulle ingå som en del i syssel-
sättningsgraden finns inte angivet varken i Arbetstidslagen/ATL eller i AB. 
 
 forts. 
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 KS 2015/2125 1.2.2 
 
 
 
 

 § 387 
 Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona 

 
(ATL anger att ”som jourtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för 
arbetsgivarens räkning” och i AB finns särskilda bestämmelser för viss 
jourtjänstgörande personal, bilaga J. Karlskrona kommun följer det som 
anges i såväl ATL som i AB, bilaga J). 

 
Kommunstyrelsen återremitterades svaret på medborgarförslaget 
avseende attraktivare Karlskrona den 2 september 2014, § 241, för analys 
av de kostnader som medborgarförslaget skulle medföra. 
 
Funktionsstödsförvaltningen har gjort en analys av kostnader för införande 
av vaken natt (istället för tillämpning av bilaga J i Allmänna bestämmelser) 
och kommit fram till följande: 
 
1. Merkostnad för vaken natt = drygt 24 800 000 msek 

2. Behovet av ytterligare två områdeschefer = cirka 1 200 000 msek 

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

 
 
 ________ 
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Kommunfullmäktige KS 2015/647 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 388 

Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet mot cykelåkning 
i Hoglands park 
 

 Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att 
återinföra förbudet mot cykling i Hoglands park och att en cykelbana ska 
byggas runt Hoglands park. 
 
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 120, lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 

  
Cykling började tillåtas i Hoglands park under våren 2015 som en del av 
Cykelstrategi 2030. Anledningen till detta var att det trots det tidigare 
förbudet förekom cykeltrafik genom parken. Cyklisterna upplevde detta 
som genare och säkrare jämfört med att cykla längs de trafikerade 
gatorna, eller runt parken, jämte parkerade bilar. Inga trafikolyckor var 
rapporterade inom Hoglands park. 
 
Drift- och serviceförvaltningen tycker att det slopade förbudet har fallit väl 
ut och att det fungerar bra med cykling i parken. 
 
Att bygga en cykelbana runt hela parken är inte aktuellt i nuläget utan 
utbyggnaderna av cykelvägar för Cykelstrategi 2030. 
 
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 17 november 2015 tillstyrkt 
förslaget. 
 
Yrkande 
Billy Åkerström (KD) och Peter Glimvall (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens allmänna utskotts 
förslag mot Billy Åkerströms (KD) och Peter Glimvalls (M) bifallsyrkande på 
motionen och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt 
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. 
 
 forts. 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

24 november 2015 62 
    

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll  
 

 
   Sign 

 
    Sign  

    Sign  
 

 

  
 KS 2015/647 1.2.2 
 
 
 
 

 § 388 (forts). 
Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet mot cykelåkning 
i Hoglands park 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda 
kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag röstar JA och den som 
biträder Billy Åkerströms (KD) och Peter Glimvall (M) bifallsyrkande till 
motionen röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Magnus Larsson (C), Chatarina Holmberg (S),  
Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard Jönsson (S),  
Linda Ekström (S), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD),  
Börje Dovstad (L) och Lisbeth Bengtsson (S). 
 
Följande röstar NEJ: Camilla Brunsberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), 
Billy Åkerström (KD), Sofia Bothorp (MP) och Peter Glimvall (M). 
 
Kommunstyrelsen beslutar således, med 10 JA-röster mot 5 NEJ-röster att 
bifalla kommunstyrelsens allmänna utskotts förslag. 
 

 
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 

 
 att  avslå medborgarförslaget. 
  
 
 ________ 
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§ 389 
 Anmälningsärenden 
 

a) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till 
protokollet. 

b) Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-10-19, dnr 511-2827-2015. 
Förvaltningsplan för rovdjur i Blekinge län 2015-2019. 

c) Kammarrätten Jönköping. Protokoll 2015-10-19, mål nr 2795-15, över-
prövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 

d) Länsstyrelsen i Skåne län. Beslut 2015-10-08, dnr 551-17237-2014, 
ändringsbeslut enligt miljöbalken för skärgårdstrafik 

e) Sveriges kommuner och landsting. 
Cirkulär 15:24, Budgetpropositionen för år 2016. 
Cirkulär 15:25, Avtal om notkopiering inom de kommunala 
musik/kulturskolorna läsåret 2015/2016. 
Cirkulär 15:26, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Vision. 
Cirkulär 15:27, Utbildningskontrakt och extratjänst. 
Cirkulär 15:28, Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämnings-
system och LSS-utjämning. 
Cirkulär 15:29, Budgetförutsättningar för åren 2015-2019. 

f) Migrationsverket 2015-10-16, information om e-tjänsten för ansökan om 
statlig ersättning. 

g) Friskolans riksförbund 2015-10-22 om friskolorna. 
h) Hedemora kommun 2015-10-22, stopp för ensamkommande barn i 

Hedemora under 3 månader. 
i) Socialnämnden 2015-10-19, § 160. Uppdrag från socialnämndens 

sammanträde den 21 september 2015 till förvaltningen att utreda möjliga 
besparingar i verksamheten. 

j) Socialnämnden 2015-10-19, § 161. Budgetuppföljningsrapport per 
september 2015.  

k) Region Blekinge, regionstyrelsen 2015-10-07. 
 
 ________ 
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 § 390 
 Övrigt 
 
 Konferensen ”Rätt till heltid”  
 
 Kommunstyrelsen beslutar 
 

att Börje Dovstad (FP), Chatarina Holmberg (S) och Sophia Ahlin (M) 
från personaldelegationen deltar i konferensen ”Rätt till heltid”. 
 
 
Namnbyte Folkpartiet till Liberalerna 
Börje Dovstad (L) informerar om att Folkpartiet har bytt namn till 
Liberalerna. 

 
 
Kurs- och konferensinbjudningar 
Önskemål från Sofia Bothorp (MP) att kurs- och konferensinbjudningar 
läggs i Netpublicator. 

 
 
 ________ 
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