
Körschema

13:00 Syfte och avgränsning av miljörådets uppdrag (Charlott)

13:15 Visionerna och Hållbara Karlshamn (Katrine)

13:35 Gruppdiskussion Målbild 

14.15 Redovisning och reflektion 

14.35 Fikapaus

14.55 Miljön i Karlshamn, nuläge (Jesper)

15.10 Gruppdiskussion Nuläge 

15.40 Redovisning och reflektion

15:55 Avrundning 5 min (Charlott)



Syfte och avgränsning



Syfte

Miljörådet ska vara ett organ för samråd och dialog avseende 
övergripande miljö- och klimatfrågor i Karlshamns kommuns 
verksamheter.

Miljörådet ska arbeta aktivt för att förbättra miljö- och klimatarbetet i 
Karlshamns kommuns samtliga verksamheter, inklusive kommunala 
bolag.



Avgränsningar

Inledningsvis

• Kommunens och bolagens verksamhet inkluderas

• Andra bolag och verksamheter exkluderas

• Sådant som kommunens och bolagens verksamhet inte kan 
styra/påverka, men som påverkar den geografiska kommunens 
klimatpåverkan exkluderas

Senare skede

• Inkludera andra bolag och verksamheter



Avgränsning i uppdraget

• Arbeta med kommunens miljöpolitik

• Arbeta med klimatfrågor genom Agenda 2030

• Referensorgan – vägleder kommunen, företag och privatpersoner

• Integrera miljö- och klimataspekter i kommunens övriga politik

• Arbeta med förslag på ståndpunkter för kommunen i miljöfrågor



Visionerna



Vision 
Karlshamn - en plats för liv och lust

I Karlshamn möts människor, tankar byts och företag gror

och frodas i inspirerande miljöer med den digitala tekniken

som hävstång i ett hållbart samhälle. Karlshamn är en

kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater och

musikupplevelser. Med attraktiva boenden för varje livsstil

och behov vid havet, i staden eller skogen skapar vi tillsammans

en plats för liv och lust.

Ur Översiktsplanen – Karlshamn vägvisare fram till 2030



ÅTTA LEDORD
för en hållbar utveckling



Karlshamn 50 000 invånare

Vision och överenskommelse att kommun, 
näringsliv och organisationer gemensamt 
ska sträva emot 50 000 invånare. 

Tre viktiga delar:

• Bostäder

• Kompetensförsörjning

• Attraktion av nya invånare



Mål i kommunprogram/budget 2019-2022

Fem inriktningsmål

• Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 

• Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 

• Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap

• Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 

• Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation



KARLSHAMN

Hållbara



Förslag Hållbara Karlshamn



Tema: Schysst klimat och energi

Temat omfattar frågor kopplade till: 

• förnybar energiproduktion

• smart energianvändning 

• hållbara transporter  

• digitalisering och

• konsumtion 
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• Förnybar fjärrvärme, spillvärme från Mörrums bruk

• Energieffektivisering och solceller 

• Klimatdeklarationer och materialval

• Hamn med stor godsvolym

• Sydostlänken får stor betydelse

• Samordnad varudistribution

Medskick - energi och transporter



Tema: Hållbar bebyggelse

Temat omfattar frågor kopplade till:

• attraktiva och hållbara boendemiljöer

• fysisk planering

• klimatanpassning

• exploateringsfrågor och 

• byggande i egen regi.
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Manual för 

hållbart byggande
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• Vi ska växa till 50 000 invånare – vad är viktigt att fånga in ur ett 
hållbarhetsperspektiv

• Stadsnära utvecklingsområden Stärnö sjöstad, Stationsstaden

• Förbinda Karlshamn och Asarum - utvecklingsområde

• Hur arbetar och reser vi framöver?

• Hållbart byggande – miljömässigt, klimatneutralt, cirkulärt, hälsosamt

Medskick – hållbar bebyggelse



Tema: Myllrande natur och friska vatten

Temat omfattar frågor kopplade till:

• myllrande biologisk mångfald, 

• ett rikt friluftsliv, 

• grönstruktur för alla och 

• god vattenkvalitet.
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• Vi har närhet till natur – se värdet i det

• Nationell enkät 
> 50 % säger att tillgång till friluftsliv påverkat deras val av bostadsort. 
Är det vår största tillgång för att attrahera nya invånare? 
Hur kan vi växa utan att krympa naturvärdena? 

• Del av ett biosfärområde  - Blekinge Arkipelag

• Hanöbukten – behövs mer samverkan över gränserna

• Mörrumsån – fisket viktigt för besöksnäringen

Medskick – myllrande natur och friska vatten



Tema: Säkra samhällstjänster

Temat omfattar frågor kopplade till:

• de tjänster som kommunen står 
för i form av 
- dricksvatten, 
- avlopp, 
- avfallshantering och 
- sanering av förorenad mark. 
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• Biogasproduktion från komposterbart avfall

• Byggsektorn står för 30 % av avfallet nationellt 
- hur får vi återbruk i den sektorn när vi växer?

• Dricksvattnet – hur framtidssäkrar vi det

• Vattenhushållning och rätt kvalitet

• Vad kommer ut via vårt avlopp?

Medskick – säkra samhällstjänster



Tema: Sund livsmiljö 

Temat omfattar frågor kopplade till: 

• sund och hälsosam livsmiljö 
med fokus på 
- folkhälsa
- kemikaliesmarta val
- upphandling
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• Var ”kemikaliesmart” bara en trend?

• Närproducerat ökar - ekologiskt minskar

• Vi saknar systematiskt arbete med miljökrav i upphandling

• Folkhälsa – pandemier och isolering – vad blir viktiga frågor för vår 
hälsa?

Medskick – sund livsmiljö



Vad är vår främsta uppgift när det gäller vår miljö? 

Karlshamns kommun främsta uppgift när det gäller miljöfrågor är att underlätta och skapa 
förutsättningar för kommuninvånarna och vår organisation att göra bra val när det gäller miljö och 
hållbarhet. 

Vi ska tänka ett steg längre och agera föredömligt och hållbart i alla våra verksamheter och beslut. 
Genom att styra långsiktigt med helhetssyn och balans ska vi öka miljömedvetenheten hos 
medborgarna. 

Vår översiktsplanering ska sörja för en hållbar stadsutveckling med förutsättningar för fossilfria 
transporter, grön infrastruktur och stadsnära natur. Vi ska värna om och tillgänglighetsanpassa våra 
grönområden och vattendrag för att erbjuda fler att vistas i vår natur. I vår kommun ska det erbjudas 
giftfria miljöer med hållbar avfallshantering, avlopp och vattenförsörjning i tätort, landsbygd och 
skärgård.  

Vi ska föregå med gott exempel och vara miljöambassadörer genom att använda våra ekologiska 
resurser rätt.  Genom medveten konsumtion ska vi vara miljösmarta i vår dagliga verksamhet. 

Vi ska skapa förutsättningar för alternativa drivmedel och produktion av närproducerad konsumtion.



Workshop, del 1 Målbild

Två grupper - bygger på teman för Hållbara Karlshamn

• Bebyggelse och infrastruktur 
(klimat, hållbar bebyggelse, säkra samhällstjänster-avfall) 

• Natur och hälsa 
(biologisk mångfald, friskt vatten, en god livsmiljö)

Vilken grupp vill du vara i?



Frågeställning:  Vilken målbild vill vi ha?
- fokus på miljö.

• Vilka frågor tycker du är viktiga för att få en hållbar kommun? 
Sitt själv och skriv ner punkter i 5 minuter.
Gå laget runt i gruppen och dela era tankar. 
Gruppledare noterar i Powerpoint.

Gemensam diskussion i gruppen:

• Hur ser hållbara Karlshamn ut år 2030 och på längre sikt?

• Vilka frågor kommer att vara särskilt viktiga för Karlshamns arbete 
med hållbarhet?

Tid: 40 minuter Utse någon som redovisar vad ni kommit fram till.



Grupp1: Målbild – Vilka frågor är viktiga för att få en hållbar kommun?

Viktiga frågor klimat Viktiga frågor hållbar 
bebyggelse

Viktiga frågor 
samhällstjänster

Viktiga frågor övrigt



Grupp 2: Målbild – Vilka frågor är viktiga för att få en hållbar kommun?

Viktiga frågor
Myllrande natur och friskt vatten

Viktiga frågor 
Sund livsmiljö

Viktiga frågor övrigt



Grupp 1 och 2: Målbild – hur ser hållbara Karlshamn ut?

Hur ser hållbara Karlshamn ut år 2030 och på längre sikt? Vilka frågor kommer att vara särskilt viktiga för 
Karlshamns arbete med hållbarhet? (om ni har tid över)



Redovisning 

och 

reflektioner



KARLSHAMN
Nulägesbeskrivning



Avgränsning globala mål



Mål 6 Rent vatten och sanitet
Val: Karlshamn, 2019, 2018, 2017, 2016

Nyckeltals-IDTitel 2016 2017 2018 2019

N85069 Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 50,0 50,0

N85051 Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 55,6

N85052 Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 0,0

N85053 Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) 66,7

Kolada 20201026

 

 

MÅL 6: 

RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning 
av vatten och sanitet för alla. 

RENT VATTEN OCH 
SANITET FÖR ALLA 

Sjöar - ekologisk status

Vattendrag - ekologisk 
status Kustvatten - ekologisk status

Grundvatten - kemisk status



Vattenförekomster och MKN



Dricksvattenförsörjning
• Två kommunala vattentäkter
• Inget reservvatten i nuläget
• Äldre vattenverk
• Underhållsbehov ledningsnät
• Enskilda brunnar

Avlopp
• Tre kommunala avloppsreningsverk
• Kapacitet?
• Stort underhållsbehov ledningsnät
• Enskilda avlopp

 

 

MÅL 6: 

RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning 
av vatten och sanitet för alla. 

RENT VATTEN OCH 
SANITET FÖR ALLA 

Kommentarer
• Statusen relativt dålig i våra naturliga vatten 

Dricksvattenförsörjningen sårbar
• Kapacitet på ARV?
• Enskilt VA ofta mer problem än kommunalt

På gång
• Arbete pågår på flera fronter för att säkra 

dricksvattenförsörjningen
• Arbete med VA-planen har påbörjats
• Klimatanpassningsplan. 
• Ärende kommer lämnas in angående 

dagvatten.

Dagvatten
• Inga verksamhetsområden
• Kapacitet? Flödesutjämning?
• Reningsbehov



 

 

MÅL 7: 

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, 
hållbar och modern energi för alla. 

HÅLLBAR ENERGI 
FÖR ALLA 

Mål 7 Hållbar energi för alla
Val: Karlshamn, 2019, 2018, 2017, 2016

Nyckeltals-IDTitel 2016 2017 2018 2019

N45933 Elavbrott,  genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund 84 72 52

N45930 Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) 95,3 99,2

N45905 Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv 135 122 129

N45906 Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv 24

N45907 Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska området, MWh/inv 5 5 5

N45908 Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det geografiska området, MWh/inv 76

N45909 Slutanvändning av icke-förnybara bränsletyper inom det geografiska området, MWh/inv 23

Kolada 20201026



Energibalanser för Blekinge län 
och kommuner år 2017; WSP 2019 

Sankeydiagram: Eltillförsel 
och elanvändning Karlshamn

Energibalans Karlshamns kommun 2017



Biogas i ett hållbart 
Blekinge; Energikontor 
Sydost 2019 

Landbaserad vindkraft Blekinge; 
Länsstyrelsen 

Solceller installerad effekt i Karlshamns 
kommun; Energimyndighetens webbsida 



Energitillförsel
• Stor på grund av industrin
• Nästan 100% förnybara bränslen till 

fjärrvärmen
• Lägre andel tillförda oljeprodukter jmfr. 

med länet som helhet (14 vs 19%)

Elanvändning
• Stor på grund av industrin

Kommentarer
• Effektivare energianvändning
• Potential att öka produktion av förnyelsebar 

energi
• Försvarsmaktens anspråk

På gång
• Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, 

nationellt, ska sedan brytas ned regionalt
• Fortsatt samverkan Energi- och 

klimatrådgivning

 

 

MÅL 7: 

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, 
hållbar och modern energi för alla. 

HÅLLBAR ENERGI 
FÖR ALLA 



MÅL 9: 

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER 
OCH INFRASTRUKTUR 
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande 
och hållbar industrialisering samt främja innovation. 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Val: Karlshamn, 2019, 2018, 2017, 2016

Nyckeltals-IDTitel 2016 2017 2018 2019

N07900 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 50,6 78,5 72,3 78,8

U07451 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

N07418 Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 73,7 73,9 76,4

Kolada 20201026

Kommentarer
• VA, se mål 6
• Digitalt
• Bygga ut GC-nätet
• Förbättra möjligheten till att åka 

kollektivt
• Upphandling, innovation

På gång
• Vägväljarprojektet
• Karlshamns hamn bygger ut
• Planer för järnvägen
• VA, se mål 6
• Samverkan för innovation

Infrastruktur
• VA, se mål 6 (ARV, ledningsnät, 

kapacitet)
• Stort kommunalt underhållsansvar
• GC-vägar viktiga
• Järnväg
• Hamnarna
• Kollektivtrafik
• Skärgårdstrafik



 

 

 

MÅL 11: 

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara. 

HÅLLBARA STÄDER 
OCH SAMHÄLLEN 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Val: Karlshamn, 2019, 2018, 2017, 2016

Titel 2016 2017 2018 2019

Demografisk försörjningskvot Totalt 0,85 0,86 0,86 0,87

Demografisk försörjningskvot Män 0,82 0,83 0,83 0,83

Demografisk försörjningskvot Kvinnor 0,89 0,89 0,90 0,91

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt 16,4 17,8 17,2

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män 17,7 19,3 18,5

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor 15,1 16,3 16,0

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt 32,5 30,9 33,9

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv Totalt 4,88 4,22 8,96

Kolada 20201026



Jämförelser årsmedelvärden PM10 i tätortsluft 2016; 
Luftkvalitetsmätningar i Blekinge län 2016-2017, IVL 2018 

Resande kollektivtrafik
Totalt 

antal 

resanden

Resor per 

invånare

2014 43

2015 39

2016 1033226 45

2017 1133186 35

2018 1161839 36

Resande kollektivtrafik; 
uppgifter från 
Blekingetrafiken, omarbetat av 
kommunen.



Kommentarer - vad krävs?
• Hållbar planering
• Hållbart byggande
• Motståndskraftig infrastruktur
• Väl utbyggd kollektivtrafik
• Tätortsnära utbyggnad
• Klimatanpassning
• Grönområden
• Åtgärder förorenade områden
• mm

På gång
• Nytt avtal för samordnad mätning av 

tätortsnära luftkvalitet
• Grönstrukturplan
• Manual hållbart byggande
• Klimatanpassningsplan, dagvattenplan
• Arbete förorenad områden



 

MÅL 12: 

HÅLLBAR KONSUMTION 
OCH PRODUKTION 
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH 
PRODUKTION 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Val: Karlshamn, 2019, 2018, 2017, 2016

Nyckeltals-IDTitel 2016 2017 2018 2019

U07801 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 548 555 520

U07482 Insamlat mat- och restavfall, kg/person 192 196 189

U07483 Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 85 81 79

U07484 Insamlat grovavfall, kg/person 245 257 232

U07485 Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), kg/person 25 21 21

U07414 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 53 53 48

U07514 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 25 33 34

Kolada 20201026

Kommentarer 
• Konsumtionens påverkan i Sverige och 

Utomlands?
• Upphandling

På gång
• Samordnad varudistribution är igång
• Fortsatt samverkan Energi- och 

klimatrådgivning
• Manual hållbart byggande
• Minska matsvinn



 

 

MÅL 13: 

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser.* 

BEKÄMPA KLIMAT- 
FÖRÄNDRINGARNA 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Val: Karlshamn, 2019, 2018, 2017, 2016

Nyckeltals-IDTitel 2016 2017 2018 2019

N00401 Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 4,30 3,85 4,50

N85078 Utsläpp till luft av växthusgaser, jordbruk, ton CO2e/inv 0,50 0,51 0,49

N85072 Utsläpp till luft av växthusgaser, egen uppvärmning, ton CO2e/inv 0,23 0,20 0,20

N85075 Utsläpp till luft av växthusgaser, arbetsmaskiner, ton CO2e/inv 0,27 0,29 0,28

N85077 Utsläpp till luft av växthusgaser, industri, ton CO2e/inv 1,06 0,81 1,56

N85073 Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, ton CO2e/inv 1,53 1,53 1,48

N85076 Utsläpp till luft av växthusgaser, el och fjärrvärme, ton CO2e/inv 0,38 0,18 0,19

N07702 Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv 138 255 124 042 145 631

U00437 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 46,9 53,0 53,4 56,5

N07400 Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 17,3 15,8 14,8

U07917 Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 707,0 693,7 688,3 676,1

U07918 Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/personbil 1 148,9 1 130,5 1 158,6 1 129,5

Kolada 20201026

Utsnitt - Biogas i ett 
hållbart Blekinge; 
Energikontor Sydost 2019 

Urklipp från 
Miljöfordonsdiagnosen 
201130, uppgifterna 
gäller 2019



Regionala klimat- och energistrategin

Klimat och energistrategi för Blekinge; Länsstyrelsen 2019:15



Koldioxidbudget - Blekinge

Koldioxidbudget 2020-2040 Blekinge; Ramböll och Uppsala universitet



Kommentarer
• Hållbar planering
• Hållbart byggande
• Motståndskraftig infrastruktur
• Hamnar
• Järnväg
• Väl utbyggd kollektivtrafik
• Tätortsnära utbyggnad
• Klimatanpassning
• mm

På gång
• Klimat- och energistrategi lokal
• Klimatanpassningsplan
• Vägväljarprojektet
• Samordnad varudistribution pågår
• Kommunen arbetar med att successivt 

uppgradera fordonsflottan (biogas, el)

 

 

MÅL 13: 

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser.* 

BEKÄMPA KLIMAT- 
FÖRÄNDRINGARNA 



Ingen data finns för kommuner
Kolada 20201026

 

 

MÅL 14: 

HAV OCH MARINA RESURSER 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna 
på ett hållbart sätt för hållbar utveckling. 

Kommentarer
• Övergödningsproblematik
• Fisket
• Skyddade områden även i kustnära 

vatten (NR, N2000)
• Invasiva arter
• Rödlistade/skyddsvärda arter
• MKN
• Resurser

På gång
• Havsplan framtagen för blekingekommunerna
• Nationella havsplaner
• Ansökan försök reduktionsfiske
• Åtgärdsplan Hanöbukten finns med i 

planeringen
• Kommunnätverk Hanöbukten
• Sveriges fiskekommuner



 

MÅL 15: 

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 
För ett hållbart nyttjande av landsbaserade ekosystem, hållbart bruka 
skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 
samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Val: Karlshamn, 2019, 2018, 2017, 2016

Nyckeltals-IDTitel 2016 2017 2018 2019

N85054 Skyddad natur totalt, andel (%) 6,1 6,1 6,1

N85055 Skyddad natur land, andel (%) 6,0 6,0 6,0

N85056 Skyddad natur hav, andel (%) 6,0 6,0 5,9

N85057 Skyddad natur inlandsvatten, andel (%) 12,1 12,1 12,0

Kolada 20201026

Kommentarer
• 25 Naturreservat – fler?
• N2000 m. fl.
• Invasiva arter
• Rödlistade/skyddsvärda arter
• MKN
• Förorenade områden

På gång
• Naturvårds- och friluftsplan 

inkl. grönstrukturplan
• Arbete pågår med invasiva

arter
• Arbete med förorenade 

områden



Nycketal saknas
Kolada 20201026

MÅL 17: 

GENOMFÖRANDE 
OCH PARTNERSKAP 
Stärka genomförandemedlen och revitalisera det 
globala partnerskapet för hållbar utveckling. 

Det finns flera exempel på partnerskap och samverkan mellan Karlshamn kommun och 
andra aktörer. Exempel är bl. a.
• Miljöförbundet
• Västblekinge miljö AB
• Räddningstjänsten Västra Blekinge
• Biosfärområdet Blekinge Arkipelag
• Kommunala rådet för funktionsnedsatta Kommunala pensionärsrådet
• Näringslivslots
• Näringslivsforum
• Brottsförebyggande råd
• Miljörådet
• Kommunnätverk Hanöbukten
• Vattenråd
• Sveriges fiskekommuner
• Landsbygds- och skärgårdsråd
• Ungdomsrådet
• Blekinge Kustvatten- och luftvårdsförbund



Workshop, del 2 Nuläge

• Syfte att få fram nuläge och vilka områden som är mest prioriterade 
att jobba med.

• Samma grupper som tidigare  

• Tid: 30 min

• Utse någon som redovisar



Frågeställningar

• Nulägesbeskrivning - var vi står idag jämfört med målbilden?

• Vilka styrkor och svagheter har vi i Karlshamn?

• Vilka områden är mest prioriterade att arbeta med?



Gruppdiskussion 2: Nulägesbeskrivning - var vi står idag jämfört med målbilden?

Var vi står idag jämfört med målbilden?



Gruppdiskussion 1: Nuläge

Vilka styrkor och svagheter har vi i Karlshamn? Vilka områden är mest prioriterade att arbeta med?



Redovisning 

och 

reflektioner



Nästa möte

• Fokus på att diskutera åtgärder för att ni vår målbild.

• Vi skickar ut en sammanställning av dagens övningar inför mötet.

• Tid för nästa möte



Tack för idag!


