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Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 144 2013/96 

Införande av resultatutjämningsreserv 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att revidera reglementet för ekonomi- och verksamhetsstyrning i enlighet med detta 
förslag om införandet av en resultatutjämningsreserv. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade så sent som 2013-04-08 att revidera reglementet för 
ekonomi- och verksamhetsstyrning. I samband med detta nämndes att förslag till 
ytterligare revideringar skulle komma, bland aunat då möjlighet numer finns för 
kommunen att införa en så kallad resultatutjämningsreserv. Beslut om detta skall göras 
senast i samband med att fullmäktige antar budgeten för nästkommande år. 

Syftet med reserven är att utjämna intäkter över tid och därigenom kunna möta 
konjunkturvariationer. Reserven byggs upp inom ramen för det egna kapitalet. 
Överskott kan avsättas till resultatutjämningsreserven (R UR) och får disponeras då 
skatteintäkterna sviktar i lågkonjunktur istället för att den kommunala verksamheten ska 
utgöra besparingsbuffert 
Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar av intäkterna över 
konjunkturcyklerna. Disposition eller avsättning till resultatutjänmingsreserven påverkar 
inte kommunens finansiella resultat utan påverkar endast balanskravsresultatet 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att en översyn av hela reglementet skall göras 
senast till kommunstyrelsens oktobermöte. 

Beslutsunderlag 

• skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2013-06-05 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 7 168 

Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 145 2013/137 

Kommunens budget för år 2014 och flerårsplan 2015-2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa budget får 2014, innefattande drift-, investerings-, resultat- och 
finansieringsbudget, som kommunens budget får 2014 och ekonomisk plan får 2015 och 
2016 

innebärande att fastställa resultatnivån till-5 458 tkr får år 2014, till6 124 tkr får år 2015 
och till18 310 tkr får år 2016 

och innebärande att fastställa nivån får nettoinvesteringar 2014 till160 660 tkr, får 2015 till 
101 411 tkr och får 2016 till224 483 tkr 

att fastställa oförändrad skattesats (22:21 kr) får år 2014 

att ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningsanslag 

att nettoinvesteringar avseende budget 2013 skall minskas med 50 000 tkr och att 
kommunstyrelsen återkommer med nytt fårslag till investeringsbudget i september till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Koalitionen- ordföranden Sven-Åke Svensson (S), Paul Hedlund (FP) 
Laila Johansson (KD) och Marco Gustafsson (C)- överlämnar förslag till budget 2014 
och flerårsplan 2015-2016. 

Beslutsunderlag 

• Koalitionens fårslag till budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 
• Central samverkansgruppens protokoll2013-06-13 § 2 
• Partiernas förslag till budget 2014. 

Yrkanden 

Marco Paulsson (M), Bärthil Ottosson (M) och Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till 
Moderaternas budgetförslag. 

Jens Henningsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-18 

AndersEnglesson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 

Henrik Gustafsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Propositioner 

NETTODRIFTsBUDGET 

Nämndernas nettokostnader 

Ordföranden ställer proposition mellan koalitionens förslag på l 548 743 tia, 
Moderaternas förslag på l 538 891 tia, Vänsterpartiets förslag på l 543 285, 
Miljöpartiets förslag på l 552 948 och Sverigedemokraternas förslag på l 548 726 och 
finner att kommunstyrelsen har bifallit koalitionens förslag. 

INVESTERINGSBUDGET 

Ordföranden ställer proposition mellan koalitionens m fl förslag på 160 660 tia och 
Moderaternas förslag på 160 960 tkr och finner att kommunstyrelsen har bifallit 
koalitionens m fl förslag. 

RESULTATNNA 

Ordföranden ställer proposition mellan koalitionens förslag på -5 458 tkr, Moderaternas 
förslag på 4 394 tkr, Vänsterpartiets förslag (O-resultat), Miljöpartiets förslag på 
-7 808 tkr och Sverigedemolaaternas på -5 441 och finner att kommunstyrelsen har 

bifallit koalitionens förslag. 

FINANSIERINGSBUDGET 

Ordföranden ställer proposition mellan koalitionens m fl förslag på l 543 285 och 
Miljöpartiets förslag på l 545 140 och finner att kommunstyrelsen har bifallit 
koalitionens m fl förslag. 

SKATTESATS FÖR ÅR 2014 

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå koalitionens 
förslag till oförändrad skattesats (22:21) för år 2014 och finner att kommunstyrelsen har 
bifallit detsamma. 

TEKNISKA JUSTERINGAR 

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå den tredje 
att-satsen, innebärande att ekonomikontoret får i uppdrag att verkställa tekniska 
justeringar m m och finner att kommunstyrelsen har bifallit densamma. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 7 170 

Kommunstyrelsen 2013-06-18 

MINSKNING A V NETTOINVESTERJNGAR 2013 

Ordfåranden ställer slutligen proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
den sista att-satsen innebärande att nettoinvesteringar avseende budget 2013 skall 
minskas med 50 000 tkr och att ett nytt förslag till investeringsbudget presenteras för 
kommunfullmäktige i september och finner att kommunstyrelsen har bifallit detta. 
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Budget for 2014 och plan 2015-2016 

Koalitionens budgetförslag 

Inledning 
Koalitionspartierna Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Krist
demokraterna, tar i den här framlagda budgeten utgångspunkt från den politiska 
plattform som partierna enats om för mandatperioden 20 11 - 2014. Plattformen 
innebär åtaganden på ett antal politiska områden. Välfården är i mycket beroende 
av tillväxten i samhället som måste åstadkommas långsiktigt och utifrån eko logisk 
och social hänsyn. 

Ekonomi betyder " att hushålla med knappa resurser". Resurser är mer än bara 
pengar. Det är en utmaning att använda våra resurser på bästa sätt utifrån ständigt 
förändrade förutsättn ingar samtidigt som det är viktigt att våga satsa för framtiden 
och utveckla kommunen. 

Det ekonomiska läget med sjunkande sysselsättning och svag utveckling av 
skatteunderlaget påverkar kommunens ekonomi negativt de närmaste åren 
eftersom vi också är mitt uppe i men också står inför stora planerade 
investeringar. Ökade investeringar leder till ökade kapitalkostnader vilket kan 
komma att påverka verksamhetsutrymmet 

Det gäller därför att ha beredskap för att möta lågkonjunkturer och samtidigt 
skapa resurser för utveckling av kommunen. Hållbar utveckling handlar om att 
tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. Det blir därför viktigt att anpassa verksamheterna och 
kostnaderna utifrån antalet invånare och åldersstruktur. 

För närvarande sjunker också antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan 
medan andelen äldre ökar i Karlshamn. 

Utöver de behov som finns för sko la, vård och omsorg, behövs också satsningar 
för att fortsätta utveckla näringsliv och skapa en bättre arbetsmarknad i 
kommunen. Bra infrastruktur är ett måste för denna utveckling. 

Målet är att vi tillsammans skall främja en långsiktigt hållbar och positiv 
utveckling genom att ge service utifrån våra gemensamma resurser, så att vår 
kommun ytterligare kan stärka sin konkurrenskraft och attraktivitet. Ä ven om vi 
under flera år uppnått goda resultat måste vi nu minska något på den fortsatta 
investeringstakten. 

Vi lever i ett samhälle där vi är beroende av ett starkt näringsliv, vilket skapar 
sysse lsättning och som i sin tur ger skatter till välfårdssystemet för bl.a. 
omvårdnad, sko lor och kommunikationer. En god utveckling och ett bra liv för 
alla karlshamnsbor vilar till stora delar på kommunens ti llväxt. 

satsningar för ett växande näringsliv, högskola och hamnverksamheter är därför 
viktiga grundstenar i vår gemensamma strävan. 
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Vårt mål är också att Karlshamn ska växa med nya invånare, fåretag och 
arbetsplatser och vara fårankrad i en socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 
Genom utveckling och tillväxt i näringslivet är målsättningen att det i Karlshamn 
tillkommer 2 000 nya arbetstillfållen under perioden 2007 - 2017. Arbetet med 
miljöfårbättringar och omställningen till miljömässig uthållighet ska fårstärkas 
och utvecklas med stöd av programmet får hållbar utveckling. 

Karlshamn ska erbjuda attraktiva livsmi ljöer där livskvalitet och trygghet kan 
kombineras med ett bra boende, arbete och studier. Vår strävan är också att 
Karlshamn aktivt ska verka får och ha en betydelsefull roll i den regionala 
utvecklingen. Det gäller både inom länet såväl som i samarbetet med andra län 
och länder, i fårsta hand runt östersjöområdet 

Allmänt 
Den fårestagna budgeten får verksamhetsåret 2014 har tillkommit utifrån en 
avvägning mellan politiska prioriteringar av olika verksamheter, och det 
ekonomiska läget med hänsyn till aktuella prognoser får skatteintäkter och 
statsbidrag mm får de kommande åren. 

Den samhällsekonomiska läget 
Efter en tid med mycket svag tillväxt är bedömningen att nu tar svensk ekonomi 
bättre fart. Det blir dock inte tal om några högre ti llväxttal utan svensk ekonomi 
hålls även fortsättn ingsvis ti llbaka av en dyster utveckling i vår omvärld. I år 
växer BNP med l ,5 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,5 procent. Den 
måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det 
är fårst en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar 
fårbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark 
krona håller til lbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket 
begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, det vill säga efter avdrag får 
pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt starkt i år. 
Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Sparandet i den offentliga 
sektorn som helhet stiger till 0,6 procent 2016, vilket inte riktigt är i nivå med 
regeringens sparmål. Denna utveckling är fårenlig med att kommunsektorns 
kostnadsvolym växer med i genomsnitt 1,6 procent årligen mellan 2012 och 2016. 

I nu läget karaktäriseras svensk arbetsmarknad av en oförmåga att matcha lediga 
jobb med arbetssökande som har rätt kompetens. Samtidigt som arbetslösheten 
bitit sig fast på en hög nivå råder växande arbetskraftsbrist inom flera sektorer. 
Allas rätt till arbete är viktig i vårt budgetfårslag och vi satsar nu ytterligare medel 
får att ge bra fårutsättningar att komma in på arbetsmarknaden med olika former 
av arbeten, praktikplatser eller stöd får kompletterande utbi ldningar. 

Vision och mål med vår politik 
Den politiska viljeinriktningen som finns i koalitionens gemensamma plattform 
återspeglas i vårt fårslag ti ll mål- och visionsdokument Av detta få lj er att 
kommunen ti llämpar ett styrsystem som omfattar samverkan mellan mi ljö, sociala 
aspekter och ekonomin. 

Långsiktighet och god ekonomi är ledstjärnor i vårt arbete med Karlshamns 
kommun. Förutom utbildningsmöjligheter och bra omsorg är miljön, jobben, 
kulturen och idrotten nycklar ti ll ett gott och trivsamt samhälle där vi gemensamt 
kan bygga vår välfård. 
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Med vårt budgetfårslag fortsätter vi arbetet med en uthållig, långsiktig politik där 
vi tar helhetsgrepp med utveckling av Karlshamns kommun. 

Vår politik bygger på hållbar utveckling och därfår är det särskilt viktigt att 
utbildningen får anställda i detta ämne fortsätter, som inleddes 20 Il. Vi planerar 
får att denna utbildning ska bli en folkbildning som erbjuds samtliga medborgare 
och att vi därmed tillsammans bygger det "Hållbara Karlshamn." 

Grunden får ett gott samhällsbyggande är att vi fortsätter satsa på en aktiv och 
ambitiös näringspolitik både får nyetableringar och får att stödja redan befintliga 
verksamheter. Därfår fortsätter vi utvecklingsarbetet i Stillerydsområdet med 
fårdigställande av mark får fåretag som vi ll etablera sig och växa intill en 
transportnod får sjöfart och järnväg i utveckling och får fåretag som vill 
nyetablera sig i Karlshamn. Med kloka investeringar bygger vi Karlshamn 
starkare och ännu mer attraktivt som boende- och etableringsort 

För att vi ska kunna leva ett bra liv, komma till arbete eller skola måste vår 
kommunala service fungera bra på alla områden. Viktiga infrastruktursatsningar 
är fårbättringar på vägnätet, utbyggnad av gång- och cykelvägnätet samt en bred 
satsning på utbyggnad av bredbandstillgängligheten både på landsbygden och i 
tätorterna. 

Under flera år har fårskolan fårsetts med nya och moderna lokaler. Vi fortsätter 
nu utbyggnaden i Mörrum med att planera får en ny fårsko la där. 

Vi utvecklar även det viktiga området utbildning. Under 20 12 påbörjades arbetet 
med Asarums bildningscenter, som nu beräknas vara klart hösten 2014. Detta är 
en av de största enskilda investeringar som gjorts i kommunen och visar på den 
politiska viljan att satsa på bra sko llokaler får våra ungdomar. Beslutet om att 
fårse samtliga högstadie- och gymnasieelever med egna bärbara datorer är 
ytterligare ett led i satsningen på en modern pedagogik där alla elever ges lika 
villkor att arbeta med sociala medier. 

Planberedskapen är god efter flera års uppbyggnad av både markreserv och 
detaljplaner. Arbetet ska nu öka med att marknadsfåra och sälja in tomter och 
byggbar mark får bostadsbyggande. 

Vi fortsätter även att utveckla äldreomsorgen med planering av nya boenden, bl.a. 
vid Östralycke, och åtgärder får att skapa nya möjligheter till social samvaro och 
personliga aktiviteter får var och ens behov. Arbetet med att utveckla 
brukarinflytandet fortsätter såväl som utvecklingen av träffpunkter och 
anhörigstöd. Omsorgsnämnden tillfårs ytterligare 8,7 rnnkr får att öka tryggheten 
på våra särskilda boenden med fler nattpersonaL 

Miljö och hållbar samhällsutveckling 
Kommunen arbetar får en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med sikte på en 
god miljö, en hållbar ekonomi och ett gott socialt samhälle. Detta är ett 
fårhållningssätt som präglar och formar poli tikens styrn ing av den kommunala 
verksamheten, där de tre dimensionerna ska vara beaktade (socialt-, ekonomiskt
och miljömässigt). Vi kommer att utveckla ett sammanhållet heltäckande program 
får "Hållbara Karlshamn" som kommer att ersätta befintliga program. Det nya 
programmet kommer att vara övergripande på kommunfullmäktigenivå. 
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Verksamheterna har under mandatperioden ökat användningen av förnybar energi 
och effektiviserat energianvändningen med syfte att minska klimatpåverkan och 
samtidigt stimulerat till hållbar tillväxt. Vi fortsätter detta arbete samtidigt som en 
översyn av de framtida varutransporterna ska göras. En ökad användning av 
ekologisk odlad mat är också en medveten satsning som koalitionen prioriterar. 

Kommunen deltar också i arbetet med att utveckla "Biosfårområde Blekinge 
Arkipelag" för att främja en social och ekonomisk utveckling som samtidigt är 
ekologiskt hållbar. Detta arbete ska också vara ett led i att utveckla kommunens 
skärgårdsprogram och öka tillgängligheten inom ramen för de natur- och 
ku lturvärden som finns i området. 

Kommunstyrelsen har ett politiskt ansvar att driva och samordna kommunens 
verksamhet på den sektorsövergripande nivån. Som stöd har Kommunstyrelsen 
sin strategiska enhet. 

Driftbudgeten 
skatteintäkterna och utjämningsbidragen ökar 2014 med cirka 41 mnkr jämfört 
med 20 13 beroende på att skattetillväxten ökar med 3,2 %för 2014. För 2015 och 
2016 ökar skatteintäkterna med 45 mnkr respektive 54 m n kr. skatteintäkter och 
utjämningsbidrag har beräknats utifrån SKL:s senaste prognos 130424. 

Pensionskostnader är beräknade utifrån prognos från KPA 2012-12-19. 

l de finansiella posterna ingår ökning av borgensavgifter och högre intäkter från 
stadsvapnet. 

Nämnderna tillförs 2014 netto drygt 28 mnkr främst till behov och satsningar 
inom områdena äldreomsorg, ungdomsjobb och tekniskt underhåll. 

För rent demografiska förändringar tillförs nämnderna netto l ,6 mnkr. 

Nämndernas budgetramar är beräknade med löne läget i 2012 års nivå. Anslaget 
för lönerevision budgeteras centralt på finansförvaltningen och har beräknats till 
2,2 % 20 14. Arbetsgivaravgifterna är preliminärt beslutade till 38,46 % vilket är i 
nivå med innevarande år. 

Avskrivningskostnader beräknas på anskaffningsvärdena och intern ränta med 
2,9 % på bokförda värden. 

Nämnderna kompenseras inte för beräknad inflation under 2014 och inte heller för 
planåren 2015-20 16. Räntekostnaderna beräknas öka i takt med ökad 
investeringsnivå. 

Som ett resultat av 2014 års budgetberedning föreslår koalitionen att 

Kommunfullmäktige tillförs 150 tkr till den löpande verksamheten. 

Kommunstyrelsen tillförs 2 855 tkr för ökade kostnader inom kollektivtrafiken, 
300 tkr till höjd medlemsavgift till Region Blekinge, 200 tkr för NetPorts 
projektfinansieting, l 000 tkr för Karlshamns 350-års jubileum, 620 tkr till 
strategisk utveckling. Dessutom föreslås förstärkning av den centrala 
upphandlingsverksamheten med en tjänst, med finans iering från nämndernas 
budgetramar. Anslaget på 200 tkr för lokalstöd till Karlshamns museum flyttas till 
kulturnämndens verksamhet. 
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Festivalkommitten tillfOrs 300 tkr till förbättringar. 

Nämnden för barn, ungdom och skola ti llförs l 590 tkr f6r demografiska 
förändringar som påverkar verksamheterna förskola och grundskola. 

Gymnasienämndens tillfälliga budgetförstärkning för att införa den nya 
gymnasiereformen minskas nu som planerat med 2 200 tkr i takt med att 
införandet genomförs. 

Som en följd av demografiska förändringar minskas nämndens budgetram med 
3 863 tkr. 

Nämnden för Arbetsmarknad & Vuxenutbildning (NAV) tillförs l 600 tkr för 
projektet UngSam, Sfi sommarutbildning, feriearbete och kommunala 
praktikplatser. 

Kulturnämnden tillförs 200 tkr för lokalstöd till Karlshamns museum. 

Tekniska nämnden tillförs 800 tkr för prisökning på livsmedel och lO 800 tkr 
som tillfåll igt underhållsanslag. 

Fritidsnämnden tillförs 800 tkr till ökade driftskostnader. 

Omsorgsnämnden tillförs 8 700 tkr för nattbemanning inom verksamheten 
särskilt boende. För demografiska fOrändringar tillförs 3 877 tkr för förändringar i 
verksamheterna hemtjänst och särski lt boende. 

Valnämnden tillförs netto l 900 tkr till genomförande av 2014 års val till EU
parlament och riks-, landstings- och kommunalval. 

Överförmyndarnämnden tillförs 375 tkr till bl a personalförstärkning. 

Resultatutjämningsreserven (RUR) 
Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som 
motsvarar den del av årets resultat som överstiger l % av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den 
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, ska användas som riktvärde för 
när uttag ska få göras ur RUR. Om prognosen understiger genomsnittet får 
reserven användas. 

Karlshamns kommun ska fatta beslut om kommande års reservering i samband 
med budgetbeslutet i kommunfullmäktige. I samband med årsredovisningen 
fastställs den verkliga reserveringen. Sesidan 12. 

De kommunala bolagen 
Våra kommunala bolag fortsätter sitt arbete med att vidareutveckla sin verksamhet 
i syfte att medverka till måluppfyllelsen inom de prioriterade utveck
lingsområdena. Det utrednings- och genomförandeuppdrag som påbörjats av att 
effektivisera förvaltningen av fastigheter inom koncernen kommer att fortgå under 
2014. 

Karlshamnsfastigheter AB förvaltar och hyr ut kontors- och industrifastigheter. 
Karlshamnsfastigheters stora satsning blir nybyggnad av etapp 5 på Östra Piren. 
Denna etapp planeras att påbörjas 2014 eller 2015 och har fokus på bra lokaler för 
forskning, företag och utbildning. 
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Karlshamnsbostäder AB utvecklar attraktivt boende får breda åldersgrupper och 
bostadsbehov enl igt utvecklingsplanen. Under 20 14 fortsätter Karlshamnsbostäder 
utbyggnaden och ombyggnaden av lägenheter och får att skapa fler 
trygghetsboenden i kommunen. 

Karlshamn Energi AB skall vara ett ledande företag inom fjärrvärmesektorn och 
bli ett helt foss ilfritt få reta g. Under 2014 fortsätter Karlshamn Energi 
utbyggnaden av fossilfri fjärrvärme med särskild inriktning mot villor och då 
främst vi llor som har direktverkande el. Karlshamn Energi har även uppdraget att 
ansvara får utbyggnad av bredband till hushållen i Karlshamn. 

Särskilda satsningar kommer att göras i samband med bildandet av lokala 
bredbandsföreningar på landsbygden. 

Karlshamns Hamn AB är en stor och viktig del av satsningen på att utveckla 
Karlshamn till en av de viktigaste logistiknoderna vid Östersjön. Hamnen har 
goda fårutsättningar att ytterligare stärka sin position som sydöstra Sveriges 
transport och logistiknav. Detta kan ske genom samverkan med andra hamnar, 
logistikföretag och genom utbyggnader av sin kapacitet. 

Västblekinge Miljö AB (VMAB) har tillsammans med kommunerna i västra 
Blekinge satsat på ett miljöinriktat insaml ingssystem av hushållsavfall. Detta har 
fallit väl ut och hushållsavfallet kan nu fåräd las i en rötningsanläggning och 
biogas kan utvinnas får fordonsmarknaden. satsningen på 54 miljoner kr kommer 
att utvecklas de närmaste åren får att ytterligare bidra till en bättre miljö och god 
service får våra medborgare. 

satsningar på investeringar 
Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna får att 
skapa arbeten och välstånd men även får att utveckla fritids- och kulturverksam
heterna. Viktiga investeringar under den kommande perioden är färdigställandet 
av Asarums bildningscenter och hamn och logistikcentret i Stilleryd. Under 
perioden planeras också satsningar på nya bostads- och industriområden, 
fårbättring av skollokaler i Mörrum, utveckling av Baltic Logistics Center, 
träningshall vid Jössarinken, om- och tillbyggnad av det särskilda boendet 
Östralycke och nya trygghetsbostäder. 

Utbyggnaden av infrastrukturen såsom bredband både på landsbygden och i 
tätorterna är avgörande får det framtida samhällsbyggandet 

Investeringsvolymen uppgår år 2014 till ca 160 mnkr. De i texten nedan angivna 
beloppen (inom parentes) avser projektens totala nettoinvesteringsvolym. Av de 
större investeringar som görs 20 14 kan nämnas färdigställandet av Asarums 
bildningscenter med 53 mnkr (totalt 192 mnkr inkl. inventarier och utrustning). 
Härutöver investeras drygt 30 rnnkr (totalt 55 mnkr) på nya områden får kontor
och industriändamåL Nya VA-anläggningar planeras får 35 mnkr. 

Under perioden 2014- 2016 uppgår den totala investeringsbudgeten till nästan 
500 mnkr, varav 220 mnkr är s. k. expansionsinvesteringar och 90 mnkr är V A
investeringar. 
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Den svaga ekonomiska utvecklingen i Sverige har fortsatt varfår vi föreslår en 
minskning av investeringsbudgeten får 20 13 med 50 mnkr. Detta innebär att 
kommunens soliditet inte försämras. 

Sammanfattning 
Koalitionen tar sikte på att utveckla välfården och skapa nya fårutsättningar får en 
framtida hållbar tillväxt i Karlshamn och i regionen. Förutsättningarna är goda om 
vi på rätt sätt tar vara på dem, med satsningar på framtiden inom ramen för en god 
ekonomisk hushållning. Den utstakade fårdriktningen ligger därmed oförändrat 
fast, och målet är fortfarande att vi tillsammans skall främja en långsiktigt hållbar 
och positiv samhällsutveckling genom att ge service utifrån våra gemensamma 
resurser, så att vår kommun ytterligare kan stärka sin konkun·enskraft och attrak
tivitet. 

Tillsammans bygger vi för framtiden och för det långsiktigt hållbara Karlshamn. 
Under de senaste åren har vi invigt förskolor och äldreboenden med nya trevliga 
miljöer och fräscha lokaler. Det arbetet går vi nu vidare med. Utgångspunkten är 
brukarnas och medborgarnas önskemål om livskvalite i livets olika skeden. 

Att skapa nya arbetstillfållen är en viktig del i det politiska arbetet. Genom den 
stora satsningen som görs i Sti lleryd skapas förutsättningar för nya företag och 
därmed nya arbetstillfållen. Genom kombinationen hamn, ny kombiterminal och 
ny godsbangård blir Stilleryd ett stort logistikcentrum som kommer att främja inte 
minst den viktiga transportsektorn och befåsta Karlshamn som en betydande 
hamn. 

Utredning om att bygga ett nytt kultur- och bibliotekshus fortsätter. Nytt kultur
och bibliotekshus ger en positiv utveckling av Karlshamn och tar sikte på en ny 
attraktiv mötesplats för Karlshamnarna där det sjuder av kreativitet och mångfald. 

Utredningen på Östra Piren med ytterligare lokaler för forskning och 
högteknologiska företag fortsätter. 

Låt oss tillsammans se alla goda fårutsättningar och möjligheter som Karlshamn 
har til l en långsiktig hållbar utveckling där allt hänger ihop. En kommun där vi 
satsar på framtiden får fler välmående företag och nya arbetstillfållen och där vi 
ger kvalite i vår verksamhet och vi får tillgång til l rekreation och 
fritidssysselsättning. 

En förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av kommunen är en sund och 
långsiktigt hållbar och ansvarsfull ekonomi. Trots ett kärvt ekonomiskt läge för 
2014 görs ändå stora satsningar för framtiden. Utgångspunkten är att vi även 
fortsättningsvis ska kunna utveckla vår kommun på ett positivt sätt. 
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Koalitionens forslag till beslut 

att fastställa budget för 20 14, innefattande drift-, investerings-, resultat- och 
finansieringsbudget, som kommunens budget för 2014 och ekonomisk plan för 
2015 och 2016 

innebärande att fastställa resultatnivån till -5 458 tkr för år 2014, till 6 124 tkr för 
år 2015 och t i Il 18 31 O tkr för år 2016 

och innebärande att fastställa nivån för nettoinvesteringar 2014 till 160 660 tkr, 
för 20 15 till l O l 4 11 tkr och för 2016 till 224 483 tkr 

att fastställa oförändrad skattesats (22:2 1 kr) för år 2014 

att ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en 
d irekt följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader 
och omfördelning av löneökningsanslag 

att för nettoinvesteringar avseende budget 2013 skall minskas med 50 000 tkr och 
att Kommunstyrelsen återkommer med ett nytt förslag till investeringsbudget i 
september till Kommunfullmäktige 

Karlshamn den 5 juni 20 13 

För den politiska koalitionen 

Socialdemokraterna 
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RESULTATBUDGET 
(tkr) BUDGET BUDGET PLAN PLAN 

2013 2014 2015 2016 
Verksamhetens intäkter 626 141 634 510 625 367 626 666 
Verksamhetens kostnader -2084813 -2 138 420 -2 157 298 -2 197 809 
Avskrivningar -76 379 -82 258 -86 969 -88 122 

Verksamhetens nettokostnad -1535 051 -1586168 -1618 900 -1 659 265 

skatteintäkter, statsbidrag m.m. l 540 805 l 581 977 l 627 109 l 681 605 
Finansiella intäkter 6 755 7 083 7 263 7 443 
Finansiella kostnader -8 903 -8 350 -9 348 -11473 

Årets resultat 3 606 -5 458 6124 18 310 

FINANSIERINGSBUDGET 

l (tkr) BUDGET PLAN PLAN l 
2014 2015 2016 

Resultat före avskrivningar 76 800 93 093 106 432 
Ökning långfristiga skulder 54 000 8 000 124 000 
Försäljning anläggningstillgångar 
Minskning långfristiga fordringar 
Justeringsposter mm 
Summa tillförda medel 130 800 101 093 230 432 

Nettoinvesteringar -160 660 -101 411 -224 483 
(Därav VA nettoinvesteringar) -22 169 -26 481 -42 130 
Ökning långfristiga fordringar 
Minskning långfristiga skulder 
Summa använda medel -160 660 -101 411 -224 483 

Förändring rörelsekapital -29 860 -318 5 949 

BALANSBUDGET 
l (mnkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Budget2014 l 

Anläggningstillgångar l 286 l 460 l 538 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 166 100 100 
Kassa och bank 108 50 25 
Summa omsättningstillgångar 274 150 125 
Summa tillgångar l 560 1610 1663 

Eget kapital l 039 l 083 l 086 
Årets resultat 44 4 -5 
Avsättningar 7 lO lO 
Långfristiga skulder 148 223 277 
Kortfristiga skulder 322 290 296 

Summa skulder och eget kapital l 560 1610 1663 

Soliditet 69,4% 67,5% 65,0% 
Soliditet med hänsyn till hela 21,3% 17,9% 18,3% 
pensionsskulden 
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PRELIMINÄR 
UTDEBITERING PER SKATTEKRONA FÖR INKOMSTÅRET 2014 

KARLSHAMNS KOMMUN 

Församling Kommunal Kommunal Skatt till Skatt till Avgift Begrav-
skatt inkl. skatt, ej kom- lands- till nings-

kyrko- kyrko- mun en tinget Svenska avgift 
avgift avgift kyrkan 

Summakolumner skattesatser och avgifter 

Asarum 34.66 33.63 22.21 11.19 1.03 0,23 
Hällaryd 34.81 33.75 22.21 11.19 1.06 0.35 
Karlshamn 34.66 33.70 22.21 11.19 0.96 0.30 
Mörrum-
Elieho lm 34.77 33.64 22.21 11.19 1.13 0.24 
Ringamåla 34.66 33.63 22.21 11.19 1.03 0.23 
År y d 34.81 33.75 22.21 11.19 1.06 0.35 
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BUDGETFÖRUTsÄTTNINGAR 

skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunstyrelsen ska i juni 2013 besluta om oförändrad utdebitering får 2014 dvs. 22,21. 

skatteväxling (32 öre) genomfårdes med landstinget då kommunerna tog över hemsjukvården fr. o 
m 2013. Detta innebär att kommunens skattesats 2013 blir 22,21 kronor. Skatteintäkter och 
generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges kommuner och landstings anvisningar och budgeten 
grundar sig på prognos lämnad en ligt cirkulär SKL 13:17 20130424. 

Löner och prisutveckling 
Under 2013 beräknas lönerna öka med 2,8 % och arbetsgivaravgifterna har antagits till 38,46 % 
F ör 20 14 beräknas lönerna öka med 2,2 % och detsamma gäller får året 2015. F ör 20 16 2,4 %. 
Nämnderna kompenseras inte får beräknade pri sökningar 2014. För planåren 2015-20 16 beräknas 
heller ingen kompensation. 

För att åstadkomma en jämförbarhet även får planåren 2015 och 2016 har prognosen gällande 
skatteintäkter ökats med de tillväxttal som Sveriges kommuner och landsting utgått från i sin 
prognos. 

Pensionskostnader 
Fr. o m 2013 har SKL beslutat om en sänkt kalkylränta får beräkning av pensionsåtagandet som ska 
beaktas från 2013 och gälla från 2014. Räntan sänks med 0,75 procentenheter. Den sänkta räntan 
innebär ett ökat åtagande avseende ansvarsförbindelse vilket får Karl shamns del motsvarar 48 
mnkr. 

Pensionskostnaden inkl. löneskatt har budgeterats enligt KPA:s senaste beräkning som gjordes 
2012-12-19. Pensionsskulden (ansvarsfårbindelsen) inkl. löneskatt är också beräknad av KPA vid 
samma tidpunkt. Skulden uppgick år 20 12 till 750 mnkr och beräknas öka till 798 mnkr vid 
utgången av år 2013. Därefter beräknas sku lden minska till får att vid utgången av år 2016 uppgå 
till 772 mnkr. 

Karlshamns kommun, finansiell analys 2008-2014 
Den finansiella analysen grundar sig på redovisningsåren 2008-2012 och budget 2013- 2014. 

Kommunen i siffror 2008-2014 

skatteintäkter, statsbidrag mm 
Balansomslutning 
Investeringsvolym (exkl. V A) 

Resultat och ka acitet 

Resultat och ka acitet 
Nettokostnadsandel% (inkl 
finansnetto) 
Årets resultat (mnkr) 
soliditet% 
skattesats (primärkommunal i kr) 

97,3 96,6 95,3 97,4 
36 45 65 37 

61,7 62,3 66,7 70,7 
21,89 21,89 21,89 21,89 

96,9 99,5 
44 4 

69,4 67,5 
21,89 22,21 

Budget 
2014 
l 586 
l 582 
l 663 

139 

Budget 
2014 

100,4 
-5,5 
65,0 

22,21 
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Verksamhetens nettokostnader ökar med 23,7 % järnfort med 2008. skatteintäkter och statsbidrag 
ökar med 20,8 % under samma period. År 2014 kommer de löpande nettokostnaderna inklusive 
finansnetto att ta i anspråk l 00,4 % av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. 

Kommunens resultat har kraftigt forbättrats under perioden 2008-2012 vilket huvudsakligen 
fårklaras av att intäktsökningen varit större än kostnadsutvecklingen, räknat i miljoner. Med 
fdreliggande fårs lag presenterar koalitionen en budget innebärande en resultatnivå som ligger under 
den linje med kommunfullmäktiges finansiella mål , vilket anger 2 % av skatter och bidrag som ett 
genomsnitt under en femårsperiod (2012-2016). Under perioden 2012-2016 uppgår 
överskottsgraden till 0,9 %. 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar den del 
av årets resultat som överstiger l % av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 

Det årliga underliggande skatteunderlaget får riket, järnfort med den genomsnittliga utvecklingen de 
senaste tio åren, ska användas som riktvärde för när uttag ska göras ur RUR. Om prognosen 
understiger genomsnittet får reserven användas. Uttag ur reserven kan budgeteras (fr. o m 20 14) om 
prognosen under budgetarbetet understiger det tioåriga genomsnittet (och om man har får avsikt att 
disponera RUR). Karlshamns kommun ska fatta beslut om kommande års reservering i samband 
med budgetbeslutet i kommunfullmäktige. r samband med årsredovisningen fastställs den verkliga 
reservenngen. 

I fdrvaltningsberättelsen ska, enligt lagen om kommunal redovisning, en värdering göras om de mål 
och riktlinjer som avses i 8 kap 5 § kommunallagen uppnåtts och folj ts. Ä ven den ekonomiska 
ställningen ska utvärderas. Dessutom blir det obligatoriskt att sammanställa en så kallad 
balanskravutredning som definierar "Årets resultat efter balanskravj usteringar" och i 
fdrekommande fall redovisar förändringen av RUR. Av denna balanskravsutredning ska "Årets 
balanskravsresultat" framgå. 

Enligt ändringen i lagen om kommunal redovisning (5 kap 2 §) ska en resultatutjämningsreserv 
redovisas som en delpost under det egna kapitalet i balansräkningen. Eftersom reserven enbart är en 
delpost ska inte fårändringar av reserven redovisas över resultaträkn ingen. 

Under år 2013 finns det även en möjlighet att reservera överskott upparbetade från och med 
räkenskapsåret 20 l 01

• Karlshamns kommun ska reservera medel upparbetade 20 l 0-2012, vilket 
innebär att en ingående balans beräknas får 2013 och som uppgår till 58 mnkr. Den ingående 
reserven måste beslutas av kommunfu llmäktige under 2013. Vid beräkning av reserveringen for 
2010-2012 är det samma regelverk som gäller som fo r år 2013 och framåt. Det innebär att varje år 
ska betraktas var får sig. 

1 Övergångsbestämmelser: De nya bestämmelserna i 8 kap 3 d § ti llämpas från och med 
räkenskapsåret 20 l O, om kommunfullmäktige under räkenskapsåret 2013 beslutar att till en 
resultatutjämningsreserv göra en reservering får tidigare räkenskapsår. 



- 13-
Mål & budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 

Balanskravsavstämning 

Beräkning av resultatutjämnings-
reserv RUR, mnkr 

Prognos Budget 
2010 2011 2012 2013 2014 

skatteintäkter inkl. utjämning, 
m n kr 1394 1432 1475 1541 1582 
l % av skatteunderlaget 13,9 14,3 14,8 15,4 15,8 
Årets resultat 64,9 37 43,6 -3,3 -5,5 
Realisationsvinster -1,2 -1,2 -0,2 o o 
Realisationsforluster 1,1 o o o o 
VA o 1,1 -0,1 o o 
Krav Qå återställande av tidigare 
resultat Q Q Q Q Q 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 64,8 36,9 43,3 -3,3 -5,5 
Medel till resultatutjämningsreserv -50,9 -22,6 -28,6 0,0 0,0 
Medel från resultatutjämningsreserv o o o 3,3 5,5 
Årets balanskravsresultat 13,9 14,3 14,8 0,0 0,0 
Ackumulerad reserv 50,9 73,4 102,0 98,7 93,2 
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Kornmunstyrelsen förväntas besluta om oförändrad utdebitering dvs. 22,21 för 2014. Kornmunens 
skattesats jämfört med övriga kommuner i Blekinge för år 2013 framgår av följ ande tabell: 

Gällande skattesats fr. o m den 
111 inkomståret 2014 

Kommun 
Karlskrona 
Ronneby 
Karlshamn 
Olofström 
Sölvesborg 

Risk och kontroll 

Risk och kontroll 
Kassalikviditet % 
Låneskuld (mnkr) 
Borgensåtagande (mnkr) 
Budgetavvikelse (mnkr) 

21 ,51 
22,36 
22,21 
22,16 
22,27 

Budget 
2014 

8 
277 

l 525 
o 

Kornmunens likviditet kornmer att utvecklas negativt under perioden 2013 - 2016 beroende på höga 
investeringsutgifter och lägre resultat än tidigare år. Trots en låg likviditet bedöms den finansiella 
beredskapen på kort sikt vara til lfredsställande. Förklaringen till detta är att en stor del av 
kommunens kortfristiga skulder utgörs av en semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas 
under de närmaste åren. 

Dessutom har kommunen en checkräkningskredit på 200 mnkr i Sparbanken i Karlshamn. 

Den långfristiga låneskulden kommer att öka under perioden 2012-2016 med 261 mnkr. 

Borgensåtagandena är hänförbara till kommunens dotterbolag i huvudsak och har ökat med 645 
mnkr under perioden 2008-2014. 
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SAMMANDRAG DRIFTBUDGET NÄMNDER OCH STYRELSER 

(tkr) Bokslut Budget Budget Plan 2015 Plan 2016 
2012 2013 2014 

Personalkostnader -l 140 248 -1151831 -1 163 833 -1 163 997 -1 168 552 
Övriga kostnader -879 693 -868 565 -885 213 -874 898 -881 40 1 
Kap i talkostnader -103 470 -108 715 -123 569 -130 808 -132 058 
Summa kostnader -2 123 411 -2 129 111 -2 172 615 -2 169 703 -2 182 011 

Intäkter 663 755 622 316 623 872 625 250 626 549 
Summa nettokostnader -1459 656 -1 506 795 -1 548 743 -1 544 453 -1 555 462 

Bokslut Budget Budget Plan 2015 Plan 2016 
2012 2013 2014 

Kommunfullmäktige 
Personalkostnader -1 479 -1 369 -1 369 -1 369 -1369 
Övriga kostnader -386 -332 -482 -632 -482 
Summa kostnader -1 865 -1 701 -1 851 -2 001 -1 851 

Summa nettokostnader -1 865 -1 701 -1851 -2 001 -1 851 

Kommunrevision 
Personalkostnader -293 -355 -355 -355 -355 
Övriga kostnader -1 085 -973 -973 -973 -973 
Summa kostnader -1 378 -1 328 -1 328 -1 328 -l 328 

Summa nettokostnader -1378 -1328 -1328 -1 328 -1328 

Kommunstyrelse 
Personalkostnader -39 953 -38 248 -39 468 -39 468 -39 468 
Övriga kostnader -99 685 -91 626 -99 049 -99 654 -99 147 
Kapitalkostnader -1 931 -l 316 -1 681 -1 635 -l 497 
Summa kostnader -141 569 -131 190 -140 198 -140 757 -140 112 

Intäkter 26 191 14 955 15 555 15 555 15 555 
Summa nettokostnader -115 378 -116 235 -124 643 -125 202 -124 557 

Nämnd fOr barn- ungdom o skola 
Personalkostnader -322 460 -314 560 -316151 -319 025 -320 6 14 
Övriga kostnader -173 500 -177 440 -177 440 -177 440 -177 440 
Kapitalkostnader -7 671 -7 616 -7 629 -8 657 -8 283 
Summa kostnader -503 631 -499 616 -501 220 -505 122 -506 337 

Intäkter 41 781 37 127 37 127 37 127 37 127 
Summa nettokostnader -461 850 -462 489 -464 093 -467 995 -469 210 

Gymnasienämnd 
Personalkostnader -74 845 -76 335 -70 272 -66 060 -64 901 
Övriga kostnader -81 784 -82 582 -82 582 -82 582 -82 582 
Kapitalkostnader -4 501 -4 791 -5 531 -5 686 -5 870 
Summa kostnader -161 130 -163 708 -158 385 -154 328 -153 353 

Intäkter 28 320 26 329 26 329 26 329 26 329 
Summa nettokostnader -132 810 -137 379 -132 056 -127 999 -127 024 



- 16-
Mål & budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 

(tkr) Bokslut Budget Budget Plan 2015 Plan 2016 
2012 2013 2014 

Kulturnämd 
Personalkostnader -9 473 -9 556 -9 556 -9 556 -9 556 
Övriga kostnader -14384 -14 560 -14 760 -14 760 -14 760 
Kapitalkostnader -290 -635 -801 - l 909 -l 819 
Summa kostnader -24 147 -24 751 -25 11 7 -26 225 -26 135 

Intäkter l 792 l 643 l 643 l 643 l 643 
Summa nettokostnader -22 355 -23 108 -23 474 -24 582 -24 492 

Nämnd för arbetsmarknad & 
vuxenutbildning 
Personalkostnader -51 6IO -48 081 -48 483 -47 583 -47 583 
Övriga kostnader -22 626 -10 878 -10 878 -lO 878 -10 878 
Kapitalkostnader -470 -533 -561 -598 -589 
Summa kostnader -74 706 -59 492 -59 922 -59 059 -59 050 

Intäkter 43 787 27 469 27 469 27 469 27 469 
Summa nettokostnader -30 919 -32 023 -32 453 -31 590 -31 581 

Tekniska nämnd exkl V A 
Personalkostnader -116470 -120 752 -120 752 -120 752 -120752 
Övriga kostnader -176 389 -169 455 -181 055 -171 085 -171 945 
Kapitalkostnader -60 917 -65 099 -74 889 -77 002 -75 803 
Summa kostnader -353 776 -355 306 -376 696 -368 839 -368 500 

Intäkter 292 799 288 596 288 596 288 596 288 596 
Summa nettokostnader -60 977 -66 710 -88100 -80 243 -79 904 

Teknisk nämnd2VA-enhet 
Personalkostnader -13 566 -13 900 -13 900 -13 900 -13 900 
Övriga kostnader -39 696 -40 773 -40 773 -40 773 -40 773 
Kapitalkostnader -10 917 -11 027 -11 983 -13 361 -14 660 
Summa kostnader -64 179 -65 700 -66 656 -68 034 -69 333 

Intäkter 64 786 65 700 66 656 68 034 69 333 
Summa nettokostnader 607 o o o o 

Byggnadsnämnd 
Personalkostnader -8 069 -9 257 -9 257 -9 257 -9 257 
Övriga kostnader -4 762 -3 474 -3 474 -3 474 -3 474 
Kapitalkostnader -162 -79 -54 -5 1 -5 1 
Summa kostnader -12 993 -12 810 -12 785 -12 782 -12 782 

Intäkter 6 027 6 543 6 543 6 543 6 543 
Summa nettokostnader -6 966 -6 267 -6 242 -6 239 -6 239 

Fritidsnämnd 
Personalkostnader -17 267 -15 630 -15 630 -15 630 -15 630 
Övriga kostnader -50 292 -49 559 -50 359 -49 559 -49 559 
Kapitalkostnader -6 267 -6 986 -8 374 -9 371 -10 330 
Summa kostnader -73 826 -72 175 -74 363 -74 560 -75 519 

Intäkter 28 163 27 07 1 27 071 27 071 27 071 
Summa nettokostnader -45 663 -45104 -47 292 -47 489 -48 448 
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(tkr) Bokslut Budget Budget Plan 2015 Plan 2016 
2012 2013 2014 

Omsorgsnämnd 
Personalkostnader -427 579 -442 435 -455 012 -459 314 -463 439 
Övriga kostnader -153 035 -166 783 -162 958 - 162 958 -169 258 
Kapitalkostnader -10 022 -10 190 -11 482 -11 804 -12 399 
Summa kostnader -590 636 -619 408 -629 452 -634 076 -645 096 

Intäkter 102 309 97 895 97 895 97 895 97 895 
Summa nettokostnader -488 327 -521 513 -531 557 -536 181 -547 201 

Socialnämnd 
Personalkostnader -54 175 -58 455 -58 455 -58 455 -58 455 
Övriga kostnader -56 888 -55 307 -55 307 -55 307 -55 307 
Kapitalkostnader -322 -443 -584 -734 -757 
Summa kostnader -111386 -114205 -114 346 -114496 -114 519 

Intäkter 24 485 25 825 25 825 25 825 25 825 
Summa nettokostnader -86 901 -88 380 -88 521 -88 671 -88 694 

Valnämnd 
Personalkostnader -14 o -1 900 o o 
Övriga kostnader -14 -63 -63 -63 -63 
Summa kostnader -28 -63 -1 963 -63 -63 

Summa nettokostnader -28 -63 -1963 -63 -63 

Overio rml:nd arnäm n d 
Personalkos toader -2 456 -2 220 -2 595 -2 595 -2 595 
Övriga kostnader -384 -183 -183 -183 -183 
Summa kostnader -2 840 -2 403 -2 778 -2 778 -2 778 

Intäkter 300 25 25 25 25 
Summa nettokostnader -2 540 -2 378 -2 753 -2 753 -2 753 

Festivalkommitte 
Personalkostnader -539 -678 -678 -678 -678 
Övriga kostnader -4 783 -4 577 -4877 -4577 -4577 
Summa kostnader -5 322 -5 255 -5 555 -5 255 -5 255 

Intäkter 3 015 3 138 3 138 3 138 3 138 
Summa nettokostnader -2 307 -2 117 -2 417 -2 117 -2 117 
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SAMMANDRAG INVESTERINGSBUDGET STYRELSER OCH NÄMNDER 

Totalt netto 2014-2016-486 554 tkr snitt/år -162 184 tkr 
inkl. VA 

Totalt netto 2014-2016-395 774 tkr snitt/år -131 924 tkr 
exkl. VA 

OBS! Kolumnen" utgift/inkomst" innefattar uppskattningar utöver planperioden 

Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

inkomst t o m 2013 2014 2015 2016 

Kapitalutgifter -l 244 729 -446 664 -219830 -130 594 -268 113 

Kapitalinkomster 276 900 60 162 59 170 29 183 43 630 

N ettoin vesteringa r -967 829 -386 502 -160 660 -101 411 -224 483 

Kommunstyrelse 

Pro j Kapitalutgifter 
0002 Östra Piren -39 866 -13 416 -15 650 -10 800 o 
0018 BLC, industriområde -75 990 -60 990 -3 000 -3 000 -3 000 
0022 Vägga Fiskhamn, Väggaparken - l 450 -1 150 -200 -100 o 
0024 Linden borg, Karlshamn 5: l -400 o -200 -200 o 
0025 Tubba Torg, Karlshamn 6: l, 

Asarum 51:5 -400 o -200 -200 o 
0026 Östra Skogsborg -7 200 -7 000 o -200 o 
0027 Vettekullaområdet -40 560 -2 1 626 o o -12 200 
0032 Västerport -4 971 -l 971 -3 000 o o 
0033 BLC/MOS Järnvägsterminal -238 014 -143 014 o -1 000 -94 000 
0034 Stilleryd småindustri, KH väg etapp l -3 950 -3 800 -150 o o 
0036 Stilleryd småindustri, KH väg etapp 2 -6 600 o -3 600 -3 000 o 
0102 Svärdet och Fästet -l 414 -l 314 -100 o o 
0103 Notavalla -725 -725 o o o 
0104 Övre Asarumsdalen -5 700 -5 552 o o o 
0106 Väster Asarums centrum (flygfåltet) -18 100 -10 554 o o -4 500 
0108 J anneberg, Asarum 48: l, 48:2 -12 900 o -7 200 -2 950 -2 750 
0304 Guövik östra -3 060 -60 -3 000 o o 
1100 Strategisk Utveckling -6 000 o -2 000 -2 000 -2 000 
1102 Busshållplatser -7 973 -7 453 -520 o o 
1195 Bibliotek och Kulturhus utredning -5 605 -l 200 -4405 o o 
2501 Inventarier KS -810 o -270 -270 -270 
2502 Semesterbyar, förbättring -900 o -300 -300 -300 

Summa kapitalutgifter -482 588 -279 825 -43 795 -24 020 -119 020 

Pro j Kapitalinkomster 
0002 Östra Piren 16 865 3 965 9 900 o o 
0018 BLC, industriområde 76 745 6 145 10 000 10 000 lO 000 

0026 Östra Skogsborg 7 200 3 600 l 600 2 000 o 
0027 Vettekullaområdet 34 800 4 755 4 760 o 5 055 

0033 BLC/MOS Järnvägsterminal 53 800 31 200 7 600 o 15 000 

0034 Stil leryd småindindustri, KH väg etapp l 3 700 2 2 17 650 833 o 
0036 Stilleryd småindustri, KH väg etapp 2 6 600 o o l 000 2 000 

0102 Svärdet och Fästet l 300 l 300 o o o 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

Fortsättn. Kommunstyrelse inkomst t o m 2013 2014 2015 2016 

Pro j Kapitalinkomster 
0103 Notavalla l 000 750 250 o o 
0104 Övre Asarumsdalen 5 700 900 l 350 l 350 900 

0106 Väster Asarums centrum (flygfåltet) 18 100 2 000 3 500 3 000 o 
0108 Janneberg, Asarum 48: l ,48:2 12 900 o o o 6 375 

0304 Guövik östra 6 300 o 6 300 o o 
1102 Busshållplatser 3 590 3 330 260 o o 

Summa kapitalinkomster 248 600 60162 46170 18183 39 330 
Summa nettoinvesteringar -233 988 -219 663 2 375 -5 837 -79 690 

Barn- ungdom o skola 

Pro j Kapitalutgifter 
1153 Asarums bildningscenter, inventarier -5 000 -500 -4 500 o o 
1153 Asarums bildningscenter,stadigv. lärom. -1 000 o -1 000 o o 
1154 Klockebackskolans kök -5 000 o -5 000 o o 
1161 Norreväng tillbyggnad -10 000 o o -lO 000 o 
1173 Mörrums förskola -22 276 -276 o -1 000 -21 000 

1173 Mörrums fsk, inventarier, stadv. lärom. -1 070 o o o -1 070 
1178 Mörrums skola renovering/tillbyggnad -13 000 o o o -6 500 

2401 stadigvarande läromedel -2 100 o -700 -700 -700 

2406 IT -utveckling -7 500 o -2 500 -2 500 -2 500 
2407 Inventarier och arbetsmiljöåtgärder -7 500 o -2 500 -2 500 -2 500 

Summa kapitalutgifter -74 446 -776 -16 200 -16 700 -34 270 

Summa nettoinvesteringar -74 446 -776 -16 200 -16 700 -34 270 

Gymnasienämnd 

Pro j Kapitalutgifter 
2510 stadigvarande läromedel -3 000 o -l 000 -1 000 -1 000 

2511 IT utveckling -5 400 o -1 800 -1 800 -1 800 

2513 Inventarier och arbetsmiljöåtgärder -4 200 o -1 400 -l 400 -1 400 

2603 Lab-salar Väggask. anpassning underv. -8 300 -300 -6 000 -2 000 o 
2603 Lab-salar Väggask. inventering invent. -2 000 o o -2 000 o 
2606 Utemiljö Väggaskolan -4 000 o o o -300 

Summa kapitalutgifter -26 900 -300 -10 200 -8 200 -4 500 

Summa nettoinvesteringar -26 900 -300 -10 200 -8 200 -4 500 

NAV-nämnd 

Pro j Kapitalutgifter 
2510 stadigvarande läromedel -450 o -150 -150 -150 
2511 IT -utveckling, datorer -750 o -250 -250 -250 
2610 Inventarier och maskiner -600 o -200 -200 -200 

Summa kapitalutgifter -1800 o -600 -600 -600 

Summa nettoinvesteringar -1800 o -600 -600 -600 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

Kulturnämnd inkomst t o m 2013 2014 2015 2016 
Pro j Kapitalutgifter 
2505 Inventarier arbetsmiljö, bibliotek -450 o -150 -150 -150 

2506 Infonnationsteknologi -450 o -150 -150 -150 

2507 Konstnärlig utsmyckning -450 o -150 -150 -150 

2508 Lokstallama inventarier -300 o -300 o o 
2509 ABC, inventarier komplettering -150 o -150 o o 

Summa kapitalutgifter -1800 o -900 -450 -450 

Summa nettoinvesteringar -1800 o -900 -450 -450 

Teknisk nämnd exkl. V A 

Pro j Kapitalutgifter 
1001 Gatuavdelningen, maskiner/fordon -5 800 o -500 -3 000 -2 300 

1002 Inventarier, Sternölaboratoriet -300 o -100 -100 -100 

1003 städmaskiner -900 o -300 -300 -300 

1007 Inventarier Samhällsbyggnadsförv. -300 o -100 -100 -100 

1136 Tubbaryd, nybyggnad kontor, omklädn. -29 300 -1 500 o o o 
1138 Tubbaryd, förbättring anläggning -500 o o o -500 

11 39 Tubbaryd, säkerhetsstaket -200 o -200 o o 
1141 Grundbevarande åtgärder Rådhuset - l 400 o o -1 400 o 
1143 Tillgänglighetsanpassning Riagården -300 o o o -300 

1146 Brandlarm -500 o o o -500 

1153 Asarums Bildningscenter -185 656 -137 746 -47 910 o 
1158 Fjärrvärme Vita skolan -600 o o -600 o 
1179 Trädgårdsförändringar -2 000 -500 -500 o -500 

1182 Tärnö byggnader -9 300 o -2 000 o o 
1184 Miljöåtgärder -17 300 -11 300 -1 000 -l 000 -2 000 

1303 Ombyggnad och förbättring vägnät -1 500 o -500 -500 -500 

1306 Ombyggnad övergångsställen -405 o -205 -100 -100 

1307 T i llgängl ighetsanpassni ng -6 980 -5 360 -410 -410 -800 

1308 GC-vägnät, utbyggnad -9 040 o -3 000 -1 580 -4 460 

1310 Trafikmiljö Asarum -5 220 -525 -100 -4 595 o 
1311 Gatu- och vägbelysning, ombyggnad -6 200 o -2 400 -2 400 -1 400 

1313 Omskyltning hastigheter -500 o o -500 o 
1316 Belysning gata -14 550 o -550 o -4 300 

1317 Stadsportsgatan, parkering -3 000 o o o -3 000 

1322 Norra Infarten, cirkulation -5 700 -570 -5 130 o o 
1325 Trafiksäkerhetsåtgärder -900 o -300 -300 -300 

1326 Enskilda vägar, förstärkning -3 000 o -500 -500 -2 000 

1329 Länsmansvägen, cirkulationsplats -5 200 o o o o 
1340 Björkenäs, dagvattenutredning -150 o o o -150 

1341 Mieåparken -4 000 o o o -1 000 

1342 Ågatan, staketbyte -100 o -100 o o 
1343 Långasjönäsvägen 20436, beläggning -600 o o o -600 

1344 Flyttning av upplag. Gata -700 o o o -100 

1345 Hälsans stig -40 o -40 o o 
1346 Hinsetunneln, belysning -4 000 o o o -2 000 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 
Fortsättn. Teknisk nämnd exkl. V A inkomst t o m 2013 2014 2015 2016 
2104 Transportfordon, maskiner/traktorer -3 600 o -l 200 -600 -l 800 

2105 Maskiner, Tubbaryd snickeriverkstad -200 o o o -100 

2106 Passagesystem anläggningar -600 o -200 -200 -200 
2107 Portalen,utbyggnad systembyggnad SBA -300 o -75 -75 -150 
2109 Datorutrustning datakontor -3 600 o -l 000 -l 000 -1 600 
2115 Rådhusets sammanträdesrum -100 o o o -100 

2118 Y ägga I P, garage -700 o -700 o o 
2119 Larm och säkerhet -150 o o o -150 
2125 Rådhuscafeet, möbler -500 o o o -500 
2402 Kostverksarnhet, utrustning -3 900 o -l 300 -l 000 -1 600 

Summa kapitalutgifter -339 791 -157 501 -70 320 -20 260 -33 510 

Summa nettoinvesteringar -339 791 -157 501 -70 320 -20 260 -33 510 

Fritidsnämnd 

Pro j Kapitalutgifter 
1004 Parkavdelningen, maskiner/gräs kl i p p are -5 400 o -1 650 -2 050 -1 700 

1401 Förnyelse, parker/lekplatser -11 030 o -3 250 -3 980 -3 800 

1402 Parkanläggning Mieåparken -10 343 -2 380 -1 763 o -2 200 

1403 Perennagården -2 000 o o o -1 000 

1405 Sv ängstaparken -500 o o o -500 

1406 T i llgängl ig.anp parkllekplats/friluftsornr. -2 124 o -708 -708 -708 
1408 Snäckan -100 o o -100 o 
1409 Mieåparken, detaljplan -200 o -200 o o 
1421 Motionsslingor -6 500 o -2 500 -3 000 -1 000 

2508 Kastellet (2014 VA) -1 500 o -500 o -1 000 

2520 Yäggabadet, utrustning ute och inne -300 o o -300 o 
2527 P-plats, Yägga IP och bad -700 o -700 o o 
2529 Fotbollsplan, Yägga östra -1 500 o o o -l 500 
2534 Yäggaviken, fritidsbåtplatser -6 500 o o o -6 500 
2540 skateboardplatser Hällaryd och Svängsta -1 094 -694 o -200 o 
2541 Yäggabadet, staket, passersystem -300 o -300 o o 
2543 Nedmontering och iordningställande 

av ytor på Väggarinken samt p1astis. -2 000 o o o -2 000 

2544 Jössarinken, belysning -l 500 o o -1 500 o 
2545 Tärnö, sanitetsbyggnader (2 st) -2 000 o -2 000 o o 
2558 Upprustning badplatser -900 o -200 -400 -300 

2562 Spontanidrottsplats Karlshamn -4 802 -4 302 o -500 o 
2563 Idrottsplatser, inventarier -1 800 o -600 -600 -600 

2580 Administration dataprogram -75 o -25 -25 -25 
2587 Svanevik, markberedning, el och V A -986 -286 -700 o o 
2589 Bryggor, toaletter skärgården -1 720 o o -l 720 o 
2593 Spontanidrottsplats Asarum -l 500 o -l 500 o o 
2596 Träningshall Jössarinken -20 600 -600 -20 000 o o 

Summa kapitalutgifter -87 974 -8 262 -36 596 -15 083 -22 833 

Summa nettoinvesteringar -87 974 -8 262 -36 596 -15 083 -22 833 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 

Teknisk nämnd, V A-enhet inkomst t o m 2013 2014 2015 2016 

Pro j Kapitalutgifter 
1005 V A-verk servicefordon -1 870 o -1 170 -200 -500 

1006 V A-verk maskiner -300 o -100 -100 -100 

1008 V A, inventarier -90 o -30 -30 -30 

1501,1504 Ledningsnät nybyggnad samt dagvatten -6 900 o -2 300 -2 300 -2 300 

1520 Åtgärder dricksvatten -4 500 o -1 500 -1 500 -1 500 

1530 Åtgärder avlopp -4 500 o -1 500 -l 500 -l 500 

1540 VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd -11 700 o -11 700 o o 
1540 V A-utbyggnad Granefors -9 000 o o -9 000 o 
1540 VA-utbyggnad Brorstorp -2 500 o o o -2 500 

1541 Mörrums avloppsreningsverk 

samt ombyggnadsåtgärder Långasjöns 

vattenverk och Sternö avloppsreningsv. -146 464 o -11 741 -16 723 -37 000 

1550 Tryckstegring -14 500 o -4 500 -4 500 -500 

1560 Pumpstationer -3 756 o -628 -1 628 -500 

Summa kapitalutgifter -206 080 o -35 169 -37 481 -46 430 

Pro j Kapitalinkomster 

1501 ,1504 Nyanläggningar vatten- och avloppsledn. 6 900 o 2 300 2 300 2 300 

1540 V A-utbyggnad Matvik-Hällaryd 10 700 o 10 700 o o 
1540 V A-utbyggnad Granefors 8 700 o o 8 700 o 
1540 V A-utbyggnad Brorstorp 2 000 o o o 2 000 

Summa kapitalinkomster 28 300 o 13 000 11 000 4 300 

Summa nettoinvesteringar -177 780 o -22 169 -26 481 -42 130 

Byggnadsnämnd 

Pro j Kapitalutgifter 

0021 Utvecklingsområden -225 o -75 -75 -75 

1007 Inventarier -225 o -75 -75 -75 

Summa kapitalutgifter -450 o -150 -150 -150 

Summa nettoinvesteringar -450 o -150 -150 -150 

Omsorgsnämnd 

Pro j Kapitalutgifter 
2730 Inventarier -2 550 o -850 -850 -850 

2742 Inventarier Östralycke -4 500 o o -2 500 -2 000 

2757 IT -investeringar -2 100 o -700 -700 -700 

2758 Sängar Särskilt boende -1 200 o -400 -400 -400 

2772 Utökat brandskydd Särki lt boende -6 000 o -1 500 -1 500 -1 000 

2773 Extra investeringar Särskilt boende -2 900 o -700 -700 -500 

Summa kapitalutgifter -19 250 o -4 150 -6 650 -5 450 

Summa nettoinvesteringar -19 250 o -4 150 -6 650 -5 450 
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Utgift/ Förbrukat Budget Plan Plan 
Socialnämnd inkomst t o m 2013 2014 2015 2016 

Pro j Kapitalutgifter 
2736 Inventarier och arbetsmiljöåtgärder -450 o -150 -150 -150 

2737 Förbättrat brandskydd särskilt bo. -500 o -300 -150 -50 

2738 Renovering av lägenheter -400 o -200 -100 -100 

2741 Bäckegården, renovering -500 o -500 o o 
2743 Gemensam ingång IFO -1 500 o -500 -500 -500 

2756 IT -investeringar -300 o -100 -100 -100 

Summa kapitalutgifter -3 650 o -1 750 -1 000 -900 

Summa nettoinvesteringar -3 650 o -1750 -1 000 -900 
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FINANSIERING 
(tkr) Budget Budget Plan Plan 

2013 2014 2015 2016 

Pensionskostnader -89 704 -90 774 -94 061 -94 061 
Kalkylerad KP 55 500 57 754 58 960 58 960 
Kalkylerade kapitalkostnader 102 416 116 314 122 175 122 126 
Kalkylerade kapitalkostnader, V A 11 00 l 11 983 13 361 14 660 
Ränta aktier o andelar -4 728 -4 728 -4 728 -4 728 
Avskrivningar -76 379 -82 258 -86 969 -88 122 

Anslag till förfogande 
-KF -600 -600 -600 -600 
-KS -3 855 -1 855 -1 855 -1 855 
-Löneutveckl ing -24 532 -52 582 -79 530 -108 983 
-Aktiv personalpolitik -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

- Jämförelsestörande intäkter 3 825 lO 521 o o 

skatteintäkter l 266 617 l 294 893 l 346 688 l 409 982 
Inkomstutjämningsbidrag 244 491 240 342 239 640 240 945 
Kostnadsutjämning -66 623 -58 214 -56 491 -59 244 
Regleringsbidrag/avgift 14 363 6 084 -3 108 -Il 979 
LSS-utjämningsbidrag 40428 43 117 43 266 43 417 
skatteavräkning -13 134 o o o 
Fastighetsskatt 54 663 55 755 57 114 58 484 
Summa skatteintäkter l 540 805 l 581 977 l 627 109 t nRt 605 

Finansiella intäkter 2 755 3 419 3 194 2 878 
Finansiella intäkter, V A 4 000 3 664 4 069 4 565 
Finansiella kostnader -5 81 1 -4 886 -5 479 -7 108 
Finansiella kostnader, V A -3 292 -3 664 -4 069 -4 565 
Summa finansiella poster l 510 401 l 543 285 l 550 577 l 573 772 

Tekniska justeringar av budgetramarna, som inte påverkar nämndernas verksamhetsutrymmen, 
kommer av olika skäl (bl. a vad avser personalkostnadsökningar och kapitalkostnader för 2013-
2016), att genomföras av ekonomikontoret inom ramen för verkställ ighet. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL CSG l (3) 

Centrala samverkansgruppen 2013-06-12 

r 
PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED CENTRALA SAMVE~NS· 
GRUPPEN l i 
Tid: 2013-06-12, klockan 13.15- 15.30 [i3;::t .. , J 

Plats: Hällarydssalen, Rådhuset ---·"'···-- ···-·---...... ./ 

Närvarande ledamöter: Thomas Andersson, personalchef, ordf 
Conny Söderström, SACO 
Agneta Gårdesten, TCO 

Frånvarande: Göran Persson, kommundirektör 
Ylva Eriksson, Kommunal 
Kerstin Gustafson, Kommunal 
Claudia Hahn-Johansson, SACO 
Jessica Vedin, TCO 

Övriga: Maria Appert, sekreterare 
Hans Hyllstedt, ekonomichef, § 2 
Elisabeth Rosengren, utredningssekreterare, § 3 
Ingeborg Braun, personalstrateg, §§ 4-5 

Justering: Ordforanden, Agneta Gårdesten och Conny Söderström 

Behandlade ärenden: §§ l - 5 

§ l Justering 

Dagens protokoll justeras av ordforanden, Agneta Gårdesten och Conny Söderström. 

§ 2 Förslag till budget för 2014 och flerårsplan 2015-2016 

Ekonomichefen redogör for förslag till budget för 2014 samt flerårsplan 2015-2016. 

Kommunal och Lärarförbundet har via mail meddelat att de ej kan förhandla för något man 
inte kan påverka. 

SACO och Vision tycker att budgetinformationen är bra, men eftersom de inte kan påverka 
förslaget forhandlar de ej. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL CSG 

Centrala samverkansgruppen 2013-06-12 

Protokollsanteckning: 

Conny Söderström, SACO, anf<ir foljande: 

Budgetanpassningen på gymnasiet är svår att genomfOra från ett år till ett annat, eftersom 
organisationen for 2/3 av 2014 redan är lagd då budgeten antas. Åtagande gentemot eleverna 
sträcker sig sedan över en treårsperiod. 

Partema genomfOr samverkan inom ramen fOr samverkansavtalet beträffande budget och fler
årsplan. 

§ 3 Information om inrättande av Servicecenter 

Elisabeth Rosengren informerar om forslag till inrättande av Servicecenter. Utredningen är nu 
klar och forslaget kommer att behandlas i kommunstyrelsen i augusti. 

Exempel på arbetsuppgifter som kan komma att flyttas från forvaltningama till Servicecenter 
är bl. a. information, rådgivning, administrativ hantering, beredning av ärenden, rutin- och 
regelstyrd handläggning. Konsumentvägledning och energirådgivning kan också komrna att 
flyttas dit, liksom omsorgsforvaltningens reception. 

För att detta ska fungera fareslås att antalet tjänster utökas från nuvarande 3 till 6 och att det 
dessutom rekryteras en enhetscheffor verksamheten. Tjänsterna fareslås i forsta hand bli 
internrekryterade. 
En ombyggnad av lokalerna fcireslås också. 

För att finansiera ovanstående fareslås att medel omfordelas från fOrvallningarnas verksam
heter till Servicecenter. 

Vision framfor att de inte fått någon information om detta tidigare, forutom den som Elisabeth 
Rosengren gav vid sammanträdet 2013-04-08, då utredningen precis startat. 

Elisabeth Rosengren meddelar att hon informerat i CSG (8/4), koncernlednings gruppen, 
ledningsgruppen, omsorgsforvaltningens ledningsgrupp, samhällsbyggnadsforvaltningens 
ledningsgrupp samt utbildningsfOrvaltningens lednings grupp. 

Centrala samverkansgruppen påtalar att det är viktigt att forvaltningschefema processar ären
det i de verksamheter, och med de medarbetare, som är berörda. 

I övrigt tas informationen till dagens protokoll. 

2 (3) 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL CSG 

Centrala samverkansgruppen 2013-06-12 

§ 4 Höstens arbetsmiljöutbildningar 

Ingeborg Braun informerar om planerade arbetsmiljöutbildningar for chefer och skyddsom
bud, som inte tidigare gått arbetsmilj öutbildningen. 

Utbildningen genomfOrs under oktober-november och är uppdelad i fyra block: 

Block l - Arbetsmiljölagstiftning, samverkansavtalet 
Block 2 - Rehabilitering, missbruk 
Block 3 - Psykisk arbetsmiljö 
Block 4 - Fysisk arbetsmiljö 

Förfrågan om vilka skyddsombud som inte gått arbetsmiljöutbildning, kommer att skickas ut 
till de fackliga organisationerna. 

Centrala samverkansgruppen tar informationen till dagens protokoll. 

§ 5 Information om företagshälsovården 

Ingeborg Braun informerar om att Al viva har köpts upp av Avonova från och med 
2013-04-02. Det har inte skett någon forändring i kommunens avtal om foretagshälsovård, 
utan allt löper på som tidigare. Kommunen kommer att utnyttja den option som ligger i 
avtalet. 

Centrala samverkansgruppen tar informationen till dagens protokoll. 

Justeras 

c;::__, J/~ 
'Thomas An~ Agneta Gårdesten 

) 

Conny derström 

3 (3) 



l .~. : Z013 -06--l 
PARTIERNAS FORSLAG TILL BUDGET 2014 f !Ji..r,.' :J /)f~ /J 1"1""7 

DRIFTSBUDGET PER NÄMND 2014 
"'//<L! ...J 
l 

Nettokostnader ~er nämnd {tkr} Koalitionen Moderaterna Vänster~artiet Miljö~artiet 
Sverigede- Kommunistiska 
mokraterna oartiet 

Kommunfullmäktige -1 851 -1 851 -1 851 -1 851 -1 721 

Överförmyndarnämnd -2 753 -2 753 -2 753 -2 753 -2 378 

Valnämnd -1 963 -1 963 -1 963 -1 963 -1 963 

Kommunrevision -1 328 -1 328 -1 328 -1 328 -1 328 

Kommunstyrelse -124 643 -121 403 -119 143 -121 415 -123 550 

Festivalkommitte -2 417 -2 126 -2 117 -2 417 -2 000 

Nämnd för barn, ungdom o skola -464 093 -460 312 -464 962 -464 962 -466 460 

Gym nasienäm n d -132 056 -129 966 -131 279 -134 297 -131 779 

Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -32 453 -33 621 -32 383 -32 383 -32 383 

Kulturnämnd -23 474 -23 452 -23 615 -23 452 -23 452 

Teknisk nämnd -88 100 -88 100 -88 000 -88 300 -88 100 

Teknisk nämnd, VA o o o o o 
Byggnadsnämnd -6 242 -6 741 -6 242 -6 242 -6 242 

Fritidsnämnd -47 292 -49 183 -47 292 -47 292 -47 292 

Omsorgsnämnd -531 557 -529 962 -531 557 -535 772 -531 557 

Socialnämnd -88 521 -86 130 -88 800 -88 521 -88 521 

SUMMA NÄMNDER (drift) -1 548 743 -1 538 891 -1 543 285 -1 552 948 -1 548 726 o 
FINANSIERING 1 543 285 1 543 285 1 543 285 1 545 140 1 543 285 

RESULTAT -5 458 4394 o -7 808 -5 441 o 



INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2014 

Nettoinvesteringar 12er nämnd (tkr} Koalitionen Moderaterna Vänster12artiet Miliö12artiet 
Sverigede- Kommunistiska • 
mokraterna partiet J 

Kommunfullmäktige o o o o o 
Överförmyndarnämnd o o o o o 
Valnämnd o o o o o 
Kommunrevision o o o o o 
Kommunstyrelse 2 375 2 375 2 375 12 575 2 375 

Festivalkommitte o o o o o 
Nämnd för barn, ungdom o skola -16 200 -16 400 -16 200 -16 200 -16 200 

Gymnasienämnd -10 200 -10 200 -10 200 -1 o 200 -1 o 200 

Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -600 -600 -600 -600 -600 

Kulturnämnd -900 -1 000 -900 -900 -900 

Teknisk nämnd -70 320 -70 320 -70 320 -80 520 -70 320 

Teknisk nämnd, VA -22 169 -22 169 -22 169 -22 169 -22 169 

Byggnadsnämnd -150 -150 -150 -150 -150 

Fritidsnämn d -36 596 -36 596 -36 596 -36 596 -36 596 

Omsorgsnämnd -4 150 -4150 -4 150 -4150 -4150 

Socialnämnd -1 750 -1 750 -1 750 -1 750 -1 750 

SUMMA INVESTERINGAR -160 660 -160 960 -160 660 -160 660 -160 660 o 
-



BUDGET KARLSHAMN 

l 
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''' l 
·' l 
l 

~ 1_;-; 62/)j.g) 
Budgetförslag från: Nya arbetarpartiet Moderaterna 

~····~· ''"" """"""'!''" • 

NETTOBUDGET PER NAMND 2014 (Drift) 

Nettokostnad ger nämnd {tkr} s-KOALITIONEN M Not 

Kommunfullmäktige -1 851 -1 851 1 
Overförmyndarnämnd -2 753 -2 753 2 
Valnämnd -1 963 -1 963 3 
Kommunrevision -1 328 -1 328 4 
Kommunstyrelse -124 643 -121 403 5 
Festivalkommitts -2 417 -2 126 6 
Nämnd för barn, unQdom o skola -464 962 -460 312 7 
Gymnasienämnd -131 279 -129 966 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -32 383 -33 621 9 
Kulturnämnd -23 452 -23 452 10 
Teknisk nämnd -88 100 -88 100 11 
Teknisk nämnd, VA o o 12 
Byggnadsnämnd -6 242 -6 741 13 
Fritidsnämnd -47 292 -49 183 14 
OmsorQsnämnd -531 557 -529 962 15 
Socialnämnd -88 521 -86 130 16 
SUMMA NÄMNDER -1 548 743 -1 538 891 17 
FINANSIERING 1 543 285 1 543 285 18 
RESULTAT -5 458 4 394 19 

. ' D1ff mot S-koallt1onens budget 9 852 000 

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2014 

Nettoinvestering/nämnd {tkr} s-KOALITIONEN M Not 

KommunfullmäktiQe o o 1 
Overförmynda rnä m n d o o 2 
Valnämnd o o 3 
Kommunrevision o o 4 
Kommunstyrelse 2 375 2 375 5 
Festivalkommitts o o 6 
Nämnd för barn, unQdom o skola -16 200 -16 400 7 
Gymnasienämnd -1 o 200 -10 200 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -600 -600 9 
Kulturnämnd -900 -1 000 10 
Teknisk nämnd -70 320 -70 320 11 
Teknisk nämnd, VA -22 169 -22 169 12 
Byggnadsnämnd -150 -150 13 
Fritidsnämnd -36 596 -36 596 14 
OmsorQsnämnd -4 150 -4 150 15 
Socialnämnd -1 750 -1 750 16 

Summa nämnder -160 660 -160 960 



KOMMENTARER OCH YRKANDEN: 
Not 1 

. 

Not 2 

Not3 

Not4 

Nots 

Not6 

Not7 
lnbrottrskyddande åtgärder stadsteatern 

Not B 

Not 9 

Not 10 
lnbrottrskyddande åtgärder Lokstallarna 

Not11 

Not12 

Not13 

Not14 

Not 15 
Inköp av arbetskläder till personal inom oms 

Not 16 

Not17 

Not18 

Not 19 
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MALL FOR PARTIERNAs BUDGETARBETE Ztl:J 'iL.i 

' 
Budgetförslag från: Vänsterpartiet l''; i9Q/3li8l .. · 

NETTOBUDGET PER NAMND 2014 (Drift) ' 

Nettokostnad (;!er nämnd {tkrl KOALITIONEN Vänster(;!artiet Not 

Kommunfullmäktige -1 851 -1 851 1 
Överförmyndarnämnd -2 753 -2 753 2 
Valnämnd -1 963 -1 963 3 
Kommunrevision -1 328 -1 328 4 
Kom mu n styrelse -124 643 -119143 5 
FestivalkommiM -2 417 -2 117 6 
Nämnd för barn, ungdom o skola -464 962 -464 962 7 
Gymnasienämnd -131 279 -131 279 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -32 383 -32 383 9 
Kulturnämnd -23 452 -23 615 10 
Teknisk nämnd -88 100 -88 000 11 
Teknisk nämnd, VA o o 12 
Byggnadsnämnd -6 242 -6 242 13 
Fritidsnämnd -47 292 -47 292 14 
Omsorgsnämnd -531 557 -531 557 15 
Socialnämnd -88 521 -88 800 16 
SUMMA NÄMNDER -1 548 743 -1 543 285 17 
FINANSIERING 1 543 285 1 543 285 18 
RESULTAT -5 458 o 19 

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2014 

Nettoinvestering/nämnd {tkrl KOALITIONEN PARTIET Not 

KommunfullmäktiQe o o 1 
överförmyndarnämnd o o 2 
Valnämnd o o 3 
Kommunrevision o o 4 
Kommunstyrelse 2 375 2 375 5 
Festivalkommitte o o 6 
Nämnd för barn, ungdom o skola -16 200 -16 200 7 
Gvmnasienämnd -1 o 200 -1 o 200 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -600 -600 9 
Kulturnämnd -900 -900 10 
Teknisk nämnd -70 320 -70 320 11 
Teknisk nämnd, VA -22 169 -22 169 12 
BVQQnadsnämnd -150 -150 13 
Fritidsnämnd -36 596 -36 596 14 
Omsomsnämnd -4 150 -4 150 15 
Socialnämnd -1 750 -1 750 16 
Summa nämnder -160 660 -160 660 



KOMMENTARER OCH YRKANDEN· 
Not 1 

Not2 

Not3 

Not4 

Not5 

Not 6 

Not? 

Not 8 

Not 9 

Not10 

Not 11 

Not12 

Not13 

Not 14 

Not15 

Not16 

Not17 

Not18 

Not19 
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MALL FOR PARTIERNA$ BUDGETARBETEt,. ... . ""'" 

Budgetförslag från: [ . . i:!lLäjl:t 
NETTOBUDGET PER NAMND 2014 (Drift) 

Nettokostnad 12er nämnd {tkr) KOALITIONEN Miljö!;!artiet Not 

Kommunfullmäktige -1 851 -1 851 1 
Overförmyndarnämnd -2 753 -2 753 2 
Valnämnd -1 963 -1 963 3 
Kommunrevision -1 328 -1 328 4 
Kommunstyrelse -124 643 -121 415 5 
Festivalkommitte -2 417 -2 417 6 
Nämnd för barn, ungdom o skola -464 962 -464 962 7 
Gymnasienämnd -131 279 -134 297 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -32 383 -32 383 g 

Kulturnämnd -23 452 -23 452 10 
Teknisk nämnd -88 100 -88 300 11 
Teknisk nämnd, VA o o 12 
Byggnadsnämnd -6 242 -6 242 13 
Fritidsnämnd -47 2g2 -47 2g2 14 
Omsorgsnämnd -531 557 -535 772 15 
Socialnämnd -88 521 -88 521 16 
SUMMA NÄMNDER -1 548 743 -1 552 948 17 
FINANSIERING 1 543 285 1 545140 18 
RESULTAT -5 458 -7 808 1g 

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2014 

Nettoinvestering/nämnd {tkr) KOALITIONEN Miljö!;!artiet Not 

Kommunfullmäktige o o 1 
Overförmyndarnämnd o o 2 
Valnämnd o o 3 
Kommunrevision o o 4 
Kommunstyrelse 2 375 12 575 5 
Festivalkommitte o o 6 
Nämnd för barn, ungdom o skola -16 200 -16 200 7 
Gymnasienämnd -1 o 200 -1 o 200 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -600 -600 g 

Kulturnämnd _go o _go o 10 
Teknisk nämnd -70 320 -80 520 11 
Teknisk nämnd, VA -22 16g -22 16g 12 
Byggnadsnämnd -150 -150 13 
Fritidsnämnd -36 5g6 -36 5g6 14 
Omsorgsnämnd -4 150 -4 150 15 
Socialnämnd -1 750 -1 750 16 

Summa nämnder -160 660 -160 660 

Il 



KOMMENTARER OCH YRKANDEN· 
Not 1 

Not2 

Not3 

Not4 

Not 5 Minskning av bensiners~ttning vid resor för att stimulera 
kollektivt resande eller cyklande till möten och tj~nsteförrMtningar. Nedskrivning av anslaget till 
Mringslivsenheten samt nedskrivning av de politiska arvodena med 1 O % 
Not 6 

Noll 

Not 8 Mindre minskning än koalitionen för demografisk förändring 
då vi anser att en alltför stor minskning av anslagen äventyrar kvaliteten. 

Not 9 

Not10 

Not 11 Okning av anslag till ekologiska livsmedel 

Not12 

Not13 

Not 14 

Not15 Okning med 2 360 för att avveckla delad dag i arbetsscheman 
och för att erbjuda anhörigvårdare 1000 kr i månaden som stöd och uppmuntran. 

Not16 

Not17 

Not18 Anslag till KS förfogande tas bort 

Not 19 

l investeringsbudgeten flyttas 10,2 miljoner från kommunstyrelsens projekt Västerport och Janneberg 
till Teknisk nämnd och utbyggnad av GC-nät. 



Miljöpartiets budgetförslag för 2014 hamnar på en underbalansering på drygt 7,8 miljoner vilket är 

ett par miljoner mer än koalitionens förslag. Detta underskott nollställer vi genom att använda 

samma summa ur resultatutjämningsreserven (RUR). 

l övrigt är de viktigaste skillnaderna mellan Miljöpartiets och koalitionens förslag följande: 

Vi vill minska kommunstyrelsens budget med drygt 3,2 miljoner genom att bland annat minska 

politikerarvodena med 10 %. Är det svåra tider bör politikerna gå i spetsen genom sänkning av 

anslagen till sig själva anser vi. 

l denna summa ingår också sänkning av bensinersättningen vid privata bilresor för såväl politiker som 

anställda. Syftet med detta är att styra över onödigt bilkörande till kollektivtrafik, cykling eller 

gående. 

l summan ingår även en minskning av anslaget till näringslivsenheten. Vi anser att det är viktigt att 

näringslivsklimatet är bra i Karlshamn, att dialogen mellan kommun och näringsliv är bra och att 

kommunen gör allt vad som är möjligt för att stödja näringslivets utveckling i kommunen. Men vi 

anser samtidigt att det allra viktigaste för såväl näringsliv som invånare är att kommunens skola, vård 

och omsorg fungerar och därför väljer vi i en ekonomiskt ansträngd tid att flytta pengar från 

näringslivsenheten till just kommunens basverksam het. 

Omsorgsnämndens budget vill vi öka med 4,2 miljoner för att påbörja avskaffandet av delade turer 

vid schemaläggning. Ska Karlshamn vara en attraktiv och jämställd kommun ska de delade turerna 

bort, det är bara så. 

Dessutom vill vi införa ett anslag på tusen kronor i månaden till anhörigvårdare i kommunen. De som 

ansöker om detta ska få det som en uppmuntran och ett stöd. 

Tekniknämnden vill vi ge ett extra anslag på två hundra tusen för att än mer öka andelen ekologiskt 

livsmedel på skolor och äldreomsorg. 

Till Gymnasienämnden lägger vi tillbaka en del av det koalitionen tar bort av demografiska skäl. Vi 

tror att det är menligt för kvaliteten att skära för mycket på grund av att elevunderlaget minskar. 

När det gäller investeringsbudgeten tar vi bort 10,2 miljoner som koalitionen lagt på Västerport och 

Janneberg. Vi anser att det är rena vansinneprojekt om kommunen vill hävda att den vill ha en 

hållbar utveckling. Blir dessa projekt verklighet kommer det att innebära att handeln i stadskärnan 

utarmas, att en ridskola på cykel avstånd flyttas, att tätortsnära jordbruksmark fördärvas, att 

bilismen ökar, att konsumismen ökar och att naturmark ödeläggs för all framtid. 

Därför tar vi dessa 10,2 miljoner ur kommunstyrelsens investeringsbudget och lägger dom på 

utbyggnad av cykelbanorna i kommunen. Koalitionen föreslår 3 miljoner till cykelbanor vilket inte 

räcker mer än till c.a en kilometer. Det är för lite tycker vi. 



MALL FOR PARTIERNAs BUDGETARBET4 /.j ... 

Budgetförslag från: r··. :Z015/!'? 
NETTOBUDGET PER NAMND 2014 (Drift) f 

Nettokostnad (;!er nämnd {tkr} KOALITIONEN SD Not 

Kommunfullmäktige -1 851 -1 721 1 
Overförmyndarnämnd -2 753 -2 378 2 
Valnämnd -1 963 -1 963 3 
Kommunrevision -1 328 -1 328 4 
Kommunstyrelse -124 643 -123 550 5 
Festivalkommitts -2 417 -2 000 6 
Nämnd för barn, ungdom o skola -464 962 -466 460 7 
Gymnasienämnd -131 279 -131 779 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -32 383 -32 383 9 
Kulturnämnd -23 452 -23 452 10 
Teknisk nämnd -88 100 -88 100 11 
Teknisk nämnd, VA o o 12 
~yggnadsnämnd -6 242 -6 242 13 
Fritidsnämnd -47 292 -47 292 14 
Omsorgsnämnd -531 557 -531 557 15 
Socialnämnd -88 521 -88 521 16 
SUMMA NÄMNDER -1 548 743 -1 548 726 17 
FINANSIERING 1 543 285 1 543 285 18 
RESULTAT -5 458 -5 441 19 

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2014 

Nettoinvestering/nämnd {tkr} KOALITIONEN PARTIET Not 

Kommunfullmäktige o o 1 
Overförmyndarnämnd o o 2 
Valnämnd o o 3 
Kommunrevision o o 4 
Kommunstyrelse 2 375 2 375 5 
FestivalkommiM o o 6 
Nämnd för barn, ungdom o skola -16 200 -16 200 7 
Gymnasienämnd -10 200 -1 o 200 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -600 -600 9 
Kulturnämnd -900 -900 10 
Teknisk nämnd -70 320 -70 320 11 
Teknisk nämnd, VA -22 169 -22 169 12 
Byggnadsnämnd -150 -150 13 
Fritidsnämnd -36 596 -36 596 14 
Omsorgsnämnd -4 150 -4 150 15 
Socialnämnd -1 750 -1 750 16 

Summa nämnder -160 660 -160 660 



KOMMENTARER OCH YRKANDEN· 
Not1 
Minskat arvode med 10%. -130 000:-. 

Not2 
Tar bort föreslagna ökningen på 375 000:-. 

Not3 

Not4 

Not5 
Minskar anslaget med 500 000:- till 350-årsfirandet. Minskar totala arvodena (exkl. KF)med 10%. 
441 000:-. Minskat partistöd med 10%. 152 541:-. 
Not6 
Minskar anslaget med -417 000:-. 

Not? 
Skapar 3 stycken specialpedagogtjänster a 500 000:-. 

Nota 
Skapar 1 styck specialpedagogtjänst a 500 000:-. 

Not9 

Not10 

Not11 

Not12 

Not13 

Not14 

Not15 

Not16 

Not 17 

Not 18 

Not19 
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Sverigedemokraterna 
Karlshamn budget 2014 

Med ansvar för framtiden 



Innehållsförteckning 

Med ansvar fcir framtiden 

Vi prioriterar 

Omsorg fcir äldre och funktionshindrade 

En kunskapsinriktad grund- och gymnasieskola 

Valfrihet och mångfald inom barnomsorg och förskola 

En levandelandsbygd 

En sund invandringspolitik 

Kommunala beredskapsjobb och de kommunala arvodena 

Demokrati och medborgarinflytande 

Sammanställning av budgetram 

Tilläggsyrkanden 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

12 

13-15 
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Med ansvar för framtiden 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, 

som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfårdsmodell som de 

viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades övergripande målet 

att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma 

nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfårdsstaten och vårt lands 

fredliga och demokratiska utveckling. 

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, 

eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera 

de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar 

lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner 

och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. 

Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare 

skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också 

garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att 

vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför 

inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. 

Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och 

trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så 

hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre 

solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet. 
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Vi prioriterar 

Sverigedemokraterna kommer att redogöra får de satsningar vi vill göra inom kommunen, och 

för kommuninvånarna, i följande budgetdokument Här nedan redovisar vi ett axplock av 

exempel på de områden som vi valt att prioritera i årets budget. 

Sverigedemokraterna vill att Karlshamns kommun ska verka för 

Att fler specialpedagoger anställs inom kommunens högstadieskolor. 

Att fler specialpedagoger anställs inom kommunens gymnasieskola. 

Att skapa så kallade kommunala beredskapsjobb. 

Att det arvode som utgår till kommunpolitikerna ska sänkas med l O procent. 

Att det konununala partistödet ska sänkas med l O procent. 

Att tillsätta en så kallad jourskol e-enhet. 

Att kommunens pensionärer ska ges en bättre livssituation. 

Att säga upp avtalet med Migrationsverket 
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Omsorg för äldre och funktionshindrade 

En trygg ålderdom måste vara en självklarhet för de kommuninvånare som under ett helt 

arbetsliv har bidragit till samhället och den välf<ird vi åtnjuter. Ett led i detta är att själv kunna 

påverka sin vardag i så stor utsträckning som möjligt, inte minst genom ett utvecklat eget val i 

äldreomsorgen i form av exempelvis LOV. 

Att samvaro med djur påverkar äldres hälsa positivt är väl dokumenterat, inte minst i vår 

grannkommun Sölvesborg, Sverigedemokraterna forordar därfår att vårdhundar ska kunna 

inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Karlshamn. Vi vill också att man ser över 

möjligheten att for dem som redan har ett husdjur ges möjligheten att ta med denne vid flytt. 

För att ytterliggare stimulera de äldres livssituation vill vi att de ges möjlighet till kostnadsfri 

friskvårdsträning med fokus på balansövningar. Väggabadet kan vara ett väl fungerande 

alternativ. Med fokus på balansövningar menar vi att risken minskar for fallolyckor vars 

resultat kan vara forödande får den enskilde. Samtidigt som man berikar människors liv 

minskar riskerna for olika typer av fallskador vilket också blir en minskad utgift for 

kommunen. En utgift som kan täcka upp eventuella intäkter som går forlorade vid 

möjligheten till kostnadsfri träning. Vi vill även lägga vikt på att kommunen garanterar att 

äldre inom äldreomsorgen får en näringsrik kost. 

Sverigedemokraterna vill vidare utreda möjligheten att infåra en äldre- och 

handikappsombudsman i kommunen, med uppgift att bevaka intressena for dessa grupper som 

ofta själva kan ha svårt att göra sin röst hörd samt att vara en opartisk instans for information, 

stöd och rådgivning till de äldre och funktionshindrade samt deras anhöriga. 

Vid nybyggnation av vårdboenden ska det planeras for parboende. En självklarhet är också att 

alla nybyggnationer inom kommunens olika verksamhetsområden ska utrustas med 

sprinklersystem. Vi vill att omsorgsnämnden utreder vad trygghetslarm skulle kosta om man 

erbjöd detta kostnadsfritt till de människorna med behov. 

Delaktighet och tillgänglighet skall vara grundläggande for kommunens arbete med frågor 

som rör funktionshinder och de funktionshindrade. Kommunens information, hemsidor, 
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verksamhet samt fysiska och pedagogiska miljö ska vara tillgänglig får människor med olika 

funktionshinder. 

En kunskapsinriktad grund- och gymnasieskola 

Sverigedemokraterna betonar den pedagogiska valfriheten och vi poängterar att föräldrar och 

elever ska ges stora möjligheter att välja skola och skolform. Vi säger nej till friskolor som 

segregerar. Vi motsätter oss vidare skattefinansierad modersmålsundervisning på skoltid och 

modersmålsstöd i fårskolan och vill tillskriva regeringen med en begäran om att Karlshamn 

ska få bli fårsökskommun får slopad modersmålsundervisning. 

Sverigedemokraterna vill också infåra en regel om att svenska, bortsett från särskilda 

undantagsfall som till exempel språklektioner, ska vara det enda tillåtna samtalsspråket i 

kommunens skolor. Detta får att barnen ska ges ökade möjligheter att lära sig att behärska det 

svenska språket, men också får att de ska få en rimlig chans att känna samhörighet med 

varandra och bli en del av det svenska samhället. För Sverigedemolaaterna är språkförståelsen 

den viktigaste parametern får att bli en del i ett inlduderande samhälle. 

Våra barns framtida hälsa påverkas starkt av vilka motionsvanor de skaffar sig i unga år. I 

detta ligger också en mycket stor ekonomisk potential då framtida vårdbehov till följd av 

människors svaga fysik reduceras. Idrotten i skolans regi har nedmstats sedan länge, vilket lett 

till negativa effekter får folkhälsan. Därfår är det av största vikt att kommunens skolor 

erbjuder eleverna möjligheten till ett utökat antal idrottstimmar samtidigt som det erbjuds fler 

aktiva friluftsdagar. 

Våra barn och ungdomar måste kunna gå till skolan utan att känna rädsla och oro. Deras 

problem måste tas på allvar. En jourskole-enhet bör inrättas där elever som mobbar och 

misshandlar andra elever kan placeras. Vi menar också att kommunen och skolan ska ges 

möjligheten att sätta upp kameror inom de olika verksamheterna om behov uppstår. 

Ett sätt att minska skolket i skolan kan vara ett så kallad skolksms-system, som innebär att 

man från läramas sida ges möjligheten att smsa den berörda elevens föräldrar. Detta har visat 
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sig vara det effektivaste sättet. Generellt sett använder idag skolorna sig av telefon, 

mejlkontakt, eller annan typ av intranät där föräldrarna har möjlighet att ta del av barnets 

skolgång. 

Sverigedemokraterna vill verka för nolltolerans vad gäller droganvändning. Kommunen ska 

erbjuda regelbunden handledning och utbildning i dessa frågor till skolans personal. Vi menar 

att frivilliga drogtester kan vara ett sätt att komma åt problematiken. Som ett led i att öka 

tryggheten i skolan måste vuxennärvaron öka, till exempel genom samverkan med 

sjuksköterskor, kuratorer och liknande. Vi avser därför att satsa på totalt 4 stycken nya 

specialpedagoger inom hög- och gymnasieskolan. 

Att motverka all form av rasism inom kommunens olika skolor är naturligtvis en viktig 

central del. Redan idag pågår det arbete mot detta. Sverigedemokraterna menar dock att den 

form av rasism som riktar sig mot svenskar ska tas med i arbetet mot rasism. 

Valfrihet och mångfald inom barnomsorg och förskola 

Sverigedemokraterna anser att valfrihet och mångfald inom barnomsorg och förskola är en 

rättvisefråga. Vi ser därför vårdnadsbidraget som ett bra komplement inom barnomsorgen. Vi 

anser att konnnunen ska erbjuda och främjas alternativa pedagogiska former. Inte alla 

föräldrar arbetar dagtid och därför är det viktigt att även nattdaghem finns tillgängliga för dem 

som behöver det. Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom 

barnomsorgen, varför barngrupperna i förskolan inte får vara för stora. 

I syfte att skydda barn från övergrepp ska personal som arbetar med barn och ungdomar 

kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig 

till övergrepp mot barn. Ä ven arrangörer av frivilligverksamhet för barn och nnga ska vara 

skyldiga att försäkra sig om att ingen vuxen inom verksamheten begått brott riktade mot barn. 

Sverigedemokraterna motsätter sig skattefinansierad modersmålsundervisning inom 

förskolan. Vi befarar att modersmålsundervisning inom såväl förskola, som inom skolan i 
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stort, forsvårar möjligheten fdr den enskilde att bli en del av samhället. Det har hävdats att 

modersmålsundervisning har förenklat inlärning av svenska men samtidigt påvisar studier 

som bland annat redovisats i D arunark på motsatsen. 

En levandelandsbygd 

Sverigedemokraterna tror på en levande landsbygd och har som mål att bibehålla närservicen 

även i kommunens mindre orter. Ett led i detta är att exempelvis erbjuda längre öppettider på 

biblioteksfilialerna och värna landsbygdssko loma. Det är också av största vikt att kommunen 

prioriterar och värnar företagandet på landsbygden. 

Det är viktigt att ha en uttalad ambition att maten som serveras i så hög utsträckning som 

möjligt ska vara närproducerad. Livsmedel som framställts på ett sätt som orsakat människor 

eller djur onödigt lidande ska inte köpas in av kommunen, vilket till exempel gäller kött från 

hala!- och kosherslaktade djur. Vi menar vithue att de livsmedel som Karlshamns kommun 

köper in och serverar på bland annat skolor och äldreboenden ska vara fri från industriellt 

framställda transfetter. 

För en levande landsbygd krävs det en fungerande kollektivtrafik. Sverigedemokraterna 

ställer sig positivt till att man utreder möjligheterna att förbättra och utveckla busstrafiken. Vi 

är även positivt inställda till pågatågtrafik, om dock i framtiden. 
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En sund invandringspolitik 

Försöken att omvandla Karlshamn till en mångkulturell stad har lett till en ökning av 

motsättningar, kriminalitet, otrygghet samt sociala och ekonomiska problem. 

Sverigedemokraterna ser det som sin uppgift att vända denna negativa utveckling. Därfor ska 

all verksamhet som syftar till att befrämja den mångkulturella samhällsutvecklingen snarast 

avvecklas. 

De invandrare som har kommit till Karlshamn och Sverige ska anpassa sig till det svenska 

samhället i stället for tvärtom. Huvudansvaret for anpassningen till det svenska samhället vilar 

på individen själv och att de kommunala integrationsinsatserna och all verksamhet som syftar 

till att befrämja den konfliktskapande mångkulturalistiska samhällsordningen slopas. 

Integration ska komma naturligt och inte som i dag vara påtvingad av våra riksdagspartier. 

En enskild kommun kan inte forändra den misslyckade invandringspolitiken. Däremot kan vi 

gardera oss mot ytterligare kostnadsökningar och samtidigt markera mot statens ansvarslöshet 

genom att inte ha något avtal med Migrationsverket 

Genom att säga upp avtalen med Migrationsverket kan Karlshamns kommun göra mycket 

stora besparingar. I dag går till exempel mycket stora resurser till att stödja invandrade 

familjer som inte kan hantera sin situation i Karlshamn. Enligt statistik från SCB betalade 

Karlshamns kommun ut drygt 21,4 mkr i ekonomiskt bistånd under 2011. Av detta gick 12 

mkr (56 procent) till personer fodda utanfor Sverige, inklusive flyktingar. Under 2011 var det 

9,3% av kommunens befolkning som hade utländsk bakgrund. 

Enligt statistik från Migrationsverket kostar vatje enskild flykting runt 2 000 laonor om dagen 

i snitt. Enligt riksrevisionen så kan kostnaderna uppgå till 16 000 kronor per dygn. Denna 

kostnad stannar på kommunens skattebetalare efter 2 år samtidigt som det är ett faktum att det 

tar mellan 8 till l O år, i snitt, for en person som invandrat till Sverige att bli självforsötjande. 

9 



Att det mångkulturella samhället är en kostsam historia får de svenska skattebetalama står 

således utom all tvivel. Trots detta, eller kanske på grund av detta, väljer våra riksdagspartier 

att fårtiga fakta. Sverigedemokraterna kräver dock alla kort på bordet och vi fårordar ett 

Mångkulturellt bokslut, där samtliga kostnader relaterade till kommunens misslyckade 

invandrings- och integrationspolitik redovisas. 

Kommunala beredskapsjobb och de kommunala arvodena 

Rådande arbetslöshet- i synnerhet ungdomsarbetslösheten- är ett problem i Sverige, så även i 

Karlshamns kommun. Sverigedemokraterna fareslår därfår att man ska ta vara på den 

arbetskraft som kan finnas inom dagens biståndssystem. Detta genom att rikta om 5 miljoner 

kronor från socialnämnden till nämnden får arbetsmarknad. Det är en åtgärd som skulle skapa 

arbetstillfållen genom att vi få ut fler människor på arbetsmarknaden samtidigt som vi 

minskar avståndet och sänker trösklama får den enskilde individen. Kommunala 

beredskapsjobb kan vidareutvecklas allt eftersom och behöver inte enbart beröra en specifik 

grupp. Kommunen har fattat beslut om satsa på ungdomsjobb varfår ovanstående satsning kan 

ses som ett komplement, alternativt som en åtgärd får en äldre målgrupp. 

Samtidigt ska det poängteras att människor har olika anledningar och historier som ligger 

bakom att man lever på f6rsörjningsstöd. Kommunala beredskapsjobb ska inte ses som en 

åtgärd som tvingar ut människor i arbetslivet, utan som ett altemativt sätt. Ett sätt där 

arbetssökande får en skjuts ut i arbetslivet. 

Sverigedemoleratema menar att man som kommunpolitiker inte ska drivas av det ekonomiska 

arvodet, varfår vi menar att de generella arvodena ska sänkas med l O procent. En sänkning 

som innebär att kommunen sparar drygt 570 000 kronor om året. Vi vänder oss således också 

emot ökningen på runt 3 procent. Sätter man arvodesökningen per individ i relation till 

570 000 kronor är det inget svårt val. För Sverigedemokratema är det primära att kommunens 

invånare ska ha en bra livssituation, inte att kommunpolitikemas arvoden ökar. 

Sverigedemokraterna fareslår också att minska det kommunala partistödet med l O procent. 
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Demokrati och medborgarinflytande 

Sverigedemokraterna är vän av demokratin och för ökat medborgarinflytande. Vi tror på 

dialog som det primära politiska instrumentet. En fri debatt där alla aktörer tillåts delta på lika 

villkor. Grundiden med demokratin menar vi går förlorad om vissa aktörer förtrycks, eller att 

förslag och kostnader undanhålls för medborgarna. Vi tror på ett samhälle där information 

inte undanhålls från medborgare och där öppenhet är ledstjärnan. 

Ett tydligt exempel är den kommunala gymnasieskolan som under en längre tid följt direktiv 

som innebar att en viss aletör inte spelat på samma villkor. Detta har dock något som 

förändrats sen en tid tillbaka. 

Likt många andra kommuner tillåts idag inte alla partier sanuna insyn i Karlshamns kommuns 

olika verksamheter. Vi anser att alla partier ska ges en likvärdig insyn i kommunens nämnder 

och styrelser. Hur vidare det innebär arvodering, rösträtt och så vidare är inte det relevanta i 

sanunanhanget. Vi anser också att personen balcom en motion ska ges möjlighet att närvara 

med yttranderätt vid behandling av motionen. 

Vi vill återigen trycka på att utgifter som kommunen har ska redovisas mer öppet. En 

kommunpolitikers förtroende bygger på personens välj are - kommuninvånare - som lägger sin 

röst vart fjärde år. För oss är det en självklarhet att kommunens invånare ska bli mer 

medvetna om kommunens kostnadsområden. 

Sverigedemokraterna är också positivt inställda till fler kommunala folkomröstningar, inte 

minst med mål att främja demokratin och öka invånarnas medvetande och engagemang. Vi 

anser även att ett diskussionsforum, eller dylikt, bör upprättas på kommunens hemsida. 
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Sammanställning av budgetram 

r------·-··----- --iVili.i...T:!=oFif:iJi.FiriERNAs-sui5fi!Erii.R8Erir· --------
Budgetförslag från: 

l NETTOBUDGET PER NAMN D 2014 (Drift) 

Nettokostnad eer nämnd ltkr) KOALITIONEN SD Not 

1 Kommunfullmäkti;qe -1 851 -1 721 1 
överförmvndamämnd -2 753 -2.378 2 
Valnämnd -1 963 -1 963 3 
Kommunrevision -1 328 -1 328 4 
Kommunstyrelse -124 643 -123 550 5 
Feslivalkommitte -2 417 -2 000 6 
Nämnd för barn ungdom o skola -464 962 -466 460 7 
Gymnasienämnd -131279 -131 779 8 
Nämnd för arbetsmarkn o vuxenutb -32 383 -32 383 9 
Ku~umämnd -23 452 -23 452 10 
Teknisk nämnd -88 100 -88 100 11 
Teknisk nämnd VA o o 1.2 
Bvmnadsnämnd ~6 242 -6 242 13 
Frilidsnämnd -47 292 -47 292 14 
Omsorosnämnd -531 557 -531 557 15 
l Socialnämnd -88 521 -88 521 16 
SUMMA NÄMNDER -1 548 743 -1 548 726 17 
FINANSIERING 1 543 285 1 543 285 18 

]RESULTAT -5 458 -5441 19 

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2014 

Nettoinvestering/nämnd ltkrl KOALITIONEN PARTIET Not 

Kommunfullmäktiqe o o 1 
överförmvndamämnd o o 2 
Valnämnd o o 3 
Kommunrevision o o 4 
Kommunstyrelse 2 375 2 375 5 
FestivalkommiM o o 6 
Nämnd för barn, unqdom o skola -16 200 -16 200 7 
Gymnasienämnd -1 o 200 -1 o 200 8 
Nämnd för arbetsmarkn o VLL\(enutb -600 -600 9 
Kulturnämnd -900 -900 10 
l Teknisk nämnd -70 320 -70 320 11 
i Teknisk nämnd, VA -22 169 -22 169 12 
l Byqqnadsnämnd -150 -150 13 
Fritidsnämnd -36 596 -36 596 14 
Omsorosnämnd -4150 -4150 15 
Socialnämnd -1 750 -1 750 16 

· Summa nämnder -160 660 -160 660 
....... 
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Förslag till beslut 

Sverigedemokraterna föreslår: 

att 

att 

fastställa Sverigedemokraternas fårslag till budget får 2014 samt 

anta Sverigedemokraternas budgetfårslag Med ansvar för framtiden som 
övergripande inriktningsdokument får den kommunala verksamheten i berörda 
delar. 

Tilläggsyrkanden 
Sverigedemokraterna föreslår: 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

infåra frivilliga drogtester på kommunens skolor, 

utreda möjligheten att inrätta en så kallad jourskole-enhet får barn som inte 

fungerar i den normala skolsituationen, 

uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med fårslag om att motarbetandet av 

svenskfientliga attityder ska implementeras i kommunens arbete mot rasism och 

diskriminering, 

uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med fårslag om att kommunen ska 

tillskriva regeringen med en begäran om att få bli fårsökskommun får slopad 

modersmålsundervisning i skolan, 

kommunen infår så kallat skolk-sms, 

komrutmen ges möjlighet att infåra kameraövervalming inom skolverksamheten 

vid behov, 

framhålla vikten av att lära sig det svenska språket i fårsta hand, 

slopa all modersmålsundervisning inom skolväsendet i stort, 

svenska ska vara enda tillåtna samtalsspråk under skoltid fårutom i undervisning 

av annat språk, 
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att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

utreda behovet av kuratorer inom Karlshamns kommuns skolområde, 

tillsätta 3 specialpedagoger inom kmmnunens gymnasieskolor, 

tillsätta l specialpedagog inom gymnasieskolan, 

utreda vad trygghetslann skulle kosta om det var fritt for alla med behov, 

inom befintlig budget, garantera att våra äldre inom hemvård och vårdboende 

får en näringsrik mat, 

utreda möjlighetema for de som flyttar in på stadens vårdboende att ta med 

befintligt husdjur, 

utreda möjligheten att infora en verksamhet med terapihundar inom den 

kommunala äldreomsorgen i Karlshamn, 

de ideella foreningar som mottar kommunalt bidrag ska forsäkra sig om att 

ingen vuxen inom foreningens verksamhet har begått brott mot bam, 

utreda möjligheten att infora ett kommunalt vårdnadsbidrag inom 

barnomsorgen, 

utreda möjligheten att infora en äldre- och handikappsombudsman i kommunen, 

kommunens äldre erbjuds fri träning inom kommunala verksamheter, 

alla former av ritualslaktad mat inte ska köpas in av kommunen och således inte 

serveras inom varken skolan eller på äldreboenden, eller inom andra kommunala 

verksamheter, 

säga upp flyktingavtalet med Migrationsverket, 
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att all kommunal verksamhet som syftar till att befrämja det mångkulturella 

samhällets framväxt ska avvecklas, 

att omfordela 5 miljoner kronor från socialnämnden till nämnden for arbetsmarknad 

for kommunala beredskapsjobb, 

att Överf<irmyndamämnden utökade ram med 375 000 på grund av avtalet med 

Migrationsverket avslås, med hänvisning till att vi säger upp avtalet med just 

Migrationsverk et, 

att kommunens budgetram fOr 350års-jubileumet fastställs till 500 000 istället fOr 

det dubbla, 

att fastställa att det kommunala partistödet sänks med l O procent, 

att fastställa att politikerarvodena sänlcs med l O procent, samt, 

att kommunens hemsidor samt fysisk miljö ska vara tillgänglig for människor med 

olika funktionshinder, 
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VV{linoderaterna 
Framtidstro för ett växande Karlshamn med medborgarna i fokus 

- moderat budget för 2014 

Inledning 

Vår utgångspunkt är att vi vill bidra till att skapa ett växande Karlshamn där alla medborgare känner 

sig delaktiga och är stolta över sitt samhälle och sin Kommun. Det ställs höga krav på kommunen i en 

värld som är i ständig förändring. Det måste därför finnas en ständig vilja och drivkraft att bli bättre 

inom allt vi gör, och det är viktigt att all positiv utveckling bejakas. Det förutsätter ett öppet och 

tillåtande klimat där, där nya ideer möts av nyfikenhet och entusiasm. Vår grundsyn är att 

kommunens verksamheter finns till för våra invånare och att det är medborgarna som står i centrum. 

Kommunens huvuduppgifter är att tillhandahålla välfärd, service och tjänster av en hög kvalitet i 

livets olika skeden. Det ska vara tydligt att medborgarna inte bara är kunder och brukare utan även 

kommunens ägare. Våra förslag syftar genomgående till att hitta nya vägar till att utveckla kvaliteten 

i välfärden. 

Vi tar också ansvar för kommunens ekonomi och är alltid beredda att vara en samtalspart gentemot 

alla som vill vara med och ta ansvar för Karlshamn! Vi lägger en Budget i balans med fokus på 

långsiktig hållbar utveckling. När en nämnd får prestationsersättning från regeringen för väl 

genomfört arbete menar vi att huvudregeln skall vara att den ersättningen skall stanna hos nämnden 

och inte som idag hamna i kommunens övergripande kassa. 

Ur hållbar strategisk synpunkt är det av stor betydelse att alla verksamheter har ett 

helhetsperspektiv med medborgaren i centrum i både i utvecklingsarbetet och i det vardagliga 

arbetet. Vi vill att alla ska tänka och arbeta tvärsektoriellt inom kommunen för att undvika 

suboptimering av våra gemensamma resurser och för att undvika att enskilda individer kommer i 

kläm. 

Vi Moderater vill införa en "välfärds lots" via kommunens hemsida. Där ska medborgarna kunna 

jämföra och få beskrivet välfärdens innehåll och kvalitet. Alla aktörer som vill vara med ska få vara 

det dvs. även alla fristående alternativ som verkar inom kommunen oberoende av driftform. 

Alternativ drift av verksamhet är inget mål i sig självt. Det är ett medel för att uppnå en rad fördelar, 

inte bara ekonomiska utan också kvalitetsmässiga. Genom alternativa driftsformer stimuleras 

utvecklingen för högre kvalile och bättre medborgarservice. Det frigör också i större utsträckning den 

kreativitet och nytänkande som finns hos medarbetarna. Vi ska låta oss bli utmanade inom all 

verksamhet som inte är av strategisk betydelse eller är myndighetsutövning. 

Kommunens cirka 115 bilar kostar cirka 11,5 Mkr per år. På årsbasis är det möjligt att sänka 

. kostnaden med 2,5 Mkr. Detta kan ske genom analys av behoven för olika användare, effektiv 

upphandling inklusive bedömning om bilarna ska köpas eller leasas. Andra åtgärder som behöver 

vidtas är kontroll av körsträckorna för att undvika kostnader för över- och undermil, upprättande av 

samlad förteckning över alla bilar, uppföljning av körsträckor, kontroll av körjournaler, samordning av 



beställning av reparationer och rutiner i samband med återlämning av leasingbilar mm. För år 2014 

räknar vi med att kunna uppnå halva besparingen, 1,25 Mkr. 

Vi vill tillsätta ytterligare en 75% tjänst som upphandlare utöver den tjänst som rekryteras under 

hösten. Vi vill verka för hållbar upphandling enligt Växjömodellen som rosats för hållbaraste 

upphandlingskommun. Det finns möjligheter att göra stora besparingar genom en effektiv 

upphandling. Bedömningar har gjorts att vi skulle kunna spara upp emot 60 miljoner i Karlshamn. 

År 2014 firar Karlshamn 350 års jubileum. Detta tycker vi är ett bra tillfälle att uppmärksamma och 

marknadsföra Karlshamn. Vi vill samtidigt dela detta tillfälle med alla medborgare och skapa tillfällen 

att gemensamt vara stolta över vår fina stad! 

Näringsliv 

Näringslivsklimatet är av central betydelse för att Karlshamn ska kunna utvecklas och för att vi ska 

kunna möta framtidens välfärdsutmaningar. Moderaterna i Karlshamn vill ge en tydlig signal till 

näringslivet:- att i vårt Karlshamn minimerar vi all onödig byråkrati! Kommunen ska garantera en 

rättssäker och effektiv handläggning av alla ärenden. Snabb, korrekt och förutsägbar tillämpning av 

lagar och bestämmelser ska vara en självklarhet i Karlshamn. l Moderaternas Karlshamn kan 

dessutom den enskilde företagaren förvänta sig ett bra bemötande, hög tillgänglighet och god 

service från kommunens sida. Vi verkar för att näringsidkarna i Kommunen genom 

upphandlingsenheten skall informeras om hur kommunen genomför sina upphandlingar och att de 

ska få stöd i hur de formulerar anbud till oss. 

Arbetsmarknad 

l ett borgerligt styrt Karlshamn ger vi aldrig upp kampen mot arbetslöshet och utanförskap! Vi 

moderater vill se en tydlig arbetslinje även i Karlshamn. Att stora delar av arbetsmarknadspolitiken 

avgörs nationellt betyder inte att det saknas möjligheter att här i Karlshamn kunna göra stora 

insatser för att bryta utanförskap och skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. Vår 

grundinställning är att alla som kan arbeta förtjänar att ha ett jobb! Genom möjligheten till eget 

arbete ökar människors självkänsla, och det bidrar till att skapa en bättre sammanhållning i 

Karlshamn. 

Karlshamns kommuns samlade verksamheter ska arbeta för att stimulera entreprenörska p, 

företagande och nyföretagande. Alla delar av kommunen ska hjälpas åt för att ordna 

sommarjobb för ungdomar och praktik för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Karlshamns kommun ska aktivt jobba för att våra lokala företag prioriterar att skapa jobb för 

unga. 

Karlshamn ska ha en flexibel och aktiv arbetsmarknadspolitik där individens behov skall styra 

insatserna. Omvärlden och regelverken förändras ständigt inom arbetsmarknadspolitiken och vi vill 

se arbetsmarknadsenhetens roll som en stabilt och effektivt nav mellan kommun, marknad och 

utbildning. Moderaterna vill verka för att ytterligare utveckla kontakterna mellan företagen och 

kommunens skolor. Ett av den lokala arbetsmarknadspolitikens viktigaste redskap är en flexibel och 

individanpassad vuxenutbildning. Vuxenutbildningen är en viktig möjlighet som kan ge många en 

andra chans. Utbildningar som ger behörighet till högre utbildning eller gör det påtagligt lättare att få 



arbete ska prioriteras. Vi vill uppmuntra och underlätta för socialt företagande och sociala företag i 

Karlshamn. 

Vi moderater vill satsa ytterligare på att aktivt arbeta med att få över människor som uppbär 

försörjningsstöd till t ex nystartsjobb eller liknande åtgärder. Detta är en mycket viktig åtgärd för 

individen men kommunen kan på sikt också göra stora ekonomiska besparingar. 

Vi upplever brister i matchningen på arbetsmarknaden. Vi vill därför avsevärt öka samarbetet med 

det privata näringslivet. Vi vill prova att göra överenskommelser med bemanningsföretag enligt 

södertäljemodellen för att pröva nya vägar för att t. ex. få in försörjningsstödstagare i arbetslivet. 

Personal 

Vi vill att Karlshamns kommun utvecklar sin arbetsgivarroll och satsar mer aktivt på 

kompetensutveckling. Det ä r viktigt att man matchar rätt person med rätt arbetsuppgift. Vi 

Moderater vill öppna upp för att en individ ska kunna ha flera olika arbetsuppgifter inom kommunen. 

På så sätt kan man kanske också hitta nya vägar att reducera sjukfrånvaron. 

Samhällsbyggande 

Vi vill se ett växande och dynamiskt Karlshamn och därför behövs det byggas fler bostäder och 

kommunen måste möta näringslivets behov av en bra infrastruktur och service. 

Parkeringssituationen i centrum måste förbättras om Karlshamn skall kunna utvecklas som 

handelsstad! Vi vill inrätta ytterligare en bygglovshandläggare för att korta handläggningstiderna och 

förbättra servicen. 

satsningar på Infrastruktur och boende är en central fråga för att skapa tillväxt i Karlshamn. Vi vill att 

KABO avyttrar upp till en tredjedel av sitt fastighetsbestånd för att på så sätt frigöra kapital för att 

kraftigt öka takten i byggandet av nya bostäder. Vi är övertygade om att ett kraftigt ökat byggande av 

hyresrätter i Karlshamns kommun kommer att bidra till att öka invånarantalet och därmed också 

skatteunderlaget. Möjligheten att utveckla nya koncept för äldre- och trygghetsboenden kommer 

därmed att också att öka avsevärt. 

En del av det frigjorda kapitalet ska användas till att täcka underskottet vid en försäljning av 

H aidafastigheten i Svängsta. Vi är övertygade om att en eller flera externa investerare skulle kunna 

lyfta verksamheten i detta klassiska industrilandskap. 

Politisk organisation 

Vi Moderater menar att det finns utrymme att ytterligare effektivisera den politiska organisationen. 

Många förtroendevalda sitter på flera stolar samtidigt och det ser vi som ett tydligt tecken på att den 

politiska organisationen kan bantas Vi vill samtidigt ytterligare öka medborgarinflytandet via fler 

organiserade möjligheter att få påverka, ex via sociala medier och workshops, där även annars ej 

partipolitiskt aktiva medborgare kan komma till tals. 

Folkhälsa 
Ytterst är det den enskilde individen som ansvarar för sin hälsa, men kommunen bör också ta ett 

ansvar i det förebyggande hälsoarbetet. En friskare befolkning skulle på sikt medföra minskade 



kostnader men framförallt en ökad livskvalile för medborgarna. Vi vill tillsätta en kombinerad tjänst 

för samordning av Folkhälsoarbetet, arbetet med hållbar utveckling och det brottsförebyggande 

arbetet. 

Omsorg 

Vi kan själva göra en mängd val som t ex var vi skall göra våra inköp, laga vår bil o. s. v, men att välja 

vem som skall ta hand om oss på ålderns höst kan vi inte göra. Detta vill vi ändra på! 

LOV, lagen om valfrihet, ger en möjlighet för brukare att själva välja leverantör av hemtjänsterna och 

genom välfärdslotsen får man information om de leverantörer som finns och kan därmed jämföra de 

olika utövarna. 

Det finns ett flertal vinster att göra menar vi Moderater då man lägger ut verksamheter på 

entreprenad. Dels rent ekonomiska men framför allt utvecklingen av verksamheter och dess personal 

då det finns flera entreprenörer på marknaden. 

Möjligheten att välja utförare skall prövas genom upphandling. LOV kan också tillämpas för 

tillhandahållande av kost inom äldreomsorgen. Viktigt vid upphandling är kommunens ansvar för 

utvärdering och uppföljning av verksamheten. 

Vi Moderater vill också utreda konsekvenserna om borttagande av delade arbetspass och önskad 

sysselsättningsgrad. Att arbeta mellan kl. 07.00 och 10.00 och sedan vara ledig till16.00 för att 

därefter arbeta till 21.30 är ingen bra lösning och flera har svårt att få ihop sitt liv med denna modell. 

Vi Moderater tycker att det är viktigt att alla anställda inom omsorgen känner sig delaktiga och 

rättvist värderade och det är därför av vikt att även vikarier får de arbetskläder man behöver. Detta 

är viktigt av flera skäl. Bl. a. att brukarna ser att personal som kommer hem till dem tillhör rätt 

utförare och ur hygienisk synpunkt är det olämpligt att man använder privata plagg. De arbetande 

vikarierna känner att man tillhör arbetslaget. 

Inget skall slumpas bort. Alla eventuella försäljningar skall göras med högsta tänkbara transparens 

och vid försäljning av verksamhet eller materiell skall skäliga priser vara det enda alternativet. 

Skola och utbildning 

Skolan ska stimulera till kunskapsinhämtande, nytänkande, ansvarstagande och ett kritiskt 
förhållningssätt för att ge eleverna trygghet och handlingsmöjligheter i en föränderlig värld. Därför är 
det viktigt att skolan har höga förväntningar på eleven och utgår från att hon/han kan nå skolans 
utbildningsmåL Detta förutsätter att varje elev blir sedd, får uppmuntran och stöd i sina studier. 
Andelen elever i grund- och gymnasieskolan med godkända betyg ska öka liksom andelen som 
fullföljer påbörjade gymnasie- och komvuxutbildningar. 

Öppna upp för Kommunala friskolori 

2010 fattade riksdagen beslut om en ny skollag som bl a öppnar möjligheter att driva kommunala 
skolor som s k självförvaltningsorgan med styrelser som sammansätts av nyttja re och personal. 
Formen är tydligare och mera långsiktig än ett intraprenadavtal och även bättre kopplad till den 
demokratiska styrningen av skolan. 



Genom nya skollagen står skolan inför en rejäl nystart Lärarnas roll kommer att stärkas och det är 

viktigt att planer görs för att ytterligare höja lärarnas kompetens. 

Vi vill arbeta för att höja lärarnas (pedagogernas) status. Och vi tycker att det är viktigt att 

skolledningen självständigt ska kunna utforma och leda arbetet. 

Vi moderater satsar ytterligare 4 miljoner kr på personaltäthet, lärare och special pedagoger. 

Efter att ha tittat på Bunkefloprojektet och förstått de vinster för eleverna med fysisk aktivitet varje 

dag i skolan, anser vi att Karlshamns kommun borde satsa på detta. Bunkefloprojektet startades 1999 

och är ett unikt samarbete mellan grundskola, högskola och universitetssjukhus och har hittills 

resulterat i fem doktorsavhandlingar. De som haft daglig fysisk aktivitet hade förutom bättre betyg, 

även i teoretiska ämnen också bättre muskulatur och skelett. 

Fritid & Kultur 

Vi föreslår att kommunen satsar ytterligare drygt en miljon kr på att anlägga och underhålla 

lekplatser i kommunen. Det är viktigt att vi skapar trygga och kreativa miljöer för att få en trygg och 

utvecklande miljö för våra barn. 

Vi moderater fortsätter att stödja föreningsidrotten och kulturen genom att ökat ekonomisk bidrag 

till ideella ledare. På detta sätt visar Karlshamns invånare sin tacksamhet gentemot det viktiga arbete 

och samhällsnytta som aktiva idrottsledare lägger ner på sin fritid för våra barn och ungdomar. 

Vi vill också fortsätta verka för att sport och fritidsanläggningar har generösa öppettider och att de 

finns nära kommuninvånarna. Vi kommer fortsätta att verka för att Karlshamns innerstad skall ha en 

is rink som servar skolor, föreningslivet och spontanidrotten. Moderaterna har varit delaktiga i och 

verkat för att spontanidrottsplatser finns utspridda inom kommunen och arbetet fortgår. 

Vår tätortsnära skog, grönområden och skärgård är mycket viktiga områden för oss i Karlshamn. Det 

är en självklarhet för oss moderater att det finns nära och lättillgängliga strövområden för det rörliga 

friluftslivet både i och utanför stadskärnan. Vi har aktivt medverkat för att skapa ökad tillgänglighet 

till flera av skärgårdens öar genom fler båtturerfrån Karlshamn och Matvik. 

Vi vill släppa in entreprenörer i Bellevue Parken för att utveckla verksamheten. 

Kost 

Enligt den nyligen initierade kostutredningen har det framkommit att ett stort antal kök för skolor 

och boenden i kommunen är i så dåligt skick att de inte borde få bedriva verksamhet. Bristerna i 

underhållet har i utredningen visat att en del kök har så allvarliga hygieniska brister och att de borde 

stängas omedelbart. 

Moderaterna föreslår en att man inte bara tittar på hur man ska kunna renovera och modernisera 

köken utan även hur man skulle titta på andra möjligheter och låta oss bli utmanade av externa 

aktörer. Upplevelsen av måltiderna för boende inom omsorgsförvaltningen borde vara sån att de ska 

kännas som om de åt på en riktig restaurang och inte bara utspisas i en matsal då de i regel inte har 



något alternativ att välja på. På samma sätt bör skolrestaurangerna erbjuda sådan mat och miljö att 

barnen/ungdomarna uppskattar stunden där. 

Barnomsorg 

Kommunen har ansvar för att erbjuda god barnomsorg. För att möta detta krävs valfrihet, jämlikhet 

och kvalite. En modell passar inte alla familjer. Att erbjuda avlastning och stöd genom en flexibel 

barnomsorg är en viktig del av välfärden men även en central del för en politik för fler i arbete. 

En möjlighet är att uppmuntra dagbarnvårdarna att gemensamt bilda fristående verksamheter. Ett 

annat sätt att öppna upp för valfrihet inom skola och omsorg är att alla alternativ presenteras på lika 

villkor på kommunens hemsida (Nacka modellen). Här redovisas bl. a. brukarkundnöjdhet och 

måluppfyllelse på alla aktiva skolor i kommunen oavsett huvudman. 

Övriga budgetkommentarer 

Vi har genomgående räknat med att upphandla städ och vaktmästeri under respektive nämnd. 

Vi har även räknat med alternativ drift av delar ur kostverksamheten under BUS- Omsorgs- och 

Gymnasienämnd (- 3 000) 

Vi tar bort hela anslaget till Folkets Hus då de verkar på en konkurrensutsatt marknad och har 

hyresgäster som borde täcka deras kostnader (-720). 

Vi vill tillsätta ytterligare en 75% tjänst som upphandlare utöver den tjänst som rekryteras under 

hösten. (+500) 

Vi upphandlar entreprenader inom beskrivna områden (-7 200) 

Vi ökar anslaget för aktiv personalpolitik (+500) 

Vi ökar bidraget till ideella ledare inom ungdomskulturen(+ 50) 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, NAV, får ökade resurserför 

arbetsmarknadsprojekt och yrkesvux (+ 1238) 

Vi moderater satsar ytterligare (+4 000) kr på personaltäthet, lärare och special pedagoger. 

Projektering av centralt belägna parkeringsplatser(+ 500) 

Resursförstärkning till Fritidsnämnd ( + 2 ODD) där vi bl. a. vill införa ett riktat bidrag till föreningarna 

för ideella ungdomsledare! 

Utrustning till kostverksamheten för att kunna erbjuda mer än en rätt (+400) 

Vi vill ytterligare uppmärksamma Karlshamns 350år jubileum (+500) 

Vi effektiviserar kommunens bilhantering enligt revisorernas förslag (-1 250) 

Vi erbjuder alla som behöver arbetskläder detta inom omsorgen(+ 750) 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 7 

Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 146 2013/107 

Ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari- maj 2013 

Kommunstyrelsens beslut 

att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppmana de nämnder som befarar underskott att snarast återkomma till 
kommunstyrelsen med åtgärdsförslag och konsekvensanalys. 

Sammanfattning 

171 

Ekonomichefen redovisar månadsuppfoljning per 2013-05-31 avseende nämndernas och 
bolagens verksamhet. 

Den sammanlagda årsprognosen för nämnderna och förvaltningarna efter fem månader 
visar ett resultat på- 2,2 vilket är 5,8 mnkr sämre än budgeterad nivå. Bolagen visar ett 
resultat före skatt som är -0,7 mnkr, vilket är något sämre än budget. 

Beslutsunderlag 

• Månadsuppföljning per 2013-05-31 
• Månadsuppfoljning för bolagen per 2013-05-31. 
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MÅNADsUPPFÖLJNING PER 130531 

Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda. 

Ekonomisk översikt 
Föreliggande ekonomiska rapport per 130531 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och forvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomikontoret centralt fOr prognoser och beräkningar. 

Efter fem månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårsresultatet 
totalt sett väntas uppgå till minus 2,2 mnkr, vilket är 5,8 mnkr sämre än den budgeterade 
nivån som efter KF:s beslutade ändringar i maj uppgår till 3,6 mnkr. 

Prognosen for nämnderna pekar mot ett tmderskott mot budget på cirka l 0,0 mnkr. De största 
avvikelserna redovisas nedan. Övriga nämnder redovisar mindre eller inga avvikelser. 

Teknisk nämnd 
Omsorgsnämnd 

Socialnämnd 
Kommunstyrelse 
Gynmasienänmd 

-4,7mnkr 
-6,0mnkr 

-1,0 mnkr 
+0,6 mnkr 
+l,Omnkr 

Högre kostnader for vinterväghållning 
Högre kostnader for hemtjänst, särskilda boenden och 
personlig assistans 
Ökade kostnader, insatser for vuxna 
Lägre kostnader kollektivtrafik, sämre prognos for turism 
Högre intäkter (AF-bidrag, interkommunala ersättningar) 

Tekniska nämnden har beslutat att begära tilläggsanslag for de ökade vinterväghållnings
kostnaderna samt gett forvallningschefen i uppdrag att återkomma for forslag på åtgärder for 
att i övrigt hålla budgeterad nivå. 

Inom omsorgsf6rvaltningen pågår utredningar for att få fram orsakerna till avvikelserna samt 
att ta fram forslag till åtgärder. Dessa ska presenteras på omsorgs- och socialnämndemas 
sammanträden i juni. 

För finansforvallningen beräknas budgetöverskott med 4,3 mnkr, beroende på bättre prognos 
for skatteintäkter och finansnetto samtidigt som prognosen for utjänmingsbidragen 
forsärnrats. 

På investeringssidan uppskattas årsforbrukningen att uppgå till ca 286 mnkr, vilket är 14 mnkr 
lägre än den budgeterade nivån. Förändringen beror främst på forsening i pågående projekt i 
exploaterings- och teknikverksamhetema. 

Personal 
Nästa uppfoljning görs for periodenjanuari tilljuni och redovisas i månadsrapporten 130831. 
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Sintkommentar 
Den sammantagna årsprognosen efter fem månader visar ett resultat på minus 2,2 mnkr, vilket 
är 5,8 mnkr sämre än budgeterad nivå. 

Med hänvisning till reglementet fcir ekonomi- och verksamhetsstyrning, kapitel 5, uppmanas 
de nämnder som befarar underskott att snarast till kommunstyrelsen återkomma med 
åtgärdsforslag och konsekvensanalys. 

~N~~ 
Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

DRIFTSREDOVISNING (tkr) 

Nämnd 

Kommunfullmäktige 
Revision 
Kommunstyrelse 
Nämnd fcir barn, ungdom och skola 
Gyronasienämnd 
Nämnd fcir arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Kulturnämnd 
Teknisk nämnd 
Teknisk nämnd, va exkl finans 
Byggnadsnämnd 
Fritidsnämnd 
Omsorgsnämnd 
Socialnämnd 
Valnämnd 
Överfcirmyndamämnd 
Kommunstyrelse, Festivalkommitte 
Summa 
SUMMA FINANSIERING 

DRIFTSREDOVISNINGEN TOTALT 

IINVESTERINGSREDOVISNINGEN TOTAL T 

Kent W almström 
Ekonom 

Årsbudget 
2013 

-1 701 
-1 328 

-116 235 
-462 489 
-137 379 

-32 023 
-23 108 
-66 71 o 

o 
-6 267 

-45 104 
-521 513 

-88 380 
-63 

-2 378 
-2 117 

-1506 795 
1510 401 

3 606 

-300 4441 

Prognos 2013 Avvikelse 
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2013-06-17 

RESUL TATP Å VERKAN A V ÅNDRINGAR I DRIFTBUDGET: 
Budget KF 120618 7 561 
Minskade avskrivningar 2 050 
Förändring skatter och bidrag ink! skatteväxling 6 240 
Läraravtalet 2012, helårseffekt -3 666 
Personalpolitiska åtgärder 2012, helårseffekt -1 035 
Lönenivå 2012, helårseffekt -32 915 
Finansfcirvaltning, lönenivå 2012 33 950 
Anpassningar 5 500 
KS anslag till fcirfogande, utvecklingsreserv 6 150 
Hemsjukvård -22 135 

Budget KF 130204 l 700 
Minskade avskrivningar 80 
Slmtter och bidrag, SKL 13:06 150 
Pensionsnetto -669 
Finansfcirvaltning, CURA l 037 
Finansfcirvaltning, prestationsersättning 3 825 
Kommunstyrelsen, återbetalning från Blekingetrafiken 2012 2 506 
Omsorgsnämnden, sammanhållen vård och omsorg -3 825 

Budget KF 130408 4 804 

Nämnd fcir arbetsmarknad och vuxenutbildning, UngSam -1 198 

Budget KF 130506 3 606 
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13 maj 2013 

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR BOLAGEN PER 2013-05-31 

stadsvapnet och kommunstyrelsen tillhanda 

Sammanfattning och kommentar 

Ekonomisk översikt 
F öreliggande ekonomiska rapport per 2013-05-31 bygger på sifferuppgifter och bedömningar 
från respektive bolag. För sammanställning och kommentarer ansvarar ekonomikontoret 

Efter 2013 års fem första månader uppvisar bolagen ett resultat innebärande att helårs
resultatet prognosliseras enligt följande: 

Budgetuppföljning per 2013-05-31 vad avser drift (mnkr) 

Bokslut 2012 Budget2013 Prognos 2013 Avvikelse 2013 
Karlshamn Energi AB 15,0 12,3 11,0 -1,3 
Karlshamnsbostäder AB 6,9 3,0 3,0 0,0 
Karlshamns Hamn AB 0,6 0,6 0,6 0,0 
Karlshamnsfastigheter AB -25,0 -8,1 -7,5 0,6 
stadsvapnet i Karlshamn AB -21,4 -10,8 -10,8 0,0 
Koncernmässiga dernineringar 6,1 0,0 0,0 0,0 
!Resultat före skatt C17,8 -3,0 -3,7 -0,7 

Investeringsuppföljning per 2013-05-31 (mnkr) 

Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse 2013 
Karlshamn Energi AB 102,7 37,5 35,8 1,7 
Karlshamnsbostäder AB 9,4 25,0 25,0 0,0 
Karlshamns Hamn AB 61,2 36,7 36,7 0,0 
Karlshamnsfastigheter AB 12,0 85,4 5,4 80,0 
stadsvapnet i Karlshamn AB 0,0 0,0 0,0 0,0 
S:a investeringar 185,3 184,6 102,9 81,7 

Som framgår av sammanställningen, efter fem månader av år 2013, bedömer Karlshanrn 
Energi AB att man inte kan nå upp till budgeterat resultat. Övriga bolag gör bedömningen att 
man för år 2013 ska klara ett resultat minst i nivå med vad som budgeterats. 



13 maj 2013 

Karlshamn Energi AB:s årsprognos för 2013 är 1,3 mnkr sämre än budget efter fem månader 
av året. Prognosen grundar sig delvis på uppskattningar eftersom mätvärden för maj inte fullt 
ut är framme. Fjärrvärmenettot är sämre än budget p g a dyrare produktion under den kalla 
perioden i början på året. Bolaget beräknar att ett budgeterat stopp i leveranserna från Södra 
Cell Mörrum inte blir av och att detta förbättrar prognosen. Värdet för vindkraften är lägre än 
budgeterat. Anslutningsavgifterna för fjärrvärme blir högre än budgeterat. 

Till och med alctuell månad har andelen fjärrvärmeproduktion från Södra Cell varit 84 %, 
vindkraftsproduktion mot budget l 00 %, årsprognos imnatning i elnätet mot budget l 00 %, 
årsprognos fjärrvärmeförsäljning mot budget l 09 % och årsprognos elförsäljning mot budget 
94%. 

Arsprognosen för Karlshamnsbostäder AB ligger lika med budget efter fem månader av år 
2013. Resultatet är något sämre än för motsvarande period föregående år. Bolagets ränte
kostnader är fortsatt lägre än budget vilket innebär att bolaget kan fortsätta satsa på fastighets
underhållet. Däremot är taxorna för energi och V A lite högre än budgeterat. Antalet vakanta 
lägenheter är 13 stycken och av dessa är l O stycken inte uthyrningsbara (ombyggnad kv 
Dalsland). Vakanta lokaler är 4,4 %. Den genomsnittliga låneräntan är 3,18 % och andelen 
kortfristiga lån är 18,8 %. Prognos över omflyttningen är 425 st. 

Karlshamns Hamn AB:s årsprognos för 2013 ligger efter fem månader i samma nivå som 
budget. Hittills i år så har volymerna varit något lägre än budgeterat. Detta beroende på att 
marimaden är i ett avvalctande läge när det gäller konjunkturbedömningen. Hitintills i år har 
bolaget investerat 12,2 mnkr. 

Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter fem månader av året en årsprognos som ligger 0,6 
mnkr bättre än budget. Bolagets energi- och snöröjningskostnader har hitintills i år varit högre 
än budgeterat p g a väderleken. Räntekostnaderna för bolaget är lägre än budgeterat. Arbetet 
med etapp V, på Östra Piren, är ytterligare senarelagd och presenteras tidigast under andra 
kvartalet 2013. 

Den totala ekonomiska situationen efter fem månader av 2013 pekar således sammantaget på 
ett resultat före skatt som är -0,7 mnla, vilket är något sämre än budget. Bedömningen är dock 
att koncernbidrag av planerad storlek kan lämnas till stadsvapnet AB. 

Prognosen för 2013 års koncernmässiga resultat ligger på -3,7 mnlcr. 

6~ 
Ekonomichef Ekonomisamordnare 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 7 

Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 155 2013/246 

Samarbetsavtal och marköverlåtelseavtal avseende kombiterminal i Stilleryd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna att stadsvapnet i Karlshamn AB tecknar samarbetsavtal med Karlshamns 
Hamn AB om kombiterminal samt 

att godkänna bifogat köpekontrakt, 2013-05-21, mellan Karlshamns Hamn AB och 
Karlshamns Kajer AB under namnändring samt 

att godkänna bifogat avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshamns 
kommun och Karlshamns Kajer AB under namnändring samt 

att godkänna bifogat avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshanms 
kommun och Karlshanms Hamn AB samt 

att godkänna bifogat avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshamns 
kommun och Karlshamns Hamn AB samt 

att såsom för egen skuld utöka borgensramen för stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser med 27 mnkr från dagens 254,8 mnkr till 281,8 mnkr jämte därtill 
löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning 
Som ett led i Karlshamns kommuns satsning på Stillerydsområdet och bildandet av den 
nya kombiterminalen så behövs ett nytt samarbetsavtal mellan moderbolaget 
stadsvapnet i KarlshanmAB och dess dotterbolag Karlshanms Hamn AB samt 
marköverlåtelser mellan Karlshamns kommun, Karlshamns Hmnn AB och Karlshamns 
Kajer AB under namnändring. 

Bakgrund 
Karlshamns kommun vill utveckla Stillerydsområdet och avser att via det helägda 
bolaget Karlshamns Hamn AB bilda ett nytt dotterbolag (Karlshamns Kajer AB under 
namnändring) för ägande och drift av en kombiterminaL Investeringen beräknas uppgå 
till ca 50 mnkr och finansieras enligt förslag i bifogat samarbetsavtal. 

Beslutsunderlag 
• stadsvapnets i Karlshamn AB protokoll 2013-05-28 
• PM från Ernst & Y o ung AB angående markförsäljning 
• Samarbetsavtal - Kombiterminal 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 7 

Kommunstyrelsen 

Forts§ 155 

2013-06-18 

• Köpekontrakt, 2013-05-21, mellan Karlshamns Hamn AB och 
Karlshanms Kajer AB under namnändring 

• Avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshamns 
kommun och Karlshamns Kajer AB under nanmändring 

• Avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshamns 
kommun och Karlshanms Hamn AB 

• Avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshamns 
kommun och Karlshamns HanmAB 

• Markbytesberäkning ink! karta. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 7 

Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 157 2013/228 

Revidering av Upphandlingspolicy samt dess riktlinjer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta reviderad Upphandlings- och inköpspolicy samt Riktlinjer för upphandling och 
inköp 

att bemyndiga kommunstyrelsen att fortsättningsvis besluta om revidering av Riktlinjer 
för upphandling och inköp. 

Sammanfattning 

Nu gällande version av kommunens upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling 
och inköp är ej i överensstämmande med gällande lagstiftning. I samband med att 
upphandlingsfunktionen förändras, revideras därför dessa dokument. 

De huvudsakliga förändringarna är sammanfattningsvis följande: 
De olika upphandlingsförfarandena är nu kopplade till i lag fastställda 
tröskelvärden 
Dokumenten beslaiver att upphandlingsfunktionen är centraliserad 
Arbets- och ansvarsfördelningen mellan förvaltning och upphandlingsenhet vid 
upphandlingar är tydliggjord. 

Beslutsunderlag 

• Upphandlingschefens tjänsteskrivelse 2013-05-30 
• Upphandlings- och inköpspolicy 
• Riktlin j er för upphandling och inköp 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-06-04 § 107. 

Yrkande 

Marco Paulsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 7 

Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 165 2012/376 

Ändring av lokala ordningsföreskrifterna angående campingförbud på badplatser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att ändra de lokala ordningsföreskrifterna enligt f6ljande: 

Camping samt uppställning av husvagnar och husbilar får inte ske på följ ande 
platser om uppmärkt ställplats saknas: 

Allmänna friluftsbad med angränsande parkeringsplatser (Elleholm, Köpegårda, 
Kollevik, Lilla Öjasjön, Långasjön södra badplatsen, Långasjön vid campingen, 
Nytäppet, Sternö, Stilleryd, Svartasjön, Trehörnasjön och Ällhölen), 
utan särskilt tillstånd från kommunen. 

Sammanfattning 

I den lokala ordningsföreskriften är det förbjudet att campa på de allmänna friluftsbaden 
med angränsande parkeringsplatser. Fritidsnämnden föreslår att campingförbudet skall 
gälla på badplatserna med gräns där hundförbudsskylt är placerad. Inom dessa områden 
skall gälla campingförbud från den 15 juni till den 15 augusti. Övrig tid och på övrig del 
av badplatsen lämnas tillstånd av parkenheten för föreningar och skolor. Övriga 
hänvisas till campingplatserna. 

Administrativa chefen föreslår - efter avstämning med företrädare för fritidsnämnden -
att ett tillägg görs i lokala ordningsföreskrifternas Il § Camping, vilket kan ersätta 
fritidsnämndens förslag: 

"Camping samt uppställning av husvagnar och husbilar får inte ske påföljande platser 
om uppmärkt ställplats saknas: 

Allmännafriluftsbad med angränsande parkeringsplatser (Elleholm, Köpegårda, 
Kollevik, Lilla Öjasjön, Långasjön södra badplatsen, Långasjön vid campingen, 
Nytäppet, Sternö, Stilleryd, Svartasjön, Trehörnasjön och Allhölen), 
utan särskilt tillstånd från kommunen. " 

Beslutsunderlag 

• Fritidsnämndens protokoll2013-04-26 § 39 
• Förtydligande- Yttrande angående campingförbud på kommunens badplatser 

2013-05-20 
• Kommw1styrelsens arbetsutskott protokoll2013-06-04 § 112. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 7 

Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 166 2013/247 

Testamente efter May Brobeck 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tOreslår kommunfullmäktige 

att med tacksamhet motta de tre tavlorna och att överlämna dem till kulturnämndens 
vård för hantering enligt gällande rutiner. 

Sammanfattning 

Enligt testamente upprättat av May Bro beck skall Karlshamns kommun erhålla två 
tavlor av 1700-tals konstnären Per Hall samt en tavla av en okänd konstnär, 
föreställande naturmotiv grotta. Tavlornas värde är okänt. 

Beslutsunderlag 

• Administrative chefens tjänsteskrivelse 2013-01-07. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 148 2012/17 

Projektbudget för genomförande av anbud/auktionsförfarande för upplåtelse av 
campingfastigheterna inom Långasjönäs och Kollevik 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna förslaget till projektbudget och att finansiering på 430 tkr tas ur 
kommunfullmäktiges forfogandemedel 2013. 

Jens Henningsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsforvaltningen i uppdrag att genomfora ett 
anbuds/auktionsforfarande för upplåtelse av campingfastigheterna inom Långasjönäs 
och Kollevile med alternativen tomträtt eller äganderätt. En projektgrupp har bildats i 
syfte att genomföra uppdraget. Projektbudget saknas. 

I förslaget till projektbudget ingår kostnader för försäljningsprospekt, annonsering samt 
fastighetsombildning. 

Beslutsunderlag 

• Upphandlingschefens tjänsteskrivelse 2013-05-27. 

Yrkande 

Magnus Gärdebring (M) yrkar bifall till förslaget. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 167 2013/210 

Revidering av konsortialavtal för kollektivtrafiken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna det av Regionstyrelsen översända förslaget till reviderat konsortialavtal för 
kollektivtrafiken. 

Sammanfattning 

Mellan Landstinget Blekinge samt Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och 
Olofströms kommuner och kommunalförbundet Region Blekinge har avtal ingåtts vad 
avser drift av regional kollektivtrafikmyndighet och huvudmannaskapet för länets 
allmänna kollektivtrafik. 

Region Blekinge beslutade§ 39,2013-04-17 att anta reviderat konsortialavtal för 
kollektivtrafiken samt skicka det till samtliga medlemmar för antagande. 

Beslutsunderlag 

• Regionstyrelsens protokoll2013-04-17. 



2013-04-03 

KONSORTIALA VT AL 

Mellan Landstinget Blekinge samt Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, sölvesborg och 

Olofströms kommuner- nedan benämnda förbundsmedlemmarna, och kommunal

förbundet Region Blekinge- nedan benämnd RB, har följande avtal ingåtts vad avser HU

skapande oct~ drift av regional kollektivtrafikmyndighet och huvudmannaskapet för~ 

ingetFa~il(en M länets allmänna kollektivtrafik. 

§ 1- RB ~ regional kollektivtrafikmyndighet för Blekinge 

Förbundsmedlemmarna har i särskilt beslut om reviderad förbundsordning för RB uppdragit 

åt RB att fr.o.m. 2012--Ql-01 vara regional kollektivtrafikmyndighet för Blekinge i en lighet 

med Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, nedan kollektivtrafiklagen. 

RB skall i egenskap av kollektivtrafikmyndighet upprätta och faststäl la regionalt trafikför

sörjningsprogram, besluta om allmän trafikplikt, sörja för en god koppling mellan regional 

planering och kollektivtrafik samt i övrigt uppfylla sin uppgift som regional kollektivt rafi k

myndighet. 

l syfte att tydliggöra RB:s roll som kollektivtrafikansvarig öveFiåteF har Förbundsmedlem

marna överlåtit aktierna i Blekingetrafiken AB till RB. På regionstyrelsen i december 2012, § 

99, beslutades att ge Blekingetrafiken AB i uppdrag att aweckla bolaget. Ansvaret för kol

lektivtrafiken åvilar RB vars trafiknämnd svarar för genomförandet av kollektivtrafiken. 

Befogenheter att ingå avtal om allmän trafik, att upphandla och samordna tjänster liksom 

övriga operativa frågor avseende Blel(ingetFa~il(en AB i enlighet med vad som anges i kollek

tivtrafiklagens 2 kap 12 § och 3 kap 2 §, regleras efter beslut i RB i reglemente för trafik

nämnden samt i bolagsoFdning ~ÖF och i ägaFdiFektiv till BlekingetFa~iken AB samt i 1:1pp 

d Fagsavtal i särskilt avtal mellan RB och Blekingetrafiken att gälla tills dess att inkråmsöver

låtelse av Blekingetrafiken AB till RB har skett. 

l detta avtal regleras förhållanden av vikt mellan Förbundsmedlemmarna och RB för RB:s 

roll som regional kollektivtrafikmyndighet. 

§ 2- Kollektivtrafikmyndighetens ansvar mm 

RB:s ansvar omfattar utan inskränkningar all trafik och alla övriga uppgifter som följer av 

kollektivtrafiklagen. Härutöver preciseras RB:s ansvar för kollektivtrafik enligt fö ljande. 

l 



Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Utöver det lagfästa ansvaret överlåter kommunerna, efter särskilt beslut, genom detta avtal 

till RB såväl myndighetsansvar som praktiskt arbete med upphandling, samordning av samt 

beställningsmottagning för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

sjukresor 

På uppdrag av Landstinget Blekinge, som huvudman för sjukresor, skall RB utföra sådana 

sjukresor inom Blekinges kollektiva persontrafik på väg och järnväg som ej sker med lands

tingets egna fordon. RB skall tillika svara för upphandling, samordning av och beställnings

mottagning för dessa kollektivtrafikresor. RB skall också svara för beställningsmottagning av 

utomläns sjukresor med tåg, båt och flyg. 

skärgårdstrafik 

Oaktat att skärgårdstrafik änn1:1 inte är en lagstadgad del av kollektivtrafikmyndigAetens tra 

fikansvar, eveFlåter l=är~1:1ndsmedlemmarna genom detta avtal till R8 ansvaret fär Blekinges 

skärgårdstrafik. RB skall ansvara för planering, upphandling, ingå avtal och övrig hantering 

av länets skärgårdstrafik. 

skolskjuts 

RB skall via Blekingetrafiken AQ utgöra kommunernas expertorgan och vid behov biträda 

vid planering och upphandling av respektive kommuns behov av skolskjutsar. Kommunerna 

skall samråda med RB/Biekingetrafiken vid sin skolskjutsplanering. 

Infrastruktur, hållplatser, hållplatsanordningar, stationer mm 

Det ankommer på kommunerna att i sin fysiska planering främja kollektivtrafikens behov av 

infrastrukturella förbättringar, framkomlighet och tillgänglighet för funktionshindrade. 

Kommunerna tillhandahåller- utan särskild ersättning från RB- erforderliga hållplatser, 

terminaler, hamnanläggningar, bryggor etc. för den trafik som RB skall utföra, såvitt inte 

ansvaret för dessa anläggningar enligt bestämmelse tillkommer annan. l den mån kommun 

tar ut avgift för nyttjande av sådan anläggning skall sådan kostnad vid fördelningen av RB:s 

underskott fullt ut belasta aktuell kommun. 

l den mån kommersiella trafikutövare önskar nyttja befintliga hållplatser mm, äger RB rätt 

att för respektive förbundsmedlems räkning fastställa avgift och ta ut ersättning av trafik

utövare för nyttjandet. Sådan avgift ska komma kommunerna till godo i proportion till 

kommunernas insats. l fall där kommersiella trafikutövare önskar nya hållplatser mm, skall 

RB upprätta särskilda avtal med berörda parter som reglerar hur sådana anordningar kan 

anskaffas, tillhandahållas och bekostas. 

För inköp av nya hållplatstavlor, väderskydd, informationstavlor för trafiken etc. svarar RB, 

liksom för drift och underhåll av dessa inventarier. RB ansvarar tillika för att erforderliga, 

resenärsrelaterade funktioner finns vid länets stationer. Uppsättning av väderskydd etc. 
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genomförs- efter samråd med berörd kommun- genom RB:s försorg. Erforderliga till

stånd, ev. marklösen etc. inför uppsättningen anskaffas genom kommunens försorg. 

§ 3 - Ekonomiskt ansvar 

RB:s ekonomiska ansvar omfattar den verksamhet som framgår av§ 1-2 

§ 4- Underskottstäckning/medlemsbidrag från förbundsmedlemmarna 

Förbundsmedlemmarna skall inbetala a-conto sin del av budgeterad underskottsersättning 

för kollektivtrafiken kvartalsvis. Slutlig reglering av underskottstäckning för kollektivtrafiken 

sker inom en månad efter det att RB:s styrelse fastställt årets resultat. 

RB ansvarar för att den regionala kollektivtrafiken bedrivs kostnadseffektivt inom ramen för 

myndighetsansvaret. Vid den slutliga regleringen skall innefattas möjlighet för RB att få un

derskottstäckning för kostnader som uppstått för att upprätthålla allmän trafikplikt som 

framgår av trafikförsörjningsprogrammet 

§ 5- Principer för underskottsfördelning 

Det underskott som uppstår i verksamheten ska ll täckas av förbundsmedlemmarna i enlig

het med de principer som redovisas nedan. 

Vid kostnads- och intäktsfördelning av den regionala kollektivtrafikens verksamhet skall sär

redovisning ske enligt följande: 

A Tågtrafik, tågkompletterande busstrafik (Kustbusstrafiken), periodkortsgiltighet på tåg 

samt särskild beslutad tåganslutningstrafik. 

B Linjetrafik med buss eller annat fordon samt särskild kollektivtrafik som komplette

ringstrafik, färdtjänst, sjukresor inom färdtjänsten samt riksfärdtjänst särredovisas på 

kommunnivå 

C Flygbuss-/taxitrafik särredovisas per linje 

D skärgårdstrafik på linjer som bedrivs som åretrunttrafik särredovisas på kommunnivå 

E Sjukresor inom ramen för kollektivtrafiken på väg som utförs på Landstinget Blekinges 

uppdrag 

F Gemensamma kostnader och intäkter, såsom trafikinformation, marknadsföring, be

stä llningsmottagning och -samordning samt övrig administration. 

Under- alternativt överskott i verksamheten A, E och F fördelas (såvitt inte kostnaderna och 

intäkterna avseende verksamhet F direkt kan tillföras någon av verksamheterna A-E) med 
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so% på Landstinget Blekinge. Resterande under- alternativt överskott fördelas på länets 

kommuner i förhållande till antalet invånare i respektive kommun per den 31/12 aktuellt 

verksamhetsår. 

Under alternativt överskott i verksamhet~ fördelas med 42 % på Landstinget Blekinge. Res

terande under- alternativt överskott fördelas på den kommun för vilken trafiken utförs. Vid 

kommungränsöverskridande allmän linjetrafik med buss eller annat fordon fördelas linjens 

under- alternativt överskott i förhållande till antalet vagnkilometer (tidtabellagda) inom re

spektive kommun. 

Vid kommunöverskridande särskild kollektivtrafik som kompletteringstrafik, färdtjänst, 

sjukresor inom färdtjänsten fördelas under- alternativt överskott i förhållande till netto

kostnaderna för trafiken med utgångspunkt från resenärernas folkbokföringskommun. 

Under- alternativt överskott i verksamhet C och D fördelas med SO% på Landstinget Blek

inge. Resterande under- alternativt överskott fördelas på den kommun vilken linjen i hu

vudsak betjänar. 

Tilläggstrafik 

Under- alternativt överskott skall fördelas på den kommun som beställt trafiken. 

Till tilläggstrafik skall även hänföras trafik- som upphandlats av RB- som nästan uteslu

tande utförs för att transportera grundskolelever. 

Annan fördelning 

Är parterna överens därom kan, för viss trafik, viss tid eller år tillämpas annan fördelning av 

underskott än vad som anges ovan. 

§ 6- Säkerhet för fordonsinvesteringar mm 

Landstinget Blekinge åtar sig att svara för de eventuella borgensförbindelser som långivare 

kan kräva vid anskaffning av tågfordon som behövs i trafiken. 

§ 7- Planerings- och budgetprocess 

Parterna är överens om att den regionala kollektivtrafiken är ett gemensamt intresse som 

ska utvecklas i nära samverkan i planeringen av kollektivtrafik, annan trafik, infrastruktur 

och kommunernas fysiska planering. Beredning av trafikförsörjningsprogram och verksam

hetsplan med medlemsbidrageni underskottstäckning ska ske via medlemsöverläggningar 

inom den ordinarie planerings- och budgetprocessen. Sam\'erkan mellan RB och förs~nds 

medlemmarna om trafikförsörjnings13rogram och verl<samhets13lan med medlemssidragen/ 

~nderskottstäckning ska ske via samrådsförtarande i resj3ekti\'e landstings och komm~n 

ledningar var\'id landstingsråd res13ekti\'e KS ordföranden ~tgör 8eredningsgr~l313· På tjäns-
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ternannanivå upprätthålls planeringssamverkan genom länstrafikgrl:IJ3J3en Kollektivtrafik

gruppen eller motsvarande nätverk. 

RB har ansvar för att det upprättas och fastställs ett regionalt trafikförsörjningsprogram i 

nära samverkan med förbundsmedlemmarna. RB beslutar om för vilken period programmet 

skall upprättas. Programförslaget skall remitteras till förbundsmedlemmarna för yttrande 

före fastställelse. 

RB skall årligen fastställa en treårig verksamhetsplan (innehållande trafik, ekonomi och 

smärre behov av infrastrukturåtgärder) för kollektivtrafikens behov av underskottstäckning 

senast 31 december ett år innan verkställighetsåret. ska verksamhets13lanen remitteras till 

förel:lnelsmeellemmarna för yttranele och 1:1tgöra gr1:1nel fä r ägarelirektiv till Blekingetrafil(en 

AS,. 

Budget för kollektivtrafikmyndigheten och kollektivtrafiken skall fastställas inom ramen för 

antaget trafikförsörjningsprogram respektive verksamhetsplan i samband med att budget 

beslutas för RB:s samlade verksamhet årligen. 

Med det regionala trafikförsörjningsprogrammet som grund skall RB besluta om allmän tra

fikplikt avseende den regionala kollektivtrafiken. Förbundsmedlem som önskar trafik utöver 

vad som enligt RB:s bedömning ryms inom bastrafiken, kan hos myndigheten begära revi

dering av beslut om allmän trafikplikt avseende ytterligare trafik, s.k. tilläggstrafik. 

§ 8- Trafikens genomförande 

RB äger genomföra trafik i egen regi (genom ägt bolag eller nämnd) eller genom avtal med 

trafikutövare. Inledningsvis bedrivs trafiken per entreprenad. via Blel(ingetrafiken 1\B. 

RB äger rätt att, med de begränsningar som framgår av lag, ingå avtal med kommuner, reg

ioner (regionala samverkansorgan) och trafikföretag samt regionala kollektivtrafik

myndigheter i angränsande län i syfte att samordna trafik och taxor i Blekinge län och an

gränsande områden. 

§Q Över:täriRg att ägaREtet att iilekiRgetrafikeR AH till RegieR iilekiRge 

Förel:lnelsmeellemmarna överlåter 2012 01 01 till ~B samtliga 30 000 aktier i Blekingetrafi 

ken 1\B, genom a·1räl(ningsnota, till kYoh'ärelet som är 100 kr/aktie. 

§lO-Tvist 

Tvist angående tolkningen av detta avtal eller varje annat rättsförbehållande som upp

kommer i avtalsrelationen skall om inte förhandlingar leder till överenskommelse, lösas av 

allmän domst ol. 
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§ 11- Avtalsändringar 

Ändringar i detta avtal förutsätter att ändringsförslagen godkänts i förbundsmedlemmarnas 

fullmäktige. 

§ 12-Avtalstid 

Detta avtal gäller fr.o.m. 2013-07-01 och till och med 2014-12-31. Avtalet förlängs därefter 

med tre år i sänder, för det fall inte uppsägning av avtalet sker senast 24 månader före re

spektive avtalstids utgång. Uppsägningen skall vara skriftlig och delges samtliga underteck

nare. Det avtal sai'R träffats I'RellaA färi;l~::~Aasi'Realei'RI'RarAa avseeAae aelägarska13et i 

BkiAgetrafikeA AB I::IJ3J3hör i ach I'Rea att aetta avtal träser i kraft. 

Detta avtal är upprättat i sju exemplar varav samtliga avtalsparter erhållit ett. 

För Landstinget Blekinge För Karlskrona Kommun 

För Ronneby Kommun För Karlshamns Kommun 

För Sölvesborgs Kommun För Olofströms Kommun 
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För Region Blekinge 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 7 

Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 169 2013/39 

Motion om byggnadsminnesvård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att med hänvisning till kulturnämndens och byggnadsnämndens yttranden anse 
motionen besvarad. 

Sammanfattning 

AndersEnglesson (MP) föreslår i en motion 2013-01-23 att kommunfullmäktige 
beslutar att ge kulturnämnden i uppdrag 
!.Arbeta fram en plan för en märkning av minnesvärda byggnadsverk i kommunen 
2. Undersöka möjligheten av att finansiera detta med EU-medel. 

Motionen har remitterats till kulturnämnden och byggnadsnämnden för yttrande. 
Kultur- och bibliotekschefen och stadsarkitekten har skrivit ett samordnat yttrande i 
ärendet som nämnderna har beslutat att ställa sig bakom. I yttrandet redovisas hur ny 
teknik, såsom smartphone-appar eller Q R-koder, kan användas inte bara som 
information utan även för att förstärka upplevelsen av en plats eller byggnad. Kostnaden 
för en skylt är ca 7.000 kronor, framtagning av en punkt med inläsning och ljudeffekter 
för Audioguide för smartphone-appar ca 21.000 kr samt en månadskostnad för drift om 
ca 1.500. Därtill tillkommer arbetstid för framtagning av material och eventuella drift
och supportkostnader. 

Beslutsunderlag 

• Motion (MP) 
• Byggnadsnämndens protokoll2013-04-24 § 81 
• Kulturnämndens protokoll2013-05-16 § 36 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-05-28 § 100. 

Yrlmnden 

Anders Englesson (MP) med instämmande av Marco Paulsson (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englessons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 170 2013/51 

Motion om kommunala planteringar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att med hänvisning till fritidsnämndens yttrande anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Anders Englesson (MP) tOreslår i en motion 2013-02-05 att kommunfullmäktige 
beslutar att uppmana de som ansvarar för vad som planteras i kommunens parker, 
grönområden, skolor och förskolor att i största möjliga utsträckning plantera träd och 
växter med ätliga frukter och bär. 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för yttrande. 
Gatu- och parkchefen har skrivit ett yttrande som fritidsnämnden har beslutat att ställa 
sig bakom. I yttrandet redovisas olika alternativ och möjligheter att plantera fruktträd 
samt inköp- och driftkostnader. 

Beslutsunderlag 

• Motion (MP) 
• Fritidsnämndens protokoll2013-04-26 § 43 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-05-28 § 101. 

Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englesson 
(MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 171 2012/426 

Motion om modernisering av inköpssystemet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att med hänvisning till inkomna yttranden anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Sara Månsson (MP) föreslår i en motion 2012-09-19, att Karlshamns kommun ska 
utreda möjligheten att digitalisera kommunens inköpssystem. 

Motionen har lämnas till samtliga nämnder och upphandlingschefen får yttrande. 

Nämnderna är positiva till att se över möjligheterna att modernisera kommunens 
inköpssystem och att rutinerna för upphandling kontinuerligt utreds och utvecklas. 
Upphandlingschefen konstaterar att Karlshamns kommun sedan 2006 använder 
inköpssystemet Inköp och faktura från Aditro. Systemet används i dagsläget får samtliga 
av kommunens livsmedelsrelaterade beställningar. En utbyggnad av systemet planeras 
för att omfatta fler förvaltningar/verksamheter vilket då kommer att säkerställa en 
förbättrad god intern kontroll vid anskaffuing av varor. 

Beslutsunderlag 

• Motion (MP) 2012-09-19 
• Upphandlingschefens yttrande 2013-02-25 
• Tekniska nämndens yttrande 2013-01-23, § 18 
• Byggnadsnämndens yttrande 2013-01-23 § 3 
• Fritidsnämndens yttrande 2013-02-01 § 14 
• BUS-nämndens yttrande 2013-02-07 § 10 
• Kulturnämndens yttrande 2013-01-31 § 7 
• Gyronasienämndens yttrande 2013-03-06 § 7 
• Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning yttrande 2013-01-30 § 5 
• Omsorgsnämndens yttrande 2013-02-25 § 29 
• Socialnämndens yttrande 2013-02-26 § 71 
• Överfdrrnyndarnämndens yttrande 2013-02-28 § 29. 

Yrkanden 

Koalitionen föreslår genom ordfåranden att motionen anses besvarad med hänvisning 
till inkomna yttranden. 
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Kommunstyrelsen 2013-06-18 

Magnus Gärdebring (M), Marco Paulsson (M), Anders Englesson (M) Henrik 
Gustafsson (SD) och Jens Henningsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan koalitionens förslag till beslut och 
Magnus Gärdebring (M) m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit 
koalitionens förslag. 

Votering 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner voteringsproposition enligt vilken den 
som vill bifalla koalitionens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Med 9 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att bifalla koalitionens 
förslag till beslut. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst avstår 

Tobias PoJkesson (S) x 
Christel Friskopp (S) x 
Marco Paulsson (M) x 
Jan Bremberg (S) x 
Anders Englesson (MP) x 
Jan-Åke Berg (S) x 
Bärthil Ottosson (M) x 
Leif Håkansson (S) x 
Henrik Gustafsson (SD) x 
Leif Håkansson (S) x 
Paul Hedlund (FP) x 
Magnus Gärdebring (S) x 
J ens Henningsson (V) x 
Marco Gustafsson (C) x 
Laila Johansson (KD) x 
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Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 172 2013/80 

Motion angående landel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fdreslår kommunfullmäktige 

att med hänvisning till Karlshamns Hamns yttrande anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Anders Englesson (MP) har i motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att 
komplettera hamnbolagets ägardirektiv med kravet att elförsörjning ska erbjudas fartyg 
som ligger vid kaj i hamn. 

Motionen har remitterats till stadsvapnet i Karlshamn AB och yttrande har inhämtats 
från Karlshamns hamn AB. 

Beslutsunderlag 

• Motion (MP) 2013-02-25 
• stadsvapnets protokoll2013-05-28. 

Yrkanden 

Koalitionen fdreslår genom ordforanden att motionen anses besvarad med hänvisning 
till Karlshamns Hamns yttrande som behandlats av stadsvapnet i Karlshamn AB. 
Jens Henningsson (V) och Jan-Åke Berg (S) instämmer i forslaget 

Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 

Ordforanden ställer proposition mellan koalitionens forslag och Anders Englesson (MP) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit koalitionens fdrslag. 
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