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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den  
24 maj 2018 
 
§ 114 Frågor  
  
§ 115 Svar på medborgarförslag att förbättra gångvägen längs infartsleden 
  
§ 116 Svar på medborgarförslag om att sätta upp belysning i Dalen nedanför 
 Hammarbyvägen i Jämjö 
  
§ 117 Svar på medborgarförslag om att sätta upp skräpkorgar och fler bänkar i 
 Dalen, dvs. längs gång- cykelvägen nedanför hammarbygården i Jämjö 
  
§ 118 Svar på medborgarförslag, belysning av vägavsnittet Rosenholmsvägen 
 mellan Lingonvägen och den ”bakre” infarten till Rosenholmsområdet 
  
§ 119 Svar på medborgarförslag om uppsättande av badstege på bryggan vid 
 Bongs plan 
  
§ 120 Svar på medborgarförslag om att lek- och bollplan Frejalunden H
   
§ 121 Svar på medborgarförslag om att utreda flytt av brandstation från Trossö till 
 Oskarsvärn avseende längre körväg samt begränsade infartsvägar
   
§ 122 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att så 
 fort väder och temperatur tillåter, målar fram markeringar på cykelbanorna
  
§ 123 Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid vägtrafikplatsen 
 Sunna kanal  
  
§ 124 Svar på medborgarförslag att sätta upp välkomstskyltar vid Sunna kanal 
  
§ 125 Svar på medborgarförslag att konstsmycka cirkulationsplatser  
   
§ 126 Svar på medborgarförslag om att starta saluhall för mat och dryck i 
 Karlskrona   
   
§ 127 Svar på medborgarförslag om en ny saluhall på Fisktorget 
   
§ 128 Svar på medborgarförslag om utfyllnad i Borgmästarefjärdens inre hörn vid 
 Blekinge Museum  
 
§ 129 Svar på medborgarförslag om att ta fram en belysningsplan 
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§ 130 Svar på medborgarförslag om att byta ut gult ljus till rött sken när gående 
 och cyklister färdas mellan Borgmästarekajen, Borgmästaregatan och 
 Arklimästaregatan   
  
§ 131 Svar på medborgarförslag om att vattenfontänen på Borgmästarefjärden 
 startas denna sommar   
 
§ 132 Svar på medborgarförslag om att under sommaren bygga upp den mindre 
 kopian av saluhallen på Fisktorget  
    
§ 133 Svar på medborgarförslag om förbättring av förutsättningarna för torghandel 
 på Stortorget  
  
§ 134 Svar på medborgarförslag om att i samarbete med Karlskrona Lampfabrik 
 ta fram gatulysen enligt äldre modell  
  
§ 135 Svar på medborgarförslag om hus för hundar utanför butiker 
  
§ 136 Svar på medborgarförslag om digitala skyltar vid husbilsparkeringen i 
 Handelshamnen   
 
§ 137 Svar på medborgarförslag om att sätta upp bullerskydd på infartsleden 
 
§ 138 Svar på medborgarförslag om belysningsstolparna på Björkholmen 
 
§ 139 Svar på medborgarförslag om att tillsammans med Karlskrona Lampfabrik 
 tar fram belysning för utomhusbruk som lämpar sig för kulturmiljöer 
 
§ 140 Svar på medborgarförslag att göra busstorget till parkområde 
 
§ 141 Svar på medborgarförslag om fontänen i Borgmästarefjärden 
 
§ 142 Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
§ 143 Kommunala val 
 
§ 144 Anmälningsärenden 
 
§ 145 Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
§ 146 Inkomna interpellationer 
 
§ 147 Svar på interpellation om säkerheten på utsatta platser 
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§ 148 Kommunsamverkan Cura Individutveckling, revisionsberättelse och 
 årsredovisning 2017 
 
§ 149 Landsbygds- och skärgårdsprogram för Karlskrona kommun 2018-2021 
 
§ 150 Ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera 
 
§ 151 Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Blekinge län med 
 skatteväxling 
 
§ 152 Dataskyddspolicy 
 
§ 153 Godkännande av AB Karlskronahems försäljning av fastighetsförvaltande 
 dotterbolag 
 
§ 154 Uppföljningsrapport januari – mars 2018 med prognos 2018, Karlskrona 
 kommun och dess samlade verksamheter 
 
§ 155 Särskild sakdebatt angående tryggheten i Karlskrona 
 
§ 156 Svar på motion om att Karlskronahem AB bör bygga hyresrätter i egen regi, 
 utan att sälja ut fastighetsinnehållet 
 
§ 157 Svar på motion angående integration av nyanlända 
 
§ 158 Svar på motion om att göra Karlskrona kommun till en attraktiv arbetsgivare 
 
§ 159 Svar på motion om att utreda möjligheterna för att skapa en kombinerad 
 skateboard-parkourpark 
 
§ 160 Svar på motion angående elljusspår i Nättraby 
 
§ 161 Svar på motion angående polisanmälan vid brott 
 
§ 162 Svar på motion om inkallelseordningen i Karlskrona kommunfullmäktige 
__________ 
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center 

torsdagen 24 maj 2018 klockan 13.00 – 18.40 
   
Beslutande  1:e v ordf Maria Persson (C) 
 2:e v ordf Peter Glimvall (M)  

 
Ledamöter Patrik Hansson (S) 
 Peter Johansson (S) 
 Ida Henriksson (S) 

Jeanette Håkansson (S)  
 Susanne Johansson (S) 
 Patrik Andersson (S) 
 Helene Gustafsson (S) 
 Laila Karlsson (S) 

Chatarina Holmberg (S) §§ 124-162  
kl. 13.50-18.40 
Lars Hildingsson (S) §§ 114-154 del av 
kl. 13.00-16.20  

 Elina Gustafsson (S) 
 Eva Strömqvist (S) jäv § 148 
 Kerstin Ekberg-Söderbom (S) 
 Lisbeth Bengtsson (S) 
 Åke Håkansson (S) 
 Sattar Zad (S) 
 Roland Andréasson (S) 
 Jan-Anders Lindfors (S) 
 Eva-Lotta Altvall (S) 

 Jeanette Pettersson (S) 
Jonas Sandström (S)  

 Håkan Eriksson (S) 
 Camilla Brunsberg (M) jäv § 153 
 Jan-Åke Nordin (M) 
 Lars-Göran Forss (M) 
 Morgan Kullberg (M) 
 Emina Cejvan (M) 
 Anders Ovander (M) jäv § 148 
 Jan Lennartsson (M)  
 Emma Swahn Nilsson (M) 
 Carl-Göran Svensson (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Camilla Karlman (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Tove Håkansson (SD) §§ 114-155 del av 
 kl. 13.00-18.10 
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 Pernilla Cederholm (SD) 
 Susanne Cederholm (SD) 
 Lotta Antman (SD) §§ 114-153 del av 13.00-15.50 
 Christopher Larsson (SD) 
 Ove Uppgren (SD) 
 Paul Cederholm (SD) 
 Åsa Larsson (SD) 
 Gunilla Ekelöf (L) jäv § 148 
 Jan-Olof Petersson (L) 
 Börje Dovstad (L) 
 Kent Lewén (L) 

  Magnus Larsson (C) 
Jörgen Johansson (C)  

 Yvonne Sandberg-Fries (MP) 
  Tommy Andersson (MP) 
  José Espinoza(MP) 
  Johan Eriksson (V)  
  Ulf Hansson (V) 

Markus Ottosson (V) §§ 114-155 del av 
kl. 13.00-17.50 
Åsa Gyberg-Karlsson (V)  

  Tommy Olsson (KD) §§ 145-162 kl. 14.25-18.40  
  Ann-Louise Trulsson (-)  
  Billy Åkerström (KD) 
   
 Tjänstgörande ersättare Claes-Urban Persson (S) 
  Marcus Degerskär (S) 
  John-Erik Danerklint (S) 
  Mats Fagerlund (S) 
  Bassem Khalid (S) §§ 114-155 del av 
  kl. 13.00-17.50 
  Elisabeth Thörngren (S) 
  Johan Ekström (S) 
  Jan Elmqvist (S) 
  Dan Lundkvist (S) §§ 114-155 del av 
  kl. 13.00-18.10 
  Ann-Marie Sternulf (S) 

Charlotta Sahlin (M) jäv § 148  
Bengt Fröberg (M)  

  Marianne Nordin (M)  
  Gerd Sjögren (M) 
  Ulf Danielsson (M) § 153 
  Lars-Erik Persson (SD) 
  Robert Andersson (SD) §§ 154-162 
  Ulla Thurbin (M) § 148 
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  Margareta Rodin (L) § 148 
  Pernilla Persson (C) 

Sven Borén (C) 
  Fredrik Karlsson (C) §§ 154-162 kl. 15.40-18.40 

Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) §§ 114-144 
kl. 13.00-14.25   

 
 
 Ersättare Ulf Danielsson (M) §§ 114-152, 154-162 
  Ulla Thurbin (M) §§ 114-147, 149-162 
  Robert Andersson (SD) §§ 114-153 
  Ingrid Andersson (SD) 
  Tomas Pärlklo (L) 
  Margareta Rodin (L) §§ 114-147, 149-162 
  Emma Hillborn (V) 

Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) §§ 145-162   
  Harry Rson Svensson (-) 
 
 
Övriga Ordf. kunskapsnämnden Sandra Bizzozero 
 
 
Tjänstemän    Kommundirektör      Carl-Martin Lanér 
 Kommunjurist      Jessica Ingelsson Norlander 
 Nämndsekreterare Martin Håkansson 
  
 
 
Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Susanne Johansson (S) 
 Sophia Ahlin (M) 
  
 
Justerade paragrafer §§ 114-162  
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Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Maria Persson 
 
 
Justerare   _______________________________ 
   Susanne Johansson 
 
 
   _______________________________     
   Sophia Ahlin 
 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens digitala anslagstavla den 31 maj 2018 
intygar 
 
 
 
   
______________________________ 
Martin Håkansson 
Nämndsekreterare 
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§ 114 
Frågor 
 
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Patrik Hansson (S) om Kyrkskolan och Jämjö 
kunskapscentrum. 
 
Patrik Hansson svarar. 
……….  
 
Billy Åkerström (KD) ställer en fråga till drift- och servicenämndens 
ordförande Peter Johansson (S) om hur arbetet fortskrider med att 
bygga idrottshallen på Rosenholm. 
 
Peter Johansson (S) svarar. 
……….  
 
Camilla Brunsberg (M) ställer en fråga till kommunfullmäktiges presidie 
om när den sakpolitiska debatten om skolan kommer att äga rum. 
 
Maria Persson (C) svarar. 
………. 
 
Carl-Göran Svensson (M) ställer en fråga till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Jonas Sandström (S) framtida renovering och ombyggnation 
av Ramdala IF:s lokaler. 
 
Jonas Sandström (S) svarar. 
………. 
 
Emma Swahn Nilsson (M) ställer en fråga till kunskapsnämndens 
ordförande Sandra Bizzozero (S) ombyggnation av Psilanderskolans 
entré. 
 
Sandra Bizzozero svarar. 
………. 

forts.  
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§ 114 forts. 
Frågor 
 
Tommy Andersson (MP) ställer en fråga till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Larsson (C) om 
Gullbernadeponin. 
 
Magnus Larsson (C) svarar. 
……….  
 
Åsa Gyberg-Karlsson (V) ställer en fråga till kommunfullmäktiges 
presidie om när den sakpolitiska debatten om skolan kommer att äga 
rum. 
 
Maria Persson (C) svarar. 
……….  
 
Jan Lennartsson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Patrik Hansson (S) om kommunen ska använda sig av fartkameror. 
 
Patrik Hansson (S) svarar. 
__________  
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Drift- och servicenämnden KS 2018/2061 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 115 
Svar på medborgarförslag att förbättra gångvägen längs 
infartsleden 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 194 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse medborgarförslaget besvarat 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
18 september 2014 § 157. Förslagsställaren föreslår att förbättra 
gångvägen längs infartsleden, då man ska ta hand om människor och 
ha ett bättre och trevligare samhälle samt motivera människor att 
promenera. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 56 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
De förslag som framförs av förslagsställaren ligger i sin andemening väl 
i linje med bl.a. kommunfullmäktiges mål att ” Karlskrona kommun ska 
ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva, bo 
och verka i”. 
 
Den del av gångbanan intill infartsleden som förslagsställaren pekar på 
kommer att omändras som en del i den stadsutveckling som nu pågår. 
Behovet av attraktiv och tillgänglig miljö för bl.a. gående är en viktig del 
i det planeringsarbetet.   
__________  
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Drift- och servicenämnden KS 2018/2061 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 116 
Svar på medborgarförslag om att sätta upp belysning i Dalen 
nedanför Hammarbyvägen i Jämjö 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat 
 
Yrkanden 
Åsa Gyberg-Karlsson (V) och Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Christopher Larsson (SD) yttrar sig. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 195 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot  
Åsa Gyberg-Karlsson (V) m.fl. bifallsyrkande till medborgarförslaget och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
18 september 2014 § 157. Förslagsställaren föreslår att sätta upp 
belysning i Dalen, d.v.s. gång- och cykelvägen nedanför 
Hammarbyvägen i Jämjö. 
 
Motiveringen är att det är otryggt för ungdomar och andra att vistas där 
på kvällarna. Det är en fin del av Jämjö som man borde kunna vara i 
även efter att det blivit mörkt. 
     forts. 
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§ 116 forts. 
Svar på medborgarförslag om att sätta upp belysning i Dalen 
nedanför Hammarbyvägen i Jämjö 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 47 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Gata/parkavdelningen anser att detta är ett bra förslag, då denna väg 
delvis används som skolväg till Jändelskolan.  
 
Gata/parkavdelningen ser under år 2018 ingen möjlighet till åtgärd då 
detta skulle medföra en kostnad på cirka 500 000 kronor, vilket inte 
inryms i befintlig budget.  

 
Förvaltningen vill dock återkomma inför planering för år 2019.  
__________ 
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Drift- och servicenämnden  KS 2018/2071 1.2.2 
Akten 
      
 
 
 

 
 
 
§ 117 
Svar på medborgarförslag om att sätta upp skräpkorgar och fler 
bänkar i Dalen, dvs. längs gång- cykelvägen nedanför 
hammarbygården i Jämjö 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 196 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
18 september 2014 § 157. Förslagsställaren föreslår att det ska sättas 
upp skräpkorgar och fler bänkar i Dalen, det vill säga längs hela gång- 
och cykelvägen nedanför Hammarbyvägen i Jämjö. 
 
En fin del av Jämjö skulle kunna nyttjas mer och vara till glädje för fler 
om där fanns fler sittplatser och möjlighet att kasta skräp som blir kvar 
efter fika eller liknande.  
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 48 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Gatu- och parkavdelningen kommer under år 2018 att utföra planerat 
underhållsarbete i Dalen för att öka möjligheten till användning samt 
öka antalet bänkar och papperskorgar. 
__________ 
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Drift- och servicenämnden  KS 2018/2072 1.2.2 
Akten 
 

 
 
 
 
 
 
§ 118 
Svar på medborgarförslag, belysning av vägavsnittet 
Rosenholmsvägen mellan Lingonvägen och den ”bakre” infarten 
till Rosenholmsområdet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 197 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
20 mars 2014 § 51. Förslagsställaren föreslår belysning av vägavsnittet 
Rosenholmsvägen mellan Lingonvägen och den ”bakre” infarten till 
Rosenholmsområdet. 
 
Motivering är att detta vägavsnitt förbinder bostadsområdena Backabo 
och Mariedal till rekreationsområdet och motionsspårsanläggningen på 
Rosenholm. Belysningen och vägren/trottoar saknas helt och hållet på 
detta vägavsnitt.  
 
Vägavsnittet är hårt trafikerat vid exempelvis Karlskrona Hockeyklubbs 
hemmamatcher och andra evenemang på Rosenholmsområdet. Den 
personliga säkerheten äventyras för de gångtrafikanter som nyttjar 
denna vägsträcka vid mörker. 
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 29 januari 2015  
§ 4 med motivering att besvara medborgarens/förslagsställarens fråga 
om bit av infarten kring Lingonvägen och bakre vägen till Rosenholm. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 49 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
     forts. 
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§ 118 forts. 
Svar på medborgarförslag, belysning av vägavsnittet 
Rosenholmsvägen mellan Lingonvägen och den ”bakre” infarten 
till Rosenholmsområdet 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Aktuell sträcka är 430 meter, varav Karlskrona kommun äger  
280 meter, resterande är i privat ägo. Att förse Karlskrona kommuns del 
med gatubelysning beräknas kosta cirka 500 000 kronor, vilket inte 
ryms i 2018 års budget. 
 
Karlskrona kommun har även varit i kontakt med privat ägare, som inte 
är beredd att bekosta övrig sträcka. 
__________  
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Drift- och servicenämnden   KS 2018/2057 1.2.2 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 119 
Svar på medborgarförslag om uppsättande av badstege på 
bryggan vid Bongs plan 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 198 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
3 juni 2015 § 92. Förslagsställaren önskar se en badstege på bryggan 
som finns på Bongs plan. 
 
Varje sommar solar och badar folk där och de som badar har problem 
med att ta sig upp ur vattnet. Vid flera tillfällen varje sommar är det 
några som skadar sig när de halkar eller snubblar på de hala stenarna 
när de försöker ta sig upp ur vattnet vid bryggfästet. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 46 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och serviceförvaltningens synpunkter 
Karlskrona kommun har 32 stycken officiella badplatser varav en är 
belägen på Stumholmen, Stumholmens badplats, det är i närheten av 
den föreslagna platsen Bongs plan. Bongs plan är ingen officiell 
badplats. 
__________  
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Drift- och servicenämnden   KS 2018/2054 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 

 
 
 
§ 120 
Svar på medborgarförslag om att lek- och bollplan Frejalunden H 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 199 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla medborgarförslaget 
 
Yrkande 
Christopher Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
20 november 2014 § 202. Förslagsställaren föreslår att planen rustas 
upp och återställs så att barnen återigen har en ändamålsenlig plats för 
lek och spring. 
 
Den stenmjölsbeklädda planen Frejalunden på Bergåsa som är tänkt att 
användas för lek, bollspel och spring för boenden i området, har med 
eftersatt skötsel blivit allt sämre. Planens perifera områden kantas av 
nässlor och högväxande gräs/ogräs. Karlskrona kommuns klippning av  
de allmänna grönytorna vid Frejalunden som genomförs endast en 
gång per år bidrar till att växtligheten tar sig allt närmare planens mitt. 
Det är inte ovanligt att barn ”nässlar” sig när de hämtar bollar som rullat 
ut i ogräset. Planen som är gropig skulle inte mått dåligt av nytt 
stenmjöl. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 45 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Gatu- och parkavdelningen anser att medborgarförslaget är bra och 
kommer att under 2018 göra bollplanen ändamålsenlig igen. 
__________  
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Drift- och servicenämnden   KS 2018/2077 1.2.2 
Akten 
 
     
 
 
 
 
 

§ 121 
Svar på medborgarförslag om att utreda flytt av brandstation från 
Trossö till Oskarsvärn avseende längre körväg samt begränsade 
infartsvägar 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 200 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
19 mars 2015 § 47. Förslagsställaren föreslår, med anledning av flytten 
av befintlig brandstation från Trossö till Oskarsvärn i samband med 
projekt Pottholmen, att konsekvenserna av längre körväg samt att 
infartsvägarna begränsas utreds noga och därefter 
konsekvensbeskrivs. Detta för att tillgodose skyddet av Världsarvet som 
egendom söder om Brohålan. 
 
Drift och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 58 
lämnat yttrande och beslutsförslag 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Inför beslutet om placering av ny brandstation gjordes en utredning om 
lämplig lokalisering, vari placeringen på Oskarsvärn befanns vara den 
bästa. 
__________  
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Drift- och servicenämnden KS 2018/2075 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 

 
 
 
§ 122 
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut 
om att så  fort väder och temperatur tillåter, målar fram 
markeringar på cykelbanorna 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 201 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
19 mars 2015 § 47. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun 
tar beslut om att så fort väder och temperatur tillåter, måla fram många 
markmarkeringar på cykelbanorna, som visar symbolen för cykelväg. 
Flera av de tidigare symbolerna för cykelväg, har med tiden försvunnit 
och fler nya behöver komma till för att förbättra säkerheten och 
informationen både för cyklister men framförallt för gruppen gående. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 57 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
I det pågående arbetet med att genomföra kommunens cykelstrategi 
görs en översyn av behovet av separationslinjer och symboler på 
kommunens cykelvägnät. Avsikten är att nya vägmarkeringar ska börja 
målas våren 2018. 
_________  
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Drift- och servicenämnden   KS 2016/2146 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 123 
Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid 
vägtrafikplatsen Sunna kanal 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 202 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
28 april 2016 § 115. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun 
tar beslut om att låta ta fram skyltar med texten ”Ni lämnar nu fastlandet 
och kommer till skärgårds- och örlogsstaden KARLSKRONA” samt ”Ni 
lämnade nu skärgårds- och örlogsstaden KARLSKRONA och kommer 
till fastlandet”, vid vägtrafikplatsen Sunna kanal. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 50 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Förslagsställaren har i annat medborgarförslag lämnat förslag om att 
skyltar med välkomsttext till Örlogsstaden ska sättas upp. Förvaltningen 
har föreslagit att det medborgarförslaget ska avslås. 
 
Mot den bakgrunden, d.v.s. att inga skyltar ska förekomma vid entrén till 
staden är det logiskt att inte heller skylta vid lämnandet av staden. 
__________   
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Drift- och servicenämnden KS 2016/4370 1.2.2 
Akten 
      
 

 
 
 
 
 
§ 124 
Svar på medborgarförslag att sätta upp välkomstskyltar vid Sunna 
kanal 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 203 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
22 september 2016 § 208. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona 
kommun tar beslut om att sätta upp trafikskyltar vid Sunna kanal med 
texten ”Välkommen till Örlogsstaden Karlskrona – Ett världsarv mitt i 
skärgården”. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 51 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Förslagsställaren har tidigare lämnat ett medborgaförslag med i princip 
samma innebörd men med en annan formulering. Kommunfullmäktige 
beslutade under § 27 år 2015 att avslå det medborgarförslaget. 
 
Det bakomliggande motivet till kommunfullmäktiges beslut då, var att 
det inte bedömdes finnas behov av fler skyltar som välkomnar till 
Karlskrona och världsarvet. 
 
Efter hörande av såväl kommunledningsförvaltningen som kultur- och 
fritidsförvaltningen finns ingen anledning att i dag ha någon annan 
uppfattning 
__________  
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Drift- och servicenämnden   KS 2016/5449 1.2.2 
Akten 
 

 
 
 
 
 
 
§ 125 
Svar på medborgarförslag att konstsmycka cirkulationsplatser 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 204 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
22 september 2016 § 208. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona 
kommun tar beslut om att konstutsmycka de cirkulationsplatser som 
ännu inte har fått någon konstnärlig gestaltning. Det kan till exempel 
vara teman som utgår från de lokala platsernas historia och som lyfter 
fram de särdrag som har sin förankring i miljön.  
 
Utifrån dessa teman kan kommunen göra tävlingsmoment, där 
allmänheten kan ta fram förslag till hur den konstnärliga utsmyckningen 
av cirkulationsplatsers rondellytor kan se ut. Börja till exempel med 
rondellytan vid cirkulationsplatsen på Saltö. 
 
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 27 februari 2018  
§ 52 lämnat yttrande och beslutsförslag 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Efter hörande av kultur- och fritidsförvaltningen, som är det organ i 
kommunen som svarar för konstnärlig gestaltning, är det för närvarande 
inte aktuellt med ytterligare utsmyckning av rondeller. 
__________ 
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Drift- och servicenämnden   KS 2016/6255 1.2.2 
Akten 
 

 
 
 
 
 
 
§ 126 
Svar på medborgarförslag om att starta saluhall för mat och dryck 
i Karlskrona 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Yrkande 
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Christopher Larsson (SD) och Magnus Larsson (C) yttrar sig. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Camilla Brunsbergs (M) bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 205 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
24 november 2016 § 361. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona 
kommun tar beslut om att möjliggöra förutsättningarna för att kunna 
starta verksamhet med en saluhall. Låt lokala producenter av livsmedel 
tillsammans med nya mat- och dryckeskulturer kunna samverka under 
samma tak, där det också ges möjligheter till att kunna njuta av utbudet 
och den sociala miljön. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 53 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
     forts. 
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§ 126 forts. 
Svar på medborgarförslag om att starta saluhall för mat och dryck 
i Karlskrona 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Efter hörande av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan drift- 
och serviceförvaltningen konstatera att det för närvarande inte finns 
några konkreta planer på en etablering enligt förslagsställarens förslag. 
__________  
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Drift- och servicenämnden   KS 2016/6596 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 

 
 
 
§ 127 
Svar på medborgarförslag om en ny saluhall på Fisktorget 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 206 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
24 november 2016 § 361. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona 
kommun tar beslut om att uppföra en ny saluhall på Fisktorget i 
Karlskrona centrum. Denna centrala torgplats har ett unikt läge för en 
ny saluhall, både ur ett historiskt perspektiv och också ur ett framtida 
perspektiv.  
 
Fisktorget är en plats som passeras av många människor varje dag. 
Det är också en central plats som samlar mycket folk både genom 
skärgårdstrafiken och också via turister i allmänhet. Låt Fisktorget 
berikas med en ny saluhall som bidrar till en ökad aktivitet och större 
trevnad i stadsbilden. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 54 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Efter hörande av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan drift- 
och serviceförvaltningen konstatera att det för närvarande inte finns 
några konkreta planer på en etablering enligt förslagsställarens förslag. 
__________ 
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Drift- och servicenämnden   KS 2016/5441 1.2.2 
Akten 
 
 
 

 
 
 
 
§ 128 
Svar på medborgarförslag om utfyllnad i Borgmästarefjärdens inre 
hörn vid Blekinge Museum 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 207 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
22 september 2016 § 208. Förslagsställaren skriver att Trossö inklusive 
Stumholmen och Lindholmen är en unik stadsmiljö och har även fått 
världsarvsstatus.  
 
Dessa öar har under århundranden blivit större genom att en 
kontinuerlig utfyllnad har skett och nya landområden har tillkommit. 
Gatorna stupade direkt ned i vattnet etc. Förslagsställaren tycker att 
denna verksamhet skall återupptas och nu när Trossö växer med nya 
byggnader och flera bostäder känns det angeläget. 
 
Borgmästarfjärdens inre hörn vid Blekinge Museum har blivit en trång 
sektor för trafik m.m. Här borde en utfyllnad göras så att själva 
inbuktningen i strandlinjen reduceras. Detta skulle ge utrymme för inte 
bara säkrare trafik utan även för bättre strandpromenad.  
 
Utfyllnad borde även ske vid gästhamnen framför gamla fängelset. Det 
är förslagsställarens bestämda övertygelse att förr eller senare måste 
en bil- och cykelväg byggas via Hattholmen in till Trossö för de som 
kommer från Hästö, Blå Port och Hattholmen. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 februari 2018 § 55 
lämnat yttrande och beslutsförslag 
     forts. 
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§ 128 forts. 
Svar på medborgarförslag om utfyllnad i Borgmästarefjärdens inre 
hörn vid Blekinge Museum 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Efter hörande av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är det inte 
aktuellt med en sådan åtgärd som förslagsställaren framför vad avser 
Borgmästarfjärdens inre hörn. 
 
Beträffande den andra delen av förslaget om utfyllnad vid gästhamnen 
kommer förutsättningarna för säker cykling att beaktas i kommande 
planarbeten gällande utvecklingen av bl.a. Hattholmen. Det finns därför 
ingen anledning att nu göra något isolerat i den frågan. 
__________  
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Drift- och servicenämnden   KS 2016/1460 1.2.2 
Akten     
 
 
      
 
 

 
 
§ 129 
Svar på medborgarförslag om att ta fram en belysningsplan 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 208 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
17 mars 2016 § 84. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun 
tar beslut om att ta fram en belysningsplan för kommunen och speciellt 
för den centrala stadskärnan med omgivande stadsdelar. 
 
Belysningsplanen bör redovisa vilken sorts belysning – både ljuskälla 
och armaturer som bör användas i olika sammanhang och framförallt i 
olika miljöer – både som kultur- och som i naturmiljöer. 
Belysningsplanen bör också redovisa vilka byggnader och 
byggnadsverk som bör belysas. Belysningsplanen bör användas som 
planeringsunderlag och som stöd både för den strategiska – som för 
den mer detaljerade samhällsplaneringen, men också i samband med 
förändrings-arbete som görs utanför planeringsprocesserna. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 82 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Karlskrona kommun kommer att under 2018 påbörja framtagande av 
belysningsprogram för Trossö vilken kommer att innehålla de delar som 
medborgarförslaget föreslår. 
__________  
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Drift- och servicenämnden   KS 2016/502 1.2.2 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 130 
Svar på medborgarförslag om att byta ut gult ljus till rött sken när 
gående och cyklister färdas mellan Borgmästarekajen, 
Borgmästaregatan och Arklimästaregatan 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 209 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
28 januari 2016 § 28. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun 
tar beslut om att byta ut de blinkande gula ljusen mot rött fast sken, när 
gående och cyklister väljer att färdas mellan Borgmästarekajen och 
Borgmästaregatan och Arklimästaregatan.  
 
En sådan åtgärd skulle ge en tryggare och säkrare trafikmiljö för dessa 
trafikgrupper. Eftersom det är många passager på de bägge 
övergångsplatserna samt att gående och cyklande borde ha företräde, 
så är en sådan åtgärd helt i linje med Karlskrona kommuns inriktning 
om att förespråka dessa trafikgrupper framför bilkörning. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 92 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
De blinkande gula ljusen är en kostnadseffektiv säkerhetshöjande 
åtgärd för att höja trafiksäkerheten vid överfarter. De drivs av solceller 
och startas automatiskt när någon närmar sig överfarten. Röda lysen 
med fast sken återfinns vid traditionella trafiklysen och är en betydligt 
dyrare åtgärd som oftast kräver manuell knapptryckning för att startas. 
__________  
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Drift- och servicenämnden   KS 2018/2303 1.2.2 
Akten 
 
 
 

 
 
 
 
§ 131 
Svar på medborgarförslag om att vattenfontänen på 
Borgmästarefjärden startas denna sommar 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 210 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
3 juni 2015 § 92. Förslagsställaren föreslår att vattenfontänen på 
Borgmästarefjärden startas denna sommar. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 85 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Fontänen i Borgmästarefjärden är i drift månaderna juni, juli och 
augusti. 
__________ 
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Drift- och servicenämnden   KS 2018/2301 1.2.2 
Akten 
   
 
 
 

 
 
 
§ 132 
Svar på medborgarförslag om att under sommaren bygga upp den 
mindre kopian av saluhallen på Fisktorget  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 211 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
16 juni 2015 § 112. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun 
tar beslut om att under sommaren bygga upp den mindre kopian av 
saluhallen på Fisktorget och tillåta torgförsäljning. Fisktorget kan få 
tillbaka något av sin forna glans som central och strategisk handelsplats 
och att torget får tillbaka lite känsla och upplevelse av folkliv och 
aktiviteter. Kombinera gärna torghandeln tillsammans med en filial från 
kommunens turistbyrå. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 87 
lämnat yttrande och beslutsförslag.  
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Torghandel bedrivs idag i huvudsak på Stortorget. Torghandlare i 
Karlskrona är inte intresserade av att flytta verksamheten från 
Stortorget till Fisktorget.  
__________  
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Drift- och servicenämnden  KS 2015/1695 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 

 
 
§ 133 
Svar på medborgarförslag om förbättring av förutsättningarna för 
torghandel på Stortorget 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 211 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
19 november 2015 § 208. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona 
kommun tar beslut om att förbättra förutsättningarna för torghandel på 
Stortorget. Tillfråga fler handlare och köpmän om att starta torghandel, 
uppmuntra och locka via bra service och låga avgifter för dem som 
önskar bedriva torghandel.  
 
Öka det internationella kulturutbudet. Låt det bli en fantastisk mix av 
upplevelser och sociala möten, som ger positiv spridning vida omkring. 
Låt också det bli en del av Stortorget som samtidigt som det pågår 
torghandel, erbjuder andra aktiviteter som t.ex. uppträden, sport- och 
idrottsaktiviteter, loppmarknad och mycket, mycket annat. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 88 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Karlskrona kommun verkar tillsammans med Karlskrona City för ökad 
torghandel i Karlskrona. Evenemang som tillkommit de senare åren är 
vår- och höstmarknad, matmarknader etc. Flera torghandlare är även 
medlemmar i Karlskrona City då handel och torghandel samverkar för 
bättre upplevelser, handel och torghandel i Karlskrona.  
     forts. 
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§ 133 forts. 
Svar på medborgarförslag om förbättring av förutsättningarna för 
torghandel på Stortorget 
 
Taxan för torghandel i Karlskrona, som beslutas av kommunfullmäktige, 
är låg för att främja torghandeln. 
__________   
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Drift- och servicenämnden   KS 2015/1753 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 134 
Svar på medborgarförslag om att i samarbete med Karlskrona 
Lampfabrik ta fram gatulysen enligt äldre modell 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 213 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
24 september 2015 § 151. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona 
kommun tar beslut om att i samarbete med Karlskrona Lampfabrik, ta 
fram gatulysen enligt äldre modell, både för stolpe och för 
husväggsplacering. 
 
Inom världsarvet Örlogsstaden Karlskrona finns värdefulla kulturmiljöer 
som skulle behöva lysas upp med tidsenligt utformade gatulysen och 
också där gatulysen placeras med noga utvald, väl avvägd 
utsättning/uppsättning och med passande ljussken. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 81 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Det finns många armaturer på marknaden för kulturmiljöer. Karlskrona 
kommun kommer under 2018 påbörja framtagande av 
belysningsprogram för Trossö. Belysningsprogrammet kommer även 
innefatta belysning av kulturmiljöer. 
__________  
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Drift- och servicenämnden   KS 2016/4579 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 135 
Svar på medborgarförslag om hus för hundar utanför butiker 
 
Anas Zarkawi berättar om sitt medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 214 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Yrkande 
Peter Johansson (S) yttrar sig. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
22 september 2016 § 208. Förslagsställaren föreslår att det ska byggas 
många små hus utanför varje affär, där hundarna kan ha vatten, 
skuggsida på sommaren och varmt på vintern och en trygg plats. 
Hundarna har en själ också, så vi måste tänka på dem. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 89 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Gällande planer medger inte byggnation i enlighet med 
medborgarförslaget. 
__________  
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Drift- och servicenämnden  KS 2015/1746 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 136 
Svar på medborgarförslag om digitala skyltar vid 
husbilsparkeringen i Handelshamnen 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 216 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed anses besvarat 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
24 september 2015 § 151. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona 
kommun tar beslut om att ordna fram digitala skyltar som sätts upp vid 
parkeringen för husbilar i Handelshamnen.  
 
Skyltarna bör först och främst välkomna till Örlogsstaden Karlskrona 
och sedan ge den praktiska informationen för husbilsbesökarna, samt 
ge tips på besöksmål och sevärdheter.  
 
Det vore också finemang att det fanns besöksvärdar på plats. Detta 
skulle kunna vara ungdomar som fick chans till sommarjobb med att ta 
emot husbilsbesökarna, hälsa välkommen och kanske bjuda på 
rågskorpa/kaffe/the och se till att husbilsbesökarna känner sig riktigt 
välkomna och får besöket i Örlogsstaden Karlskrona att bli en 
upplevelse som lever kvar länge och sprids land och rike runt. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 90 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Husbilsparkeringen och gästhamnen i Karlskrona drivs av entreprenör. 
Entreprenören ansvarar för välkomnande och service av 
husbilskunderna.  
     forts. 
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§ 136 forts. 
Svar på medborgarförslag om digitala skyltar vid 
husbilsparkeringen i Handelshamnen 
 
Vid husbilsplatserna finns analoga tavlor och på gästhamnskontoret 
finns entreprenörens personal och material kring sevärdheter och 
besöksmål. 
__________  
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Drift- och servicenämnden  KS 2015/1010 1.2.2   
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 137 
Svar på medborgarförslag om att sätta upp bullerskydd på 
infartsleden 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 217 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget härmed är besvarat 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
22 oktober 2015 § 177. Förslagsställaren föreslår att det sätts upp 
någon form av bullerskydd på infartsleden, vägsträckan mellan 
Hattholmen och fram till Stadsmarinan. I en tid när vi uppmanas att 
cykla och promenera till jobbet istället för att ta bilen vore det här en 
klok och bra satsning. 
 
Förslagsställaren föreslår någon form av två meter högt ”plexiglasplank” 
på bägge sidor om vägen. Bullret skulle minska markant, både för de 
som går/cyklar alldeles intill, men också för människor som njuter av 
hamnlivet i Stadsmarinan.  
 
Förslagsställaren antar att det också skulle innebära en rejäl 
bullersänkning för boende på Pantarholmen. Dessutom innebär 
plexiglaslösningen att man behåller de vackra vyerna för människor 
som kommer i bil. 
 
Sträckan är enligt förslagsställarens beräkningar runt 500 meter (x2), 
möjligen behöver västra sidan vara något längre, så det borde inte 
betyda oöverstigliga kostnader för denna insats. Den hade nog gjort 
mycket nytta för många. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 91 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
     forts. 
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§ 137 forts. 
Svar på medborgarförslag om att sätta upp bullerskydd på 
infartsleden 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
I samband med detaljplanläggning av området mellan Hattholmen och 
Stadsmarinan kommer Infartsleden att omgestaltas och ges en ny 
miljöprioriterad utformning med lägre hastighet och en mer stadslik 
gatuutformning. Detta medför att trafikbullret, efter ombyggnaden, 
kommer att minska markant. 
__________  
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Drift- och servicenämnden  KS 2018/2308 1.2.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 138 
Svar på medborgarförslag om belysningsstolparna på 
Björkholmen 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 218 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget anses besvarat 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
20 november 2015 § 202. Förslagsställaren skriver att hon hört att 
utbyte av belysningsstolpar på Björkholmen står på tur inom en inte 
alltför avlägsen framtid. Förslagsställaren har haft förmånen att få bo på 
denna underbara ”holme” i större delen av sitt liv. De senaste trettio 
åren har förslagsställaren bott på Wachtmeistergatan i det äldsta 
kvarteret Fäderneslandet. Miljön uppskattas mycket av oss som bor här 
men inte minst av alla turister som året om invaderar kvarteren och 
fotograferar miljön. Idyllen störs dock av alla rostiga och illa medfarna 
belysningsarmaturer. Tänk om åtminstone de äldsta kvarteren kunde få 
en mer tidstypisk (gammaldags) belysning. Det finns nyproducerade 
lyktor som liknar gaslyktor. Hoppas att nygamla stolpar snart är på 
plats. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 79 
lämnat yttrande och beslutsförslag 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Ett tiotal belysningsstolpar och armaturer kommer under 2018, på 
platser föreslagna av Björkholmens byalag, att bytas ut mot mer 
tidstypisk belysning. 
__________  
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Drift- och servicenämnden  KS 2018/2307 1.2.2   
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 139 
Svar på medborgarförslag om att tillsammans med Karlskrona 
Lampfabrik tar fram belysning för utomhusbruk som lämpar sig för 
kulturmiljöer 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 219 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
3 juni 2015 § 92. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar 
beslut om att tillsammans med Karlskrona Lampfabrik tar fram 
belysning för utomhusbruk som lämpar sig för kulturmiljöer som t.ex. 
världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 80 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Det finns många armaturer på marknaden för kulturmiljöer. Karlskrona 
kommun kommer under 2018 att påbörja framtagande av 
belysningsprogram för Trossö. Belysningsprogrammet kommer även 
innefatta belysning av kulturmiljöer. 
__________  
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Drift- och servicenämnden  KS 2018/2306 1.2.2   
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 140 
Svar på medborgarförslag att göra busstorget till parkområde  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 220 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
12 februari 2015 § 33. Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun 
tar beslut om att göra om busstorget vid Kungsplan till parkområde, 
som det en gång i tiden har varit. Busstrafiken koncentreras idag till 
Parkgatan och till området närmast Centralstationen. 
 
Då bebyggelsen planeras att öka inom närområdet, är det viktigt med 
närhet till grön- och parkområden inom staden. Kungsplan gör sig väl 
som en fortsatt del av Hoglands Park. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 83 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Busstorget vid Kungsplan omfattas av planprogrammet för Pottholmen 
där marken föreslås bebyggas. Miljö o byggnadsnämnden har uppdrag 
att ta fram detaljplan och fastställa byggrätt på Kungsplan. 
__________  

  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

24 maj 2018 43 
    

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
Drift- och servicenämnden  KS 2018/2305 1.2.2 
Akten  
 
 
 
 
 
 
 

§ 141 
Svar på medborgarförslag om fontänen i Borgmästarefjärden 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 221 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
19 mars 2015 § 47. Förslagsställaren har en butik på Borgmästarekajen 
i Karlskrona och är således beroende av att det kommer folk även till 
denna sida av stan. Vi har visserligen fiskbron med fiskargumman och 
skärgårds-båtarna som utgår härifrån och som drar folk, men det vore 
mycket trevligt om fontänen i Borgmästarefjärden hade varit i gång i alla 
fall under turistsäsongen juni-augusti. En fontän ger ju lite mer liv åt 
hela omgivningen och bjuder in till att både sitta ner och att promenera i 
området, vilket också är bra för handeln på denna sida av stan. 
 
Den kostnad detta skulle medföra är säkert överkomlig eftersom 
fontänen redan finns. Fontänen bör ju kunna gå på timer och kanske 
vila nattetid om det blir billigare så. Många av kunderna, både boende i 
kommunen och turister, har uttryckt en saknad av den fina fontänen i 
fjärden. Nu ser vi fram emot att åter få se den vackra fontänen i gång 
igen i Borgmästarefjärden. 
 
Drift- och servicenämnden har med skrivelse den 27 mars 2018 § 84 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Drift- och servicenämndens synpunkter 
Fontänen i Borgmästarefjärden är nu försedd med timer och inte i drift 
nattetid. Fontänen är i gång under månaderna juni, juli och augusti. 
__________  

  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

24 maj 2018 44 
    

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
Kommunala uppdrag    KS 2018/158 1.2.5  
Berörd nämnd/styrelse 
Löneavdelningen 
De valda 
Akten 
 
 
 
 

§ 142 
Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avsägelserna 
 
Avsägelser 
 
Carin Rydberg (MP) har i skrivelse den 16 maj 2018 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kunskapsnämnden. 
 
Laila Johansson (S) har i skrivelse den 22 maj 2018 avsagt sig 
uppdraget som ledamot i funktionsstödsnämnden och som 
nämndeman. 
 
Tommy Olsson (KD) har i skrivelse den 22 maj 2018 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
__________  
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Kommunala uppdrag    KS 2018/158 1.2.5  
Berörd nämnd/styrelse 
Löneavdelningen 
De valda 
Akten 
 
 
 
 

§ 143 
Kommunala val 
 
Efter förslag av valberedningens 1:e viceordförande Lars-Göran Forss (M) 
beslutar kommunfullmäktige följande till och med 31 december 2018 
 
Kommunstyrelsen 
Ersättare Per Nordensson (KD) efter Tommy Olsson (KD)   
__________  
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Akten    
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 144 
Anmälningsärenden 
 
Camilla Karlman (SD), Kent Lewén (L) och Christopher Larsson (SD) 
yttrar sig. 
 
a.  Drift- och servicenämnden 24 april 2018 § 102 Svar på 
 medborgarförslag om säkerheten vid förskolan Trossögården (Gamla 
 Skeppsbrogatan) avdelningen Draken 
b.  Drift- och servicenämnden 24 april 2018 § 101 Svar på 
 medborgarförslag om att anlägga badplats vid Bastasjön 
c.  Länsstyrelsen i Blekinge 24 april 2018 Beslut om fördelning av fasta 
 valkretsmandat mellan valkretsarna i Karlskrona kommun under 
 mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022 
d.  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3 maj 2018 § 88 Beslut om 
 antagande detaljplan Kompassen 20, Hästö, Karlskrona kommun 
e.  Funktionsstödsnämnden 25 april 2018 § 24 Ej verkställda beslut 
 enligt SoL och LSS 
f.  Funktionsstödsnämnden 25 april 2018 § 23  
 Budgetuppföljningsrapport per mars 2018 för funktionsstödsnämnden 
__________  
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Berörda nämnder/styrelser 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 145 
Inkomna motioner och medborgarförslag 
 
Följande överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
 
KS 2018/3765 1.2.6 
Motion om att aktivera ung som gammal med brädspel i parken av 
Susanne Cederholm (SD) 
 
KS 2018/3766 1.2.6 
Motion om att stärka det svenska språkets ställning i Karlskrona av 
Christopher Larsson (SD) 
 
Följande överlämnas till drift- och servicenämnden för besvarande 
 
KS 2018/3524 1.2.2  
Medborgarförslag om farlig korsning vid Nornornas väg av  
Antoine Johan Jonsson. 
 
KS 2018/3736 1.2.2  
Medborgarförslag om fler soptunnor och tömning på alla badplatser av 
Cecilia Margarete Velin. 
__________  
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Akten    
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 146 
Inkomna interpellationer 
 
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2018 
 
KS 2018/2995 1.2.6 
Interpellation till drift- och servicenämndens ordförande 
Peter Johansson (S) angående säkerhetstänk på utsatta platser av 
Robert Andersson (SD) 
 
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2018 
 
KS 2018/3523 1.2.6 
Interpellation till socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson (C) 
angående ensamkommande som fått åldern uppskriven av 
Migrationsverket av Christopher Larsson (SD). 
__________  
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Akten  KS 2018/2995 1.2.6  
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 147 
Svar på interpellation om säkerheten på utsatta platser 
 
Interpellationen inkom den 19 april 2018 till drift- och servicenämndens 
ordförande Peter Johansson (S) gällande säkerheten på utsatta platser 
av Robert Andersson (SD) 
 
Peter Johansson har den 21 maj 2018 svarat på interpellationen. 
 
I debatten deltar: Peter Johansson (S), Robert Andersson (SD) och 
Christopher Larsson (SD) 
__________  
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Kommunsamverkan Cura individutveckling  KS 2018/1839 1.6.3   
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 148 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling, revisionsberättelse 
och årsredovisning 2017 
 
Jäv 
Eva Strömqvist (S), Gunilla Ekelöf (L), Charlotta Sahlin (M),  
Anders Ovander (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 181 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna den av förbundet upprättade årsredovisningen för 2017 
samt bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för 2017 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt 9 kap. 13 § kommunallagen ska revisorerna lämna en 
revisionsberättelse till var och en av kommunalförbundets 
medlemskommuner. Respektive medlemskommuns fullmäktige ska 
sedan pröva ansvarsfrågan och besluta om ansvarsfrihet. 
 
De för Kommunsamverkan Cura Individutveckling utsedda revisorerna 
tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunalförbundets årsredovisning 
samt beviljar direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. 
__________  
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Samtliga nämnder/styrelser  KS 2017/6470 1.9.1 
Näringslivsenheten 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 149 
Landsbygds- och skärgårdsprogram för Karlskrona kommun  
2018-2021 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 182 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreliggande förslag till Landsbygds och skärgårdsprogram 
för Karlskrona kommun 2018 – 2021 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Det tidigare ”Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2014-2017” 
avslutades i och med 2017 års utgång. Det finns fortfarande ett behov 
av ett program med fokus på landsbygdens och skärgårdens specifika 
förutsättningar, varför ett nytt program har tagits fram. 
 
Föreliggande förslag till Landsbygds- och skärgårdsprogram har tagits 
fram av kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet i samarbete 
med den operativa landsbygdsgruppen med tjänstepersoner från 
berörda avdelningar.  
 
Programmet har förankrats i den strategiska landsbygdsgruppen. I 
gruppen ingår chefer från kommunens förvaltningar under ledning av 
kommundirektören. Vidare har programmet remitterats till föreningar 
och myndigheter som har verksamhet på landsbygden. Synpunkter från 
remissinstanserna har lagts in i programmet. Målsättningen med 
programmet är att det ska vara möjligt att bo och verka i hela 
kommunen; stadsbygd, serviceorter och landsbygd. Förutsättningarna 
ser lite olika ut var i kommunen man befinner sig, vilket gör att 
åtgärderna varierar.  
 
Programmet är uppbyggt på de fem utvecklingsområden i Vision 2030, 
och har beaktats ur ett landsbygdsperspektiv. Till programmet kommer 
en handlingsplan att utarbetas. 
__________  
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Kommunalförbundet Sydarkivera  KS 2018/2718 1.6.3   
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 150 
Ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 183 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
1.  att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin 
 helhet inklusive bilagor att gälla från och med den 1 januari 2019, 
 samt 
 
2.  att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet 
 Sydarkivera år 2019 och den ekonomiska planen för 2020-2021 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och är inne i en 
etableringsfas. En grundläggande bevarandeplattform finns och 
information överlämnas fortlöpande till denna. Även råd och 
stödverksamheten är i full gång. Karlskrona kommun är sedan 2015 
medlem i kommunalförbundet Sydarkivera. 
 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit en ny 
förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01. 
 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum i § 7 antagit 
följande nya förbundsmedlemmar: Lomma kommun, Mörbylånga 
kommun och Nybro Kommun.  
 
Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive 
kommunstyrelse. I dag har Sydarkivera 24 förbundsmedlemmar vilket 
således 2019 utökas till 27 medlemmar. 
 
Den nya förbundsordningen måste antas i alla medlemskommuners och 
anslutande kommuners kommunfullmäktige.  
     forts. 
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§ 150 forts. 
Ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera 
 
Ändringar har gjorts mot bakgrund av att en ny kommunallag trädde i 
kraft den 1 januari 2018 samt att Sydarkiveras förbundsfullmäktige har 
gjort ändringar i utträdesparafen 13 i förbundsordningen. 
 
Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020–2021. För 
år 2019 betalar alla kommuner samma avgift, 27 kr per 
kommuninvånare, vilket är samma avgift som Karlskrona kommun 
redan betalar. 
__________  
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Region Blekinge  KS 2018/3319 1.6.3   
Landstinget i Blekinge 
Ekonomiavdelningen 
Budgetchef 
Akten 
 
 
 
 

§ 151 
Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i 
Blekinge län med skatteväxling 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 184 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
1. att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region 
 Blekinge och låta Region Blekinge bilda ensam 
 kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av Region 
 Blekinge, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan 
 kommunerna och landstinget upphör, 
 
2. att genomföra en skatteväxling genom att hemställa hos 
 finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i § 2 och § 3 
 förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks 
 med 45 öre för Karlskrona kommun (kommunerna) och höjs med 45 
 öre för Region Blekinge från och med 1 januari 2019, 
 
3. att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år enligt bilagt 
 förslag, 
  
4. att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera 
 avveckling av förbundet per den 31 december 2018, samt att alla 
 tillgångar, skulder och åtagande överförs till Region Blekinge per den 
 31 december 2018, kommunalförbundet Region Blekinges egna 
 kapital per samma datum regleras till medlemmarna enligt gällande 
 förbundsordning, 
 
5. att i övrigt godkänna inriktningen i bilagda bilagor, 
 
6. att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet 
 och Landstinget Blekinge fattar samma beslut.  
      forts. 
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§ 151 forts. 
Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i 
Blekinge län med skatteväxling 
 
7. att kommunstyrelsen ges i uppdrag och mandat att träffa erforderliga 
 överenskommelser/avtal som erfordras för att ersätta nuvarande 
 konsortialavtal 
 
Yrkanden 
Patrik Hansson (S) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge, som fortsättningsvis 
kommer att benämnas Region Blekinge, det regionala 
utvecklingsansvaret i Blekinge län.  
 
Samtliga fullmäktigeförsamlingar har fattat beslut om att blivande 
Region Blekinge övertar/innehåller landstingets nuvarande uppgifter, 
kommunalförbundets Regions Blekinges uppgifter. Därutöver ska 
regionala tillväxtmedel tillföras regionkommunen från Länsstyrelsen 
Blekinge. Ett särskilt avtal mellan parterna ska reglera detta.  
 
Region Blekinge kompenseras genom skatteväxling för ett ökat 
kostnadsåtagande. Skatteväxlingen omfattar medlemsavgiften till 
allmän regional verksamhet och medlemsbidraget avseende trafiken. 
Skatteväxlingsförslaget innebär att allt som ingår som idag sköts och 
administreras via Region Blekinge (Blekingetrafiken) förutom 
tilläggstrafik buss och båt. 
 
Förslaget till skatteväxling innebär att Landstinget Blekinge (Region 
Blekinge fr.o.m. 1/1 2019) höjer utdebiteringen med 45 öre och 
Karlskrona kommun i likhet med länets övriga kommuner sänker 
utdebiteringen i motsvarande grad dvs. med 45 öre, avseende 
kostnaderna för dessa verksamheter. 
 
För att kompensera vissa fördelningsmässiga effekter mellan 
kommunerna förslås en så kallad mellankommunal utjämning, för att 
över tid jämna ut effekterna.  
 
Beskrivning av ärendet återfinns i bilaga 1-3 tillhörande detta missiv.  
     forts. 
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§ 151 forts. 
Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i 
Blekinge län med skatteväxling 
 
Underlaget för skatteväxlingen är framtaget av Region Blekinge och 
Landstinget Blekinge tillsammans med SKLs representant. 
Skatteväxlingen baseras på budgeterade belopp för 2018. I samband 
med att övergången görs kommer nuvarande konsortialavtal att 
upphöra.  
 
Detta avtal reglerar idag flera ansvars- och samarbetsförhållanden 
varför ny ersättande överenskommelse/ avtal bör arbetas fram. För att 
underlätta den fortsatta hanteringen föreslås att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att besluta om dessa överenskommelser/avtal när de är 
framtagna. 
 
De exakta beloppen i bilaga 2 och 3, som avser de skatteväxlade 
beloppen kan komma att förändras i och med att successiva 
avstämningar görs för invånarantal och därmed skattekraft i de 
skatteväxlande organisationerna, men modellen för skatteväxling och 
det växlade 45 öre förändras inte. 
__________  
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Samtliga nämnder/styrelser  KS 2018/2704 1.3.1 
Säkerhetschef 
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 152 
Dataskyddspolicy 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 185 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Dataskyddspolicy att gälla från och med den 25 maj 2018 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Från och med den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning 
(679/2016) tillämpas för hantering av personuppgifter.  
 
Dataskyddsförordningen samt kompletterande svensk lagstiftning 
utifrån denna ersätter så den nu gällande personuppgiftslagen 
(1998:204). 
 
I dataskyddsförordningen ställs krav på att den personuppgiftsansvarige 
ska kunna visa att behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med 
Dataskyddsförordningen. Det är därför viktigt med en policy som klargör 
på vilket sätt personuppgifter får behandlas i Karlskrona kommuns 
nämnder och majoritetsägda bolag. 
__________  
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AB Karlskronahem  KS 2018/1592 4.3.3 
Moderbolaget 
Kommundirektör 
Ekonomiavdelningen  
Akten 
 
 
 
 

§ 153 
Godkännande av AB Karlskronahems försäljning av 
fastighetsförvaltande dotterbolag 
 
Camilla Brunsberg (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Holdingbolaget 
 Fundamentet 4728 AB, 559146-6072, och SBB i Norden AB, 
 559053-5174, och därmed försäljningen av Fundamentet 4724 AB, 
 559146-6056 innehållande fastigheterna Karlskrona Mo 1:35, Mo 
 1:2, Af Klint 21, Verkö 3:118 samt Kvarnhöjden 1. 
 
2.  att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Holdingbolaget 
 Fundamentet 4728 AB, 559146-6072, å ena sidan och Fastigheten 
 A7 AB, 556965-0293, och Fastigheterna Anseres AB, 559011-
 4053,  å andra sidan, och därmed försäljningen av Fundamentet 
 4723 AB, 559146-6007, innehållande fastigheterna Rapphönan 1, 
 6, 11 och 12. 
 
3.  att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Holdingbolaget 
 Fundamentet 4728 AB, 559146-6072, och Kobebus Fastighets AB, 
 559026-5368, och därmed försäljningen av Fundamentet 4722 AB, 
 559146-5991, innehållande fastigheterna Vakteln 8-11. 
 
4.  att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Holdingbolaget 
 Fundamentet 4728 AB, 559146-6072, och Brunsbergsbolagen 
 Fastigheter AB, 559044-8691, och därmed försäljningen av 
 Fundamentet 4721 AB, 559146-6023, innehållande fastigheten 
 Fylgia 12. 
 
5.  att godkänna fastighetsöverlåtelseavtalet mellan AB 
 Karlskronahem, 556114-6662, och Karlsson och  
 Hedfors Fastigheter AB, 556994-4076, för försäljning av Karlskrona 
 Berg 2:81. 
      forts. 
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§ 153 forts. 
Godkännande av AB Karlskronahems försäljning av 
fastighetsförvaltande dotterbolag 
 
6.  att godkänna AB Karlskronahems utfärdade moderbolagsgaranti för 
 säljaren (Holdingbolaget Fundamentet 4728 AB) hänförlig till 
 aktieöverlåtelseavtalet avseende Fundamentet 4721 AB,  
 559146-6023 (Fylgia 12) och aktieöverlåtelseavtalet avseende 
 Fundamentet 4722 AB, 559146-5991 (Vakteln 8- 11). 
 
7.  att godkänna AB Karlskrona Moderbolags utfärdade 
 moderbolagaranti för säljaren (Holdingbolaget Fundamentet 4728 AB) 
 hänförlig till aktieöverlåtelseavtalet avseende Fundamentet 4724 
 AB, 559146-6056  
 (Mo 1:35, Mo 1:2, Af Klint 21, Verkö 3:118, Kvarnhöjden 1) 
 
8.  att ändra bolagsordningarna för Fundamentet 4721 AB, 
 Fundamentet 4722 AB, Fundamentet 4723 AB och 
 Fundamentet 4724 AB på så sätt att § 16 stryks och orden "med 
 1-2 suppleanter" i § 10 stryks, samt  
 
9.  att ändra bolagsordningen för Fundamentet 4728 AB på så sätt att 
 orden "med 1-2 suppleanter" i § 10 stryks. 
 
10. att ge kommundirektören i uppdrag att inbjuda SBB till planering om 
 hur deras åtagande om att bygga 150 bostäder i Karlskrona skall 
 förverkligas 
 
Yrkanden 
Börje Dovstad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att ge 
kommundirektören i uppdrag att inbjuda SBB till planering om hur deras 
åtagande om att bygga 150 bostäder i Karlskrona skall förverkligas 
 
Johan Eriksson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt 
yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 
 
Carl-Göran Svensson (M), Christopher Larsson (V), Patrik Hansson (S), 
Magnus Larsson (C) och Billy Åkerström (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag samt Börje Dovstads (KD) tilläggsyrkande. 
 
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
      forts. 
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§ 153 forts. 
Godkännande av AB Karlskronahems försäljning av 
fastighetsförvaltande dotterbolag 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot  
Johan Erikssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs 
Ordförande fastställer följande voteringsordning. Den som biträder 
kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som biträder Johan Erikssons (V) 
avslagsyrkande röstar NEJ. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 68 JA-röster, 4 NEJ-röster,  
3 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 01 
 
Reservationer 
Johan Eriksson (V), Åsa Gyberg-Karlsson (V), Markus Ottosson (V) och 
Ulf Hansson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Börje Dovstads (L) 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Börje Dovstads (L) förslag. 
 
Därefter beslutar kommunfullmäktige att Johan Eriksson (V) m.fl. får 
lämna ett särskilt yttrande till protokollet. Protokollsbilaga nr 01 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 186 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
1.  att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Holdingbolaget 
 Fundamentet 4728 AB, 559146-6072, och SBB i Norden AB, 
 559053-5174, och därmed försäljningen av Fundamentet 4724 AB, 
 559146-6056 innehållande fastigheterna Karlskrona Mo 1:35, Mo 
 1:2, Af Klint 21, Verkö 3:118 samt Kvarnhöjden 1. 
 
2.  att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Holdingbolaget 
 Fundamentet 4728 AB, 559146-6072, å ena sidan och Fastigheten 
 A7 AB, 556965-0293, och Fastigheterna Anseres AB, 559011-4053, 
 å andra sidan, och därmed försäljningen av Fundamentet 4723 AB, 
 559146-6007, innehållande fastigheterna Rapphönan 1, 6, 11 och 
 12. 
      forts. 
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§ 153 forts. 
Godkännande av AB Karlskronahems försäljning av 
fastighetsförvaltande dotterbolag 
 
3.  att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Holdingbolaget 
 Fundamentet 4728 AB, 559146-6072, och Kobebus Fastighets AB, 
 559026-5368, och därmed försäljningen av Fundamentet 4722 AB, 
 559146-5991, innehållande fastigheterna Vakteln 8-11. 
 
4. att godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Holdingbolaget 
 Fundamentet 4728 AB, 559146-6072, och Brunsbergsbolagen 
 Fastigheter AB, 559044-8691, och därmed försäljningen av 
 Fundamentet 4721 AB, 559146-6023, innehållande fastigheten 
 Fylgia 12. 
 
5.  att godkänna fastighetsöverlåtelseavtalet mellan AB Karlskronahem, 
 556114-6662, och Karlsson och Hedfors Fastigheter AB,  
 556994- 4076, för försäljning av Karlskrona Berg 2:81. 
 
6.  att godkänna AB Karlskronahems utfärdade moderbolagsgaranti för 
 säljaren (Holdingbolaget Fundamentet 4728 AB) hänförlig till 
 aktieöverlåtelseavtalet avseende Fundamentet 4721 AB,  
 559146- 6023 (Fylgia 12) och aktieöverlåtelseavtalet avseende 
 Fundamentet 4722 AB, 559146-5991 (Vakteln 8- 11). 
 
7.  att godkänna AB Karlskrona Moderbolags utfärdade 
 moderbolagaranti för säljaren (Holdingbolaget Fundamentet 4728 AB) 
 hänförlig till aktieöverlåtelseavtalet avseende Fundamentet 4724 
 AB, 559146-6056  
 (Mo 1:35, Mo 1:2, Af Klint 21, Verkö 3:118, Kvarnhöjden 1) 
 
8.  att ändra bolagsordningarna för Fundamentet 4721 AB, 
 Fundamentet 4722 AB, Fundamentet 4723 AB och 
 Fundamentet 4724 AB på så sätt att § 16 stryks och orden "med 
 1-2 suppleanter" i § 10 stryks, samt  
 
9.  att ändra bolagsordningen för Fundamentet 4728 AB på så sätt att 
 orden "med 1-2 suppleanter" i § 10 stryks. 
 
Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för AB Karlskronahem hemställer i enlighet med 
ägardirektiven om ett godkännande av kommunfullmäktige att avyttra 
de fyra (4) dotterbolag, som vid tidpunkten för försäljningen kommer att 
äga nio (9) av de fastigheter som ska avyttras ur AB Karlskronahems 
bestånd. 
     forts.  
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§ 153 forts. 
Godkännande av AB Karlskronahems försäljning av 
fastighetsförvaltande dotterbolag 
 
Vidare hemställer styrelsen för AB Karlskronahem om ett godkännande 
av en direkt fastighetsöverlåtelse avseende 
fastigheten Karlskrona Berg 2:81. 
 
Den största köparen, SBB i Norden AB, har gentemot Karlskrona 
kommun åtagit sig att bygga 150 bostäder i Karlskrona. 
Den 27 april 2017 fattade kommunfullmäktige i Karlskrona kommun ett 
inriktningsbeslut kring försäljning av fastigheter. Beslutet gällde att en 
försäljning ska beredas för 600 miljoner kronor, där Karlskronahem ska 
sälja för 400 miljoner kronor och Karlskrona kommun för 200 miljoner 
kronor.  
 
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut är att större köpare ska 
eftersökas för försäljningen samt att kommunfullmäktige ska godkänna 
den slutliga försäljningen. AB Karlskronahems styrelse har vid 
sammanträdet den 7 juni 2017 fattat beslut om vilka fastigheter som bör 
omfattas av en försäljning. Omvårdnadsboendet Fredriksdal 8:218 står 
inför om- och tillbyggnation och har lyfts ur försäljningen i det här 
skedet.  
 
Styrelsen fattade även beslut om att göra en hemställan om 
godkännande för att bilda och/eller köpa och sälja dotterbolag för 
fastighetsförsäljningens genomförande hos AB Karlskrona Moderbolag 
och kommunfullmäktige. 
 
Enligt ägardirektiv för AB Karlskrona Moderbolag och bolagen som 
ingår i bolagskoncernen anger att AB Karlskrona Moderbolag och 
kommunfullmäktige ska godkänna bildande eller köp/försäljning av 
dotterbolag. Den 7 februari 2018 samt den 22 mars 2018 beslutade AB 
Karlskrona Moderbolag respektive kommunfullmäktige om att godkänna 
AB Karlskronahems begäran om köp/bildande av dotterbolag inför 
fastighetsförsäljningen. 
 
AB Karlskronahems styrelse har vid sammanträdet den 19 april 2018 
fattat beslut om att godkänna försäljningen av de fastighetsförvaltande 
dotterbolagen samt försäljningen av Karlskrona Berg 2:81. Vidare 
beslutade AB Karlskronahems styrelse att ytterligare en fastighet, 
Karlskrona Mo 1:35, ska inkluderas i försäljningen. 
     forts. 
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§ 153 forts. 
Godkännande av AB Karlskronahems försäljning av 
fastighetsförvaltande dotterbolag 
 
Då säljaren, Holdingbolaget Fundamentet 4728 AB, är ett bolag utan 
pågående verksamhet har tre av köparna efterfrågat en 
moderbolagsgaranti som innebär att AB Karlskronahem garanterar att 
säljaren kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. 
 
På AB Karlskronahems styrelsemöte den 19 april 2018 beslutades med 
anledning av formaliafel inte om moderbolagsgaranti avseende 
försäljningen av Fundamentet 4724 AB. I syfte att kunna genomföra 
försäljningen till SBB i Norden AB utfärdade AB Karlskrona Moderbolag 
en moderbolagsgaranti i AB Karlskronahems ställe. 
Moderbolagsgarantin kan bytas ut mot en garanti utfärdad 
av AB Karlskronahem. Detta har även bekräftats skriftligen av SBB i 
Norden AB. 
 
För förtydligande utgör godkännandet av ovannämnda garantier en del 
av den totala överenskommelsen med berörda köpare varmed sådant 
godkännande är en förutsättning för genomförandet av förevarande 
försäljningar.  
 
I bolagsordningarnas § 16 anges att "Denna bolagsordning får inte 
ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlskrona". För att 
de bolag som köper dotterbolagen inte ska behöva be 
kommunfullmäktige i Karlskrona godkänna framtida ändringar av 
bolagsordningen efter försäljningen föreslås att paragrafen stryks.  
 
För Holdingbolaget, Fundamentet 4728 AB, som utgör säljarbolag 
föreslås ingen förändring av § 16. Vidare föreligger inget behov av 
suppleanter för de lekmannarevisorer som utses varför även behovet av 
att utse suppleanter föreslås strykas i samtliga bolagsordningar. 
__________  
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Samtliga nämnder/styrelser  KS 2018/171 1.4.1  
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 154 
Uppföljningsrapport januari – mars 2018 med prognos 2018, 
Karlskrona kommun och dess samlade verksamheter 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 187 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
1.  att de nämnder som prognostiserar negativa avvikelser gentemot 
 beslutad budget vidtar åtgärder när uppföljningen visar att den 
 ekonomiska ramen är på väg att överskridas och att åtgärdsplaner 
 arbetas fram, allt i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade 
 riktlinjer och redovisar dessa till kommunstyrelsen i enlighet med 
 kommunstyrelsens beslut,  
 
2.  att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 mars 2018 
 
Christopher Larsson (SD), Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M), 
Bengt Fröberg (M), Morgan Kullberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), 
Sandra Bizzozero (S), Jan-Olof Petersson (L) och Sophia Ahlin (M) 
yttrar sig. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del den 8 maj 2018 § 187 
 
att fastställa uppföljningsrapporten per den 31 mars 2018 
 
Beskrivning av ärendet 
Härmed överlämnas uppföljning avseende mars för kommunen jämte 
en prognos för årets resultat. Uppföljningen per den 31 mars bygger på 
sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och förvaltningar samt 
bolag. 
 
Kommunens resultat för helåret beräknas uppgå till + 27,7 mnkr. 
Totalt sett uppgår nämndernas prognostiserade avvikelse till -15,5 
mnkr.  
     forts. 
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§ 154 forts. 
Uppföljningsrapport januari – mars 2018 med prognos 2018, 
Karlskrona kommun och dess samlade verksamheter 
 
• Funktionsstödsnämnden  - 15,0 mnkr 
• Kunskapsnämnden   - 10,0 mnkr 
• Kultur- och fritidsnämnden   + 1,5 mnkr 
• Äldrenämnden     + 8,0 mnkr 
 
Realisationsvinster beräknas bli 9 mnkr bättre än budgeterat hänförligt 
till exploateringsvinst av projektet Bastasjö som kommer att 
slutredovisas och resultat föras under året. Övriga finansiella poster 
beräknas bli 43,7 mnkr sämre än budget (finansnetto, reserver, 
skatteintäkter och pensioner).  
 
Tillsammans med avvikelserna inom finansiering och realisationsvinster 
resulterar det i en total negativ avvikelse med 50,2 mnkr från det 
budgeterade resultatet om 77,9 mnkr. 
 
Kommunledningsförvaltningens bedömning 
SKL:s senaste skatteprognos tillsammans med fortsatta negativa 
avvikelseprognoser för funktionsstödsnämnden och kunskapsnämnden 
skulle innebära att årets prognostiserade resultat endast uppgår till 0,7 
% av skatteintäkter och statsbidrag. Ett så lågt ekonomiskt resultat är 
inte långsiktigt hållbart särskilt inte då kommunen står inför stora 
investeringsbehov framöver främst kopplat till den demografiska 
utvecklingen med fler barn och äldre. 
 
Kommunledningsförvaltningen poängterar att kunskapsnämnden och 
funktionsstöds-nämnden måste vidta åtgärder om den ekonomiska 
ramen är på väg att överskridas. En åtgärdsplan ska arbetas fram och 
beslutas av nämnden och där ska det framgå på vilket sätt som 
åtgärder vidtas för att få balans i ekonomin.  
 
Vid konflikt mellan anslag och verksamhetsekonomi gäller anslag. Det 
är ekonomin som utgör en gräns för verk-samhetens omfattning. 
Kommunstyrelsen kommer nogsamt att följa den ekonomiska 
utvecklingen för nämnderna.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2018 beslutades att 
funktionsstödsnämnden, kunskapsnämnden samt socialnämnden 
senast maj månad till kommunstyrelsen redo-visar beslutade 
åtgärdsplaner för att hålla ekonomin i balans i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslutade regelverk. 
     forts. 
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§ 154 forts. 
Uppföljningsrapport januari – mars 2018 med prognos 2018, 
Karlskrona kommun och dess samlade verksamheter 
 
Vidare beslutades att uppdrag gavs till kommundirektören att snarast 
utarbeta förslag till åtgärder som kan vidtas för att säkerställa att det 
budgeterade resultatet för 2018 kan uppnås samt att 
nettokostnadsnivån därefter är på sådan nivå att målet 2 % för god 
ekonomisk hushållning kan uppnås samt att erforderliga investeringar 
kan genomföras.  
 
Förslagen ska senast den 15 maj skriftligen presenteras för 
kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsen. Detta 
tillsammans med av kommundirektören redan vidtagna åtgärder 
avseende prövning av alla anställningar i kommunen, ny- och 
återanställningar med ett krav på åter-hållsamhet, framtagande av 
månatliga uppföljningsrapporter avseende personalkostnader, volym, 
frånvaro m.m. och allmän återhållsamhet gällande utgifter/kostnader.  
 
Detta uppdrag betyder inte att de förvaltningar/nämnder som 
prognostiserar negativa avvikelser i förhållande till budget fritas från 
sina uppdrag att hålla en budget i balans. 
__________  
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§ 155 
Särskild sakdebatt angående tryggheten i Karlskrona 
 
Camilla Brunsberg (M) har med skrivelse den 29 november 2017 
lämnat begäran om särskild sakdebatt gällande tryggheten i Karlskrona. 
 
I debatten deltar: Camilla Brunsberg (M), Börje Dovstad (L),  
Sandra Bizzozero (S), Peter Johansson (S), Magnus Larsson (C), 
Jonas Sandström (S), Åsa Larsson (SD), Sophia Ahlin (M),  
Jan-Åke Nordin (M), Carl-Göran Svensson (M), Morgan Kullberg (M), 
Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Emina Cejvan (M), 
Elina Gustafsson (S), Johan Eriksson (V), Gunilla Ekelöf (L),  
Camilla Karlman (SD), Ann-Louise Trulsson (-), Eva Strömqvist (S), 
Robert Andersson (SD), Åsa Gyberg-Karlsson (V), Billy Åkerström (KD), 
Lisbeth Bengtsson (S), Pernilla Persson (C), och José Espinoza (MP). 
__________  
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Akten     KS 2017/5257 1.2.6  
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 156 
Svar på motion om att Karlskronahem AB bör bygga hyresrätter i 
egen regi, utan att sälja ut fastighetsinnehållet 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2018 § 162 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 
Beskrivning av ärendet 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
september 2017 § 304 av Åsa Gyberg-Karlsson (V) Motionären yrkar  
1.  att inga hyresrätter eller hyresfastigheter i AB Karlskronahems 
 bestånd säljs 
2.  att Karlskronahem skall bygga de 400 lägenheterna enligt 
 kommunfullmäktiges tidigare beslut med egna medel, i den takt det 
 behövs och i den takt ekonomin tillåter 
3.  att om så behövs låna en del av medlen för att delfinansiera bygget 
 
AB Karlskronahems styrelse har med skrivelse den 24 januari 2018  
§ 10 lämnat yttrande och beslutsförslag 
__________  
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Akten     KS 2017/7083 1.2.6  
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 157 
Svar på motion angående integration av nyanlända 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 188 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 
Beskrivning av ärendet 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 
2017 § 377 av Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD).  
 
Motionärerna hänvisar till beslut i Vellinge och Landskrona kommuner 
om att införa en integrationsplikt som innebär att ”nyanlända som inte 
uppfyller vissa krav blir av med bidraget /---/ nyanlända måste göra 
framsteg i SFI och delta i aktivitetsinsatser som ska leda till arbete för 
att få bidraget.” I motionen föreslås att utredning ska genomföras på tre 
områden för att säkerställa detta:  
             

1. Införa prov för alla kursdeltagare i samhällsorientering efter  
60 timmars undervisning. 

2. Säkerställa att kursdeltagare i SFI efter genomförd 
språkutbildning genomför ett godkänt prov i svenska språket för 
att kvalitetssäkra SFI-utbildningen. 

3. Informera alla nyanlända om att underkända prov enligt ovan kan 
leda till indragna bidrag. 

 
Arbetsmarknadsnämnden har med skrivelse den 21 mars 2018 § 19 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
     forts. 
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§ 157 forts. 
Svar på motion angående integration av nyanlända 
 
Arbetsmarknadsnämndens synpunkter 
Utifrån förvaltningens svar och redogörelse i upprättad handling 
”Arbetsmarknadsförvaltningens svar och redogörelse på motion angående 
integration av nyanlända”, är det förvaltningens uppfattning att motionens 
förslag inte ska tas vidare för utredning.  
__________  
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Akten  KS 2017/2062 1.2.6  
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 158 
Svar på motion om att göra Karlskrona kommun till en attraktiv 
arbetsgivare 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 189 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad 
 
Beskrivning av ärendet 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 
2018 § 63 av Susanne Cederholm (SD). Motionären har inkommit med 
förslag till kommunfullmäktige att utreda vad det skulle kosta att skapa 
en personalklubb för kommunens anställda. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2018 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Personalklubbarna har fått en renässans och ett antal kommunala 
klubbar i Blekinge med omnejd bildades i början av 2000-talet. Grunden 
är, att stärka arbetsgivarmärket och att föreningen bidrar till att skapa 
ett mervärde i anställningen, precis som motionären beskriver. En 
personalklubb är en fristående förening med styrelse, stadgar och egen 
ekonomi.  
 
För att föreningen ska fungera krävs också vissa insatser såväl ideells 
som avlönat. Personalklubben organiseras normalt in under 
kommunens HR-avdelning.  
 
Den ekonomiska basen i föreningen kan utgöras av medel helt eller 
delvis från kommunen t ex beroende på om medlemskap är frivilligt eller 
inte.  
     forts. 
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§ 158 
Svar på motion om att göra Karlskrona kommun till en attraktiv 
arbetsgivare 
 
Personalklubben kan också finansieras via medlemsavgifter. 
Medlemmar i föreningen kan förutom aktivt anställda, oavsett 
anställningsform, även vara förtroendevalda, bolag och pensionerade 
medarbetare. 
 
I större kommuner som saknar personalklubbar finns istället 
erbjudanden om friskvårdsaktiviteter och rabatter via s.k. 
förmånsportaler.  
 
En personalklubb alternativt en idrottsförening skulle kunna utgöra ett 
komplement till att stärka Karlskrona kommuns hälsoprofil.  
HR-avdelningen har ett uppdrag att formulera en plan för friska 
medarbetare under 2018 och där kommer frågan om eventuell 
personalklubb eller andra hälsoförmåner att adresseras för beslut i 
kommunstyrelsen. Eventuella förslag på åtgärder kommer att innehålla 
förslag på upplägg och finansiering. 
__________  
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Akten     KS 2017/4797 1.2.6 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 159 
Svar på motion om att utreda möjligheterna för att skapa en 
kombinerad skateboard-parkourpark 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 190 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen anses besvarad 
 
Beskrivning av ärendet 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
september 2017 § 304 av Emma Stjernlöf (M). Motionären skriver att 
Parkour är en träningsmetod som går ut på att träna kroppen smidigt 
och kontrollerat genom att kunna forcera olika typer av hinder i 
omgivningen utan hjälpmedel.  
 
Förslagsställaren menar att en kombination av en parkourpark och 
möjligheter till skateboardåkning är ett effektivt sätt att skapa en park för 
båda aktiviteterna då man i flera fall använder liknande hjälpmedel vid 
träning. 
 
Motionären föreslår att Karlskrona kommun utreder möjligheterna för att 
skapa en kombinerad skateboard och parkourpark. 
 
Beslutsmotivering 
Kultur- och fritidsnämnden har med skrivelse den 26 februari 2018 § 19 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Både skateboard och parkour är två träningsformer som vuxit allt mer 
de senaste åren. Idag är behovet av en ny skatehall stort och någon 
renodlad parkourpark saknas.  
     forts. 
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§ 159 forts. 
Svar på motion om att utreda möjligheterna för att skapa en 
kombinerad skateboard-parkourpark 
 
Flera kommuner har skapat kombinationsparker där flera olika 
aktiviteter kan samsas, skateboard, kickbike och parkour. En 
utomhuspark blir en naturlig mötesplats för barn och unga och 
stimulerar till rörelse. 
 
I den anläggningsplan som kultur- och fritidsnämnden antog 27 februari 
2017 (§16) finns ytor för livsstilsidrotter med, där bl.a. skate- och 
parkourpark inkluderas.  
 
Förvaltningen arbetar således efter denna anläggningsplan och 
planerar nu, i samråd med projekteringsavdelningen på drift- och 
serviceförvaltningen, utredningar och förstudier för de olika idrotts- och 
fritidsanläggningarna. 
 
En förstudie för ytor för skateboard och parkour behövs och planeras 
under 2018 i syfte att identifiera lämpliga lokaliseringsalternativ samt för 
att ta fram kostnadsberäkningar som underlag för kommande 
budgetberedningar. 
__________  
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Akten     KS 2017/5690 1.2.6 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 160 
Svar på motion angående elljusspår i Nättraby  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 191 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen anses besvarad 
 
Beskrivning av ärendet 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
oktober 2017 § 333 av Emma Stjernlöf (M). Motionären skriver antingen 
anlägga nytt eller upprusta befintligt elljusspår i Nättraby. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har med skrivelse den 26 februari 2018 § 20 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Beslutsmotivering 
Det är ett positivt förslag som inkommit utifrån både folkhälsa och 
attraktiva livsmiljöer. Kultur- och fritidsnämnden har dock inte möjlighet i 
nuvarande budget att investera i ett elljusspår i Nättraby.  
 
Nämnden jobbar efter den anläggningsplan som antogs i februari 2017. 
I detaljplanen för del av Bjärby 7:1, Hejans lycka etapp 2, nämns det att 
i samband med planens genomförande är det också av stor vikt att 
befintlig motionsslinga omlokaliseras och rustas upp. 
 
Utöver ovan har kultur- och fritidsförvaltningen under 2017 tillsammans 
med drift- och serviceförvaltningen påbörjat en inventering av 
kommunens spår och vandringsleder.  
     forts. 
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§ 160 forts 
Svar på motion angående elljusspår i Nättraby  
 
Därtill finns under 2018 Uppdrag 49 där kommunstyrelsen tillsammans 
med kultur- och fritidsnämnden samt drift- och servicenämnden ska ta 
fram en handlingsplan för friluftslivet och ekoturismen.  
 
Handlingsplanen ska förtydliga ansvaret för anläggningar och 
friluftsleder med tillhörande service och drift samt information och 
marknadsföring av detsamma. 
__________  
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Akten     KS 2018/401 1.2.6 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 161 
Svar på motion angående polisanmälan vid brott 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 192 föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 
Beskrivning av ärendet 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 
2018 § 29 av Camilla Brunsberg (M).  
 
I motionen föreslår Camilla Brunsberg (M) att brott som begås i 
Karlskrona kommuns verksamheter ska polisanmälas, samt att 
Karlskrona kommun arbetar fram tydliga riktlinjer för hur, när och vem 
som ska polisanmäla. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 mars 2018 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Juridiskt sett finns ingen skyldighet för en kommun att polisanmäla alla 
brott, däremot är det rimligt att brott som begås inom kommunens 
verksamhet som regel polisanmäls. Så görs också i stor utsträckning.  
 
Dock måste en individuell bedömning göras i varje enskilt fall utifrån de 
förutsättningar som föreligger för att se om det är lämpligt att göra en 
polisanmälan. 
 
Motionen är dock ställd utifrån att brott som begås i Karlskrona 
kommuns verksamheter ska polisanmälas, inte bör polisanmälas. 
Förslaget till beslut blir därför att motionen ska avslås. 
__________  
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Akten     KS 2018/2536 1.2.7 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 162 
Svar på motion om inkallelseordningen i Karlskrona 
kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2018 § 193 föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen 
 
Beskrivning av ärendet 
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 
2017 § 63 av Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD). 
Motionärerna föreslår att det införs en inkallelseordning i 
kommunfullmäktige som utgår från representativ demokrati.  
 
Det anges att idag ersätts ledamöter i fullmäktige av ersättare från det 
egna partiet, och när inga fler ersättare finns att tillgå så har partiet inte 
full representation i kommunfullmäktige. De politiska partierna föreslås 
därför ersätta varandra vid frånvaro över partigränserna. 
 
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 mars 2018 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Val av ledamöter och ersättare till fullmäktige regleras i kommunallagen 
och vallagen. 
 
Av 5 kap. 4 § kommunallagen framgår att för ledamöter i fullmäktige ska 
det finnas ersättare. Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska 
vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal 
platser som varje parti får i fullmäktige.  
     forts. 
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§ 162 forts. 
Svar på motion om inkallelseordningen i Karlskrona 
kommunfullmäktige 
 
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. 
Länsstyrelsen ska genast underrättas om fullmäktiges beslut. 
Föreskrifter om att utse ersättare finns i vallagen (2005:837). 
 
Av 14 kap. 16 § vallagen framgår bl.a. följande. Ersättare i 
kommunfullmäktige utses i första hand på grundval av ordningen mellan 
kandidaterna som framkommer vid beräkningen av deras personliga 
röstetal enligt 9 §. I andra hand utses ersättare genom en beräkning 
inom det parti för vilket han eller hon har blivit vald.  
 
Vid varje beräkning tas hänsyn bara till de valsedlar som upptar 
ledamotens namn och som därför gällde för detta namn, när det fick 
plats i ordningen. Varje valsedel gäller som en hel röst. Röstvärdet ska 
tillgodoräknas det namn som står främst på sedeln av dem som inte 
blivit utsedda till ledamot.  
 
Den som får högsta röstetalet är utsedd till ersättare för den ledamot 
som beräkningen avser. 
 
Sammanfattningsvis regleras val av ersättare för ledamöterna i 
kommunfullmäktige genom lagstiftning. Det är Länsstyrelsen som 
utifrån gällande regelverk beslutar om vem som ska vara ersättare för 
en viss ledamot. Mot den bakgrunden föreslås motionen avslås. 
__________ 
 


