
KARLSHAMNS KOMMUN KALLELSE l (2) 

Kommunfullmäktige 2013-06-05 

Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, måndagen den 24 juni 2012 kllS.OO (OBS! tiden) 

Ärende KS § 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

*) 

*) 

119 och 
*) 

120 

117 

122 

*) 

126 

*) 

*) 

*) 

*) 

*) 

131 

*) 

*) 

*) 

"Cykla till jobbet (eller på fritiden)"- prisutdelning 

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) 

Införande av en resultatutjämningsreserv 

Kommunens budget för år 2014 och flerårsplan 2015-2016 med vision för 
2019 samt fastställande av skattesats för år 2014 

Inledningsanföranden l O min per parti. 
- Debatt l timme. Varje inlägg max 2 min. Inga gemnälen. 

Ekonomiska månadsuppföljningar för periodernajanuari -april 2013 och 
januari- maj 2013 

Finansrapport per 30 april2013 

VA-plan för Karlshamns kommun 

Karlshanms skärgårdsprogram-kommunalt V A till Tärnö i Hällaryds 
skärgård 

Samarbetsavtal och marköverlåtelse - Karlshamns Hamn AB 

Upphävande av investeringspolicy samt förslag på nya riktlinjer för 
investeringar och leasing 

Revidering av Upphandlingspolicy och dess Riktlinjer 

Ändring av lokala ordningsföreskrifter angående campingförbud på 
badplatser 

Testamente efter May Brobeck 

Projektbudget för anbuds-/auktionsförfarande- camping- och 
turistanläggningarna 

Revidering av konsortialavtal för kollektivtrafiken 

Årsredovisning för Samverkansnämnden i Blekinge 2012 

Motion angående äldreomsorg 

Motion om byggnadsminnesvård 

Motion om kommunala planteringar 

Motion om möjligheterna att modernisera kommunens inköpssystem 
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Motion angående landel 

Inkomna motioner: 
Motion om strålningsrisker- Anders Englesson (MP) 

Ärenden för kännedom 
Länsstyrelsens beslut 2013-05-23 att inte pröva kommunens beslut att 
anta detaljplan för del av fastigheterna Rörmokaren 2 och 3 
Årsredovisning för NetPort.Karlshamn AB och NetPort.Karlshamn 
Ideell förening 2012 
Arsredovisning 2012 för Kreativum i Blekinge AB 
skiljedom 2013-05-31. 

Entledigande från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
Räddningstjänsten Västra Blekinge och gymnasienämnden samt ersättare i 
byggnadsnämnden (Johannes Nilsson (S)) 

Entledigande från uppdraget som nämndeman vid Blekinge tingsrätt ( Andreas 
Saleskog (S)) 

Fyllnadsval som ersättare i Karlshamn Hamn AB:s styrelse (efter Magnus 
Olsson (M)) 

Entledigande från uppdragen som ersättare i BUS-nämnden och representant i 
arvodesgruppen (Elisabeth Dahl (M)) 

Fyllnadsval som ledamot och tillika andre vice ordförande i 
gymnasienämnden (efter Asa Nilsson (M)) 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge (Jonna Lindell (FP)) 

Entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden (Edward 
Törnqvist (M)) 

Fyllnadsval av ledamot och förste vice ordförande i socialnämnden (efter 
Britt-Marie E:son Wallin (FP)) 

*) Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 18 juni och därefter 
skickas protokollsutdrag ut snarast möjligt. 

OBS! 
Kommunfullmäktiges valberedning sammanträder måndagen den 24 juni 
2013 kl. 14.45 i Arydssalen för handläggning av ovannämnda fyllnadsval 

Ledamöterna kallas härmed till sammanträdet 

Sammanträdet sänds på webben. 

Ethel Duvskog 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU 

Kommunstyrelsen 2013-06-18 

§ 2013/ 

Införande av resultatutjämningsreserv 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fdreslår kommtmfullmäktige 

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

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 annat 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 (RUR) 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 resultatutjämningsreserven påverkar 
inte kommunens finansiella resultat utan påverkar endast balanslaavsresultatet. 

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 



Datum 
2013-06-05 

Kommunstyrelsen 

Införande av resultatutjämningsreserv 

Bakgrund 

Diarienummer 

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 annat då 
möjlighet numer finns för kommunen att införa en så kallad 
resultatutjärnningsreserv. 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 (RUR) och får 
disponeras då skatteintäkterna sviktar i lågkonjunktur istället för att den 
kommunala verksamheten ska ntgöra besparingsbuffert 
Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar av intäkterna över 
konjunkturcyklerna. Disposition eller avsättning till resultatuti ämningsreserven 
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. 

Förslag 

En ny punkt 2.4 föreslås i reglementet med följande lydelse. 

"2.4 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 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. Uttag ur reserven kan budgeteras (from 2014) om 
prognosen under budgetarbetet understiger det tioåriga genomsnittet (och om 
man har för avsikt att disponera RUR). 



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

I forvaltningsberättelsen ska, enligt lagen om kommunal redovisning, en 
utvärdering göras om de mål och riktlinjer som avses i 8 kap 5 § 
kommunallagen uppnåtts och foljts. Ä ven den ekonomiska ställningen ska 
utvärderas. Dessutom blir det obligatoriskt att sammanställa en så kallad 
balanskravsutredning som definierar "Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar" och i fårekommande fall redovisar forändringen 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 forändringar 
av reserven redovisas över resultaträkningen. 

Under år 2013 finns det även en möjlighet att reservera överskott upparbetade 
från och med räkenskapsåret 2010 1

• Karlshamns kommun ska reservera 
medel upparbetade 2010-2012, vilket innebär att en ingående balans 
beräknas och beslutas av fullmäktige under räkenskapsåret 2013. Vid 
beräkning av reserveringen for 20 l 0-2012 är det samma regelverk som gäller 
som for år 2013 och framåt. Det innebär att varje år ska betraktas var for sig. 

1 Övergångsbestämmelse: De nya bestämmelserna i 8 kap 3 d§ tillämpas dock från och med 
räkenskapsåret 2010, om fullmäktige under räkenskapsåret 2013 beslutar att till en 
resultatutjänmingsreserv göra en reservering får tidigare räkenskapsår. 

Förslag till beslut 

att revidera reglementet for ekonomi- och verksamhetsstyrning i enlighet med 
detta forslag om infårandet av en resultatutjämningsreserv. 

Sven-Åke Sverisson 
Kommunstyrelsens ordforande 

2 

/b1~ 
Hans H yllstedt 
Ekonomichef 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 2013-

§ 2013/ 

Kommunens budget för år 2014 och flerårsplan 2015-2016 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

att fastställa resultatnivån till -5 458 tkr för år 2014, till 6 124 tkr för år 2015 och till 18 
310 tkr för år 2016 

att fastställa nivån för nettoinvesteringar 2014 tilll60 660 tia, för 2015 till 
101 411 tkr och för 2016 till224 483 tia 

att fastställa oförändrad skattesats (22:21 kr) för 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 för nettoinvesteringar avseende budget 2013 skall minskas med 50 000 tia 

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 

e Koalitionens förslag till budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 
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Kommunstyrelsen 2013-05-21 

§ 119 2013/107 

Ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari- april 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 

138 

Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per 2013-04-30 avseende nämndemas och 
bolagens verksamhet. 

Den sammanlagda årsprognosen för nämnderna och förvaltningarna efter två månader 
visar ett resultat på- 3,3 vilket är 8,1 mnkr sämre än budgeterad nivå. Bolagen visar ett 
resultat före skatt som är -1 ,3 mnkr, vilket är något sämre än budget. 

Beslutsunderlag 

• Månadsuppföljning per 130430 
• Månadsuppföljning för bolagen per 2013-04-30. 



2013-05-16 

MÅNADsUPPFÖLJNING PER 130430 

Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda 

Ekonomisk översikt 
Föreliggande ekonomiska rapport per 130430 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och forvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomikontoret centralt fOr pro gnoser och beräkningar. 

Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårsresultatet 
totalt sett väntas uppgå till minus 3,3 mnkr, vilket är 8,1 mnlcr sämre än den budgeterade 
nivån som efter KF:s beslutade ändringar i april uppgår till4,8 mnlcr. 

Prognosen for nämnderna pekar mot ett underskott mot budget på cirka 13,4 mnkr. De största 
avvikelserna redovisas nedan. Övriga nätunder redovisar mindre eller inga avvikelser. 

Teknisk nätund 
Omsorgsnämnd 
BUS-nämnd 

Socialnämnd 
Kommunstyrelsen 
Gymnasienämnden 

-5,2 mnkr 
-4,3 mnlcr 
-3, l mnkr 

-2,0mnkr 
+l,Omnlcr 
+0,6 mnlcr 

Högre kostnader for vinterväghållning och fastighetsdrift 
Högre kostnader for hemtjänst och särskilda boenden 
Nya avdelningar inom fOrskolan och högre personalkost
nader inom grundskolan 
Ökade kostnader, institutionsplaceringar fOr vuxna 
Fn lägre kostnadsprognos för kollektivtrafiken 
Högre intäkter (AF-bidrag, interkommunala ersättningar) 

A v kommentarerna från de nämnder som rälmar med negativa avvikelser framgår att det 
pågår utrednings- och analysarbete. Detta ska leda fram till konsekvensbeskrivning och 
åtgärdsfOrslag som ska kunna behandlas i respektive nätund under maj månad. 

För finansfcirvaltningen beräknas budgetöverskott med 5,3 mnlcr, beroende på bättre prognos 
fOr skatteintäkter och finansnetto samtidigt som prognosen for utjänmingsbidragen 
försämrats. 

På investeringssidan uppskattas årsforbrukningen att uppgå till ca 287 mnkr, vilket är 13 mnlcr 
lägre än den budgeterade nivån. Förändringen beror främst på försening i pågående projekt i 
exploaterings- och teknikverksamheterna. Det är möjligt att en del av MOS-projektet kan 
glida över till2014. I så fall kommer det att framgå vid nästa rapporttillfålle. 

Personal 
Resursanvändningen under det första kvartalet har minskat med 19 000 tilmnar, ca 1,7 procent 
jätufcirt med förra året. Flertalet nämnder har minskat. BUS-nämnden har minskat mest 
(-10 %) medan NAV-nämnden ökat mest (+18 %). Även omsorgsnämnden, socialnämnden 
och gymnasienämnden har ökat något. Många nätunder har en ökad frånvaro vilket innebär att 
den arbetade tiden har minskat mer än den planerade tiden. 

1(3) 



2013-05-16 

Sintkommentar 
Den sammantagna årsprognosen efter två månader visar ett resultat på minus 3,3, vilket är 8,1 
mnkr sämre än budgeterad nivå. 

Med hänvisning till reglementet får ekonomi- och verksamhetsstyrning, kapitel 5, uppmanas 
de nämnder som befarar underskott att snarast till kormmmstyrelsen återkomma med 
åtgärdsfårslag och konsekvensanalys. 

Ekonomichef Verksamhetscontroller Ekonom 

DRIFTSREDOVISNING (tkr) 

Nämnd 
Årsbudget 

Prognos 2013 Avvikelse 
2013 

Kmnmunfullmäktige -1 701 -1 701 o 
Revision -1 328 -1 328 o 
Kommunstyrelse -116 235 -115 235 l 000 
~ämnd får barn, ungdom och skola -462 489 -465 619 -3 130 
Gyronasienämnd -137 379 -136 806 573 
Nämnd får arbetsmarknad och vuxenutbildning -30 825 -31 016 -191 
Kulturnämnd -23 l 08 -23 106 2 
Teknisk nämnd -66 710 -71 910 -5 200 
Teknisk nämnd, va o o o 
Byggnadsnämnd -6 267 -6 267 o 
Fritidsnämnd -45 l 04 -45 104 o 
Omsorgsnämnd -521 513 -525 845 -4 332 
Socialnämnd -88 380 -90 372 -1 992 
Valnämnd -63 -63 o 
Överfårmyndarnämnd -2 378 -2 518 -140 
Kommunstyrelse, festivalkommitte -2 117 -2 117 o 
Summa -1505 597 -l 519 007 -13 410 
SUMMA FINANSIERING l 510 401 l 515 694 s 293 

DRIFTSREDOVISNINGEN TOTAL T 4 804 -3 313 -8117 

IINVESTERINGSREDOVISNINGEN TOTAL T -300 4441 -287 5271 12 9171 
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RESUL TA TP Å VERKAN A V ÄNDRINGAR I DRIFTBUDGET: 
Budget KF 120618 7 561 
Minskade avskrivningar 2 050 
Förändring skatter och bidrag ink! skvxl 6 240 
Läraravtalet 2012, helårseffekt -3 666 
Personalpolitiska åtgärder 2012, helårseffekt -1 035 
Lönenvå 2012, helårseffekt -32 915 
Finansf<irvaltning, lönenivå 2012 33 950 
Anpassningar 5 500 
KS anslag till ff, utvecklingsreserv 6 150 
Hemsjukvård -22 135 

Budget KF 130204 1 700 
Minskade avskrivningar 80 
Skatter och bidrag, SKL 13:06 150 
Pensionsnetto -669 
Finansförvaltning, CURA l 037 
Finansförvaltning, ersättning sammanhållen vård och omsorg 3 825 
Kommunstyrelsen, återbetalning från Blekingetrafiken 2012 2 506 
Omsorgsnämnden, sammanhållen vård och omsorg -3 825 

Budget KF 130408 4 804 
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MÅNADsUPPFÖLJNING FÖR BOLAGEN PER 2013-04-30 

stadsvapnet och kommunstyrelsen tillhanda 

Sammanfattning och kommentar 

Ekonomisk översikt 
Föreliggande ekonomiska rapport per 2013-04-30 bygger på sifferuppgifter och bedömningar 
från respektive bolag. För sammanställning och kommentarer ansvarar ekonomikontoret 

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

Budgetuppföljning per 2013-04-30 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 -8,1 0,0 
stadsvapnet i Karlshamn AB -21,4 -l 0,8 -10,8 0,0 
Koncernmässiga elemineringar 6,1 0,0 0,0 0,0 
Resultat före skatt -17,8 -3,0 -4,3 -1,3 

Investeringsuppföljning per 2013-04-30 (mnkr) 

Bokslut 2012 Budget2013 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 fyra månader av år 2013, bedömer Karlshamn 
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. 



15 apri12013 

Karlshamn Energi AB:s årsprognos för 2013 är 1,3 mnkr sämre än budget efter fyra månader 
av året. Prognosen grundar sig delvis på uppskattningar eftersom mätvärden for april 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 for vindkraften är lägre än 
budgeterat. 

Till och med aktuell månad har andelen fjärrvärmeproduktion från Södra Cell varit 83 %, 
vindkraftsproduktion mot budget 98 %, årsprognos inmatning i elnätet mot budget l 00 %, 
årsprognos fjärrvärmeförsäljning mot budget l 09 % och årsprognos elförsäljning mot budget 
94%. 

Årsprognosen for Karlshamnsbostäder AB ligger lika med budget efter fyra månader av år 
2013. Det är för tidigt på året för att göra några större avvikelser järnfort med budget. 
Bolagets räntekostnader och kostnader for vakanser är betydligt lägre än budgeterat. 
Besparingen kommer att användas till ökat fastighetsunderhåll. Antalet vakanta lägenheter är 
11 stycken och samtliga dessa är 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 400 st. 

Karlshamns Hamn AB:s årsprognos för 2013 ligger efter fyra månader i samma nivå som 
budget. Hittills i år så har volymerna varit något lägre än budgeterat. Detta beroende på att 
marknaden är i ett avvalctande läge när det gäller konjunkturbedömningen. Hitintills i år har 
bolaget investerat Il, 7 mnkr. 

Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter fyra månader av året en årsprognos som ligger i 
nivå med budget. Budgeten kommer att revideras med anledning av fattade beslut i samband 
med bokslutet. Bolagets energi- och snöröjningskostnader har hitintills i år varit högre än 
budgeterat p g a väderleken. Arbetet med etapp V, på Östra Piren, är ytterligare senarelagd 
och presenteras tidigast under andra kvartalet 2013. 

Den totala ekonomiska situationen efter fyra månader av 2013 pekar således sammantaget på 
ett resultat före skatt som är -l ,3 mnkr, 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 -4,3 mnkr. 

~~/#f/dl-
Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

~CAp,kL&lL 
~rita Lindström 
Ekonomisamordnare 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Kornmunstyrelsen 2013-

§ 2013/ 

Ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari- maj 2013 

Kommunstyrelsens beslut 

att överlämna den ekonomiska rapporten till kornmunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande ta rapporten till dagens protokoll. 

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 

• Månadsuppföljning 

• 
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Kommunstyrelsen 2013-05-21 

§ 120 2013/201 

Finansrapport per 2013-04-30 

Kommunstyrelsens beslut 

att godkänna finansrapporten 

att överlämna densamma till kommunfullmäktige och föreslå kommunfullmäktige att ta 
rapporten med godkännande till dagens protokoll. 

Sammanfattning 

Av Karlshamns kommuns finanspolicy, fastställd av KF 2003-12-01, § 153, framgår att 
den finansiella verksamheten skall rapporteras till kommunstyrelsen vid utgången av 
april och augusti samt i anslutning till årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

• Finansrapport per 2013-04-30. 



FINANSRAPPORT PER 130430 

Låne nr 
823414 

Långivare/ 
ändamål 
Nordea 

430 Investeringar 
436 Gruppbostäder 

823419 Kommuninvest 
451 Individuell pensionsdel 
463 Ers lån 456 
464 
465 

823420 Dexia 

460 

SUMMA 

Simulering: 
Planerad upplåning juni 2013 

varav 

Tillkommande räntekostnad helår 

Kapitalskuld Ränta 130430 

750 000 
7 052 000 

30 000 000 
30 000 000 
22 000 000 
30 000 000 

30 000 000 

149 802 000 

100 000 000 

30 000 000 
35 000 000 
35 000 000 

2,10% 
2,86% 

3,75% 
1,90% 
2,67% 
2,88% 

4,70% 

1,90% 
2,40% 
1,85% 

Arssnitt VA 
ränta 

15 758 rörlig 
201 617 rörlig 

1 125 000 bunden 
570 600 rörlig 
587 400 bunden 
864 000 bunden 

705 000 bunden 

4 069 374 
2,72% 

570000 bunden 2 år 
840000 bunden 5 år 
647500 rörlig 

2057500 

Amorterat 

375 000 
o 

375 000 

o 
o 
o 
o 

o 

Betald Aterstår att 
ränta betala 

6066 9 692 
51 634 149 983 

278 125 846 875 
281 723 288 877 
146 850 440 550 
216 000 648 000 

352 500 o 
1 332 898 2 383 977 

Helår 
Periodiserat 4/12 
Betalt 30/4 

Ränta helår inkl nyupplån 

Räntekostnad 2013 
inkl nyupplåning juni 

.,.. -

2'013 -OJ- f 
[ J [:'~-~-- ~-·' --·~--==--~,~' 

l 62.0!3/o!20/ l 
Helårs l 

prognos Tecknat/ Förfaller 

Fr 1998-12-03, amorteras 375 kkr/ 4 ggr/ år ~1 ,5 
16000 Mkr 

202 000 Fr 2002-02-20, amorteras 500 kkr/1 ggr /år 

1 125 000 5 år,Konv 2014-02-04 
571 000 Fr 2009-10-08, löpande 
587 400 Konv 2015-05-12, ersätter lån 457 
864 000 Konv 2016-02-21, ersätter lån 452 

705 000 6 år, Konv 2013-06-13* 
4 070 400 

4 070 400 
1 356 800 
1 332 898 

6 127 900 

5099150 



Andel lån per långivare Belopp Andel 
Nordea 7 802 000 5,21% 
Kommuninvest 112 000 000 74,77% 
Dexia 30 000 000 20,03% 
Totalt 149 802 000 100,00% 

TOTAL LÅNESKULD 149 802 000 
varav bundna lån 112 000 000 
andelbundnalån 75% 
Amortering enl plan 2 000 000 
Amortering utöver plan o 
Genomsnittlig låneränta: 2,72% 

LIKVIDITET 
Banktillgodohavande 30/4 69 588 113 
Utnyttjad kreditlimit o 

PLACERINGAR 
KPA-Likviditetsreservfond o 

Finanspolicy, KF 2003-12-01 § 153 reglerarförutsättningarna för lllpplåning. 

Andelen bundna lån bör i normalfalJet ligga i intervallet 2-5 år och andelen lån med rörlig ränta bör inte överstiga 50 %. 

Högst 40% av de bundna lånen i skuldportföljen får omsättas/förfalla under ett och samma år. 

Förfaller Belopp \ndel som förfaller per år 

2013 30 000 000 
2014 30 000 000 
2015 22 000 000 

2016 30 000 000 

löpande• 39 802 000 
SUMMA 151 802 000 

0,19762585ILöses i juni 2013 
0,19762585 
0,14492563 

O, 19762585 

0,26219681 
11 ink! årets amortering 2 m n kr 

Arsamortering enligt plan= 2 mnkr, 1,625 mnkr återstår att amortera 2013. 

Genomsnittlig låneränta är ca 2, 7% på kapitalskulden 30/4. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 135 

Kommunstyrelsen 2013-05-21 

§ 117 2013/178 

V A-plan för Karlshamns kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att fastställa framtagen VA-plan för Karlshamns kommun. 

Sammanfattning 

VA-planen i Karlshamns kommun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den 
fjärde och sista delen, implementering och uppföljning tar vid. VA-planen baseras dels 
på den V A-översikt som togs fram under 2012 samt på VA-policyn som fårdigställdes i 
början av 2013. V A-översikten beskriver Karlshamns nuläge, behov och utmaningar 
gällande vatten och avlopp. VA-policyn redogör för kommunens viljeriktning kring 
vatten och avlopp. 

V A-planen i Karlshamn består av två delar, en åtgärdsplan och en utbyggnadsplan. 
Åtgärdsplanen redovisar för hur Karlshamns kommun ska arbeta med vatten och avlopp 
i redan existerande allmänna och enskilda V A-anläggningar. Utbyggnadsplanen redogör 
för hur utbyggnad av allmänt V A kommer att ske framöver. 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa framtagen 
V A-plan för Karlshamns kommun. 

Beslutsunderlag 

• Tekniska nämndens protokoll2013-04-24 § 86 
• Kommlmstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-05-14 § 88. 

Yrkande 

Anders Englesson (MP) föreslår en protokollsanteckning om att Miljöförbundet 
uppmanas att informera om att de fastigheter som inte kan anslutas till det kommunala 
avloppssystemet har möjlighet att installera separationstank. 

Kenneth Hake (S) yrkar avslag på detta. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen avslår eller bifaller förslaget till 
protokollsanteckning och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 136 

Kommunstyrelsen 2013-05-21 

Forts§ 117 

Votering 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner voteringsproposition enligt vilken den 
som vill avslå förslaget till protokollsanteckning röstar ja, den som vill bifalla det röstar 
neJ. 

Med 9 ja-röster och 2 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå förslaget till 
protokollsanteckning. 4 ledamöter har avstått från att utöva sin rösträtt. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst avstår 

Sven-Åke Svensson (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 
Kenneth Hake (S) x 
Paul Hedlund{FP) x 
Magnus Gärdebring (S) x 
Jens Henningsson (V) x 
Marco Gustafsson (C) x 
Laila Johansson (KD) x 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL .. 15(27) 

Tekniska nämnden 2013-04-24 

aolojn:E 
TN§86 2011.1229.349 

VA-plan för Karlshamns kommun 

Tekniska nämndens beslut 

att foreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa framtagen VA-plan för Karlshamns 
kommun 

att åtenapporteling sker 2013-06-26 

Sammanfattning 

VA-planen i Karlshamns kommun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde 
och sista delen, implementeling och uppfdljning tar vid. VA-planen baseras dels på den 
VA-översikt som togs fram under 2012 samt på VA-policyn som fardigställdes i början av 
2013. VA-översikten beskriver Karlshamns nuläge, behov och utmaningar gällande vatten 
och avlopp. VA-policyn redogör för kommunens viljeliktning kring vatten och avlopp. 

VA-planen i Karlshamn består av två delar, en åtgärdsplan och en utbyggnadsplan. 
Åtgärdsplanen redovisar fOr hur Karlshamns kommun ska arbeta med vatten och avlopp i 
redan existeraml" ttllmänna och enskilda VA-anläggningar. Utbyggnadsplanen redogör for 
hur utbyggnad av allmänt VA kommer att ske ti·amöver. 

Tanken är att denna VA-plan ska revideras i san1band med att översiktsplanen revideras år 
2017. En tidshorisont på endast fyra år for framtagna åtgärder är alltfor kortsiktigt och 
därfor sträcker sig vissa åtgärder även över revideringspelioden 2017-2021. 

Besluts underlag 

• Utbyggnadsplan 
• VA-plan 
• Bedömningsmatris 
• Underlag till bedömningsmatris 

Protokollet ska skickas till 

Kormmmfullmäktige 
VA-chefPatrik Helisberg 
Utredningsingenjör Malika Wennberg 
VA-ingenjör Carina Fast 
Utredningsingenjör Peter Hammarström 
Ekonom Caisa Leo Malmberg 
FörvaltningschefPeter Persson 
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Bakgrund 
VA-planen i Karlshamns kommun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde och sista delen, implementering och uppföljning tar vid. VA

planen baseras dels på den VA-översikt som togs fram under 2012 samt på VA-policyn som färdigställdes i början av 2013. VA-översikten beskriver 

Karlshamns nuläge, behov och utmaningar gällande vatten och avlopp. VA-policyn redogör för kommunens viljeriktning kring vatten och avlopp som 

illustreras dels i målbilden på denna sida men som också beskrivs i följande fyra ställningstaganden: 

Karlshamns kommun ska •.. 

... medverka till god status i hav, sjöar och vattendrag samt arbeta för säkra vatten- och 

avloppsanläggningar som ger leveranser av hög kvalite till människor och miljö . 

.•. driva behovsstyrd och fortlöpande utbyggnad av allmän vatten- och avloppsförsörjning . 

... eftersträva en ständigt förbättrad energi- och resurshushållning inom allmän och enskild 

vatten- och avloppsverksamhet . 

... somarbeta både innanför och utanför kommunens gränser gällande vatten- och 

avloppsfrågor. 
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Upplägg och tidplan 
VA-planen i Karlshamn består av två delar: en åtgärdsplan och en utbyggnadsplan. Åtgärdsplanen redovisar för hur Karlshamns kommun ska arbeta med 

vatten och avlopp i redan existerande allmänna och enskilda VA-anläggningar. Utbyggnadsplanen redogör för hur utbyggnad av allmänt VA kommer att ske 

framöver. 

Denna VA-plan ska revideras i samband med att översiktsplanen revideras år 2017. Men en tidshorisont på endast fyra år för framtagna åtgärder är alltför 

kortsiktigt och därför sträcker sig vissa åtgärder även över revideringsperioden 2017-2021. 

Implementering och uppföljning 
Ambitionsnivån i VA-planen är hög. Många stora saker är på gång vilket ställer höga krav på organisationen och arbetsformerna som förs. Att jobba 

tillsammans och hitta tillvägagångssätt för att göra detta på bästa sätt, kommer att vara en stor utmaning för kommunens organisation. 

En gång per år ska berörda parter träffas och diskutera arbetet med VA-planen, förslagsvis i januari månad då föregående år är tillända och kan redogöras 

för. Sammankallande är i dagsläget VA-enheten. 
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Tabell l. Hur arbetet med allmänt och enskilt vatten och avlopp framskrider utifrån framtagen VA-plan ska diskuteras med berörda parter utifrån följande 

principer: 

Sammankallande 

VA-enheten* 

Deltagare 

VA-enheten 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

stadsmiljöavdelningen 

strategiska enheten 

Tidpunkt 

Januari varje år 

Agenda 

Diskussioner om hur 

genomförandet av 

åtgärdsplanen och 

utbyggnadsplanen går 

framåt 

*ändras ansvaret för VA-planen inom kommunen ska ny ansvarig funktion vara sammankallande 

Revidering av VA-plan 2017 
Ett antal saker bör beaktas vid nästa omarbetning av VA-planen: 

o En styrgrupp förVA-plansarbetet med berörda politiker och chefer ska finnas. 

Återkoppling till politik 

VA-enheten ska i februari varje år redogöra för 

tekniska nämnden hur arbetet utifrån VA-planen 

har gått. 

Miljöförbundet ska i februari varje år redogöra 

för sin direktion hur arbetet utifrån VA-planen 

har gått. 

o VA-planen bör ej drivas och ägas av VA-enheten utan av högre instans inom kommunen eftersom planens åtgärder och effekter berör många olika 

parter. Projektledaren bör inte organisatoriskt tillhöra någon av dessa parter och han eller hon börvara delaktig i arbetet med översiktsplanen, se 

vidare nedan. 

o Ett mer interagerat samarbete med arbetsgruppen för översiktsplanen bör ske där samhällsbyggnadsutvecklingen inom kommunen beaktas utifrån 

både stadsarkitektur och infrastruktur mer enhetligt. 

o Klimataspekter bör beaktas i mycket högre utsträckning och dagvattenfrågan måste prioriteras i mycket högre grad. 

o Dricksvattenfrågor bör beaktas i mycket högre utsträckning. 

o Samarbete med närliggande kommuner som arbetar med VA-planer bör ske i mycket större utsträckning. 
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Åtgärdsplan 

Behoven i nuvarande VA-anläggningar ligger som grund till åtgärderna. De är många och helt nödvändiga för att leva upp till gällande lagstiftning och andra 

åtaganden. Till varje åtgärd anges medförda effekter, ansvarig/ansvariga, en uppskattad tidplan och en kommentarfrån ansvarig. 

Nr Åtgärd 

1 Kvalitetssystem i form av 

driftinstruktioner och 

egenkontrollprogram för samtliga 

allmänna VA-anläggningar ska tas 

fram. 

2 

3 

4 

Rutiner för hantering av 

arbetsmiljöfrågor ska tas fram. 

VA-taxan ska revideras. 

Vattenförsörjningsplan ska tas 

fram. 

Effekter 

Högre driftsäkerhet 

Effektivare introduktion av ny personal 

Kunskapsuppbyggnad 

Mindre beroende av nyckelpersoner 

Smidigare kontakt med tillsynsmyndigheter 

Tryggare personal 

Färre antal olyckor 

Nödvändiga åtgärder i de allmänna VA

anläggningarna blir möjliga att genomföra 

Allmän VA-utbyggnad på landsbygden blir 

möjlig att genomföra 

En rättvis VA-taxa skapas 

Framtida vattenförsörjning tryggas 

långsiktigt säker vattenförsörjning 
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Ansvarig 

VA-enheten 

Miljöingenjör 

VA-enheten 

VA-enheten 

VA-enheten 

Tidplan Kommentar 

Påbörjas och Arbetet pågår 

färdigställs 2013-

2017 

Påbörjas och Ej påbörjat 

färdigställs 2013-

2017 

Påbörjas och Arbete pågår 

färdigställs 2013. 

Därefter 

kontinuerligt. 

Påbörjas 

2013-2017. 

Färdigställs 

senast 2021. 

Ej påbörjat 

"-·-- --------·· ·---· 



Nr Åtgärd Effekter Ansvarig Tidplan Kommentar 

5 Beredskapsplan för säker Tryggad vattenförsörjning även vid VA-enheten Påbörjas och Arbetet pågår 

dricksvattenförsörjning ska tas krissituationer Räddnings- färdigställs 2013-

fram. tjänsten 2017 
Långsiktigt säker vattenförsörjning 

KF 

6 Vattenskyddsområden för samtliga God kvalite på dricksvattnet Miljöingenjör Påbörjas Långasjön har gällande 

allmänna vattentäkter och VA-enheten 2013-2017 skyddsf"öreskrifter. Försfag på 

reservvattentäkter ska tas fram. 
Långsiktigt säker vattenförsörjning 

Färdigställs föreskrifter för Ringamåla är 

Gamla skyddsföreskrifter ska senast2021 framtagna och finns för 

uppdateras. handläggning hos 

Länsstyrelsen. 

Hör ihop med 

vattenförsörjningsplan och 

beredskapsplan 

7 Sanerings- och förnyelseplan för Minskning av ovidkommande vatten till VA-enheten Påbörjas Ej påbörjat 

allmänt ledningsnät inklusive avloppsanläggningar 2013-2017 Hör ihop med arbete kring 

bräddvattenstrategi ska tas fram. Färdigställs övervakningssystem och 
Minskning av obehandlat avloppsvatten från 

senast2021 insamling av tillförlitliga data. 
avloppsanläggningar 

8 Långasjöns och Ringamåla Anläggningarna uppfyller lagkrav VA-enheten Påbörjas Arbete pågår 

vattenverk ska uppgrad eras. 2013-2017 Utredning påbörjad 2012. 
Långsiktigt säker vattenförsörjning 

Färdigställs 

senast2021 
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Nr Åtgärd Effekter Ansvarig Tidplan Kommentar 

9 Ringamåla och Halahults Anläggningarna uppfyller lagkrav VA-enheten Påbörjas och Arbete påbörjat 

avloppsreningsanläggningar ska färdigställs 2013-

uppgrade ras. Långsiktigt säker avloppsvattenrening 2017 

10 Hågreservoarerna (tre st) ska Långsiktigt säker vattenförsörjning VA-enheten Påbörjas och Arbete pågår 

rustas upp. färdigställs 2013- Utredning påbörjad 2012. 

2017 

11 Mörrums ARV ska läggas ner och storskalighet eftersträvas VA-enheten Påbörjas Arbete pågår 

överföring av avloppsvattnet till 2012 Utredning utförd 2012 

Sternö ARV via överföringsledning Långsiktigt säker avloppsvattenrening Färdigställs 2018 Tillståndsansökan 2013-2014. 

ska ske. Därefter detaljprojektering 

och byggande. 

12 Sternö ARV ska uppgraderas inför Anläggningen förbereds inför kommande VA-enheten Påbörjas Arbete pågår 

framtida krav och belastningar. ökade belastningar 2012 Biosteg uppgraderat 2011-

Färdigställs 2018 2012. 
Anläggningen uppfyller lagkrav 

Hänger ihop med 

Långsiktigt säker avloppsvattenrening nedläggning av Mörrums 

ARV. 
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Nr Åtgärd Effekter Ansvarig Tidplan Kommentar 

13 Driftövervakningssystemet ska Ökad kunskap om VA-anläggningarnas VA-enheten Påbörjas 2013 Arbete pågår 

uppgraderas och förbättras för funktion Färdigställs Förstudie våren 2013 

säker inhämtning av information senast 2015 

och data. 
Möjlighet att utföra nödvändiga utredningar 

Möjlighet till stordrift av anläggningarna i 

framtiden 

Utbyte av gammal maskinvara och undviker 

beroende av en leverantörför 

programmering 

14 Verksamhetsområde för befintligt Ansvar för befintliga dagvattensystem VA-enheten Påbörjas och Påbörjat 

dagvatten ska tas fram. tydliggörs färdigställs 2013 

15 Förvaltningsövergripande riktlinjer Hanteringen och ansvar av dagvatten från stadsmiljö- Påbörjas och Ej påbörjat 

för hantering av dagvatten planärenden till drift och underhåll tydliggörs avdelningen färdigställs 2013- Stort behov med tanke på 

( dagvattenpolicy J ska tas fram. 2017 kommande förtätningar 

enligt översiktsplanen 

16 Dagvattenmodell som möjliggör God dagvattenhantering möjliggörs i ett tidigt VA-enheten Påbörjas 2017- Ej påbörjat 

simulering av dagvattenflöden vid stadium 2021 Hänger ihop med övrigt 

framtida bebyggelse och arbete kring dagvatten. 

nederbörd ska tas fram. 
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Nr Åtgärd Effekter Ansvarig Tidplan Kommentar 

17 Utredning av möjliga investeringar Ett första steg i att verka för energieffektivare VA-enheten Påbörjas och Arbete påborjat 

och samarbeten för att tillvarata processer och anläggningar färdigställs 2013- Slambehandling och 

energin som finns i slammet och 2017 biogasproduktion på Sternö 

avloppsvattnet i form av organisk utreds 

massa och värme på bästa sätt ska Värmepump? 

genomföras. 

18 Användbara nyckeltal för Effektivare processer och anläggningar VA-enheten Påbörjas och Ej påbörjat 

kontinuerlig uppföljning av driften i färdigställs 2013-

den allmänna VA-anläggningen ska Minskad klimatpåverkan 2017 

tas fram, utvärderas och Ökad medvetenhet om verksamheten hos 
kommuniceras. personal 

19 Enskilda dricksvattenbrunnars Långsiktigt säker enskild vattenförsörjning Miljöförbundet Påbörjas 2013 Detta behövs för att få en 

vattenkvalitet och lokalisering, och görs överblick över 

baserat på information från kontinuerligt vattenkvaliteten i enskilda 

inkomna prover, ska därefter brunnar i olika områden. 

sammanställas i ett sökbart 

register. 
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Nr Åtgärd Effekter Ansvarig Tidplan Kommentar 

20 Information ges till fastighetsägare Fler provtar sin dricksvattenbrunn vilket Miljöförbundet Påbörjas 2013 Ett informationsprojekt 

med eget vatten för att öka bidrar till att åtgärd 20 kan uppfyllas. och görs riktad tlll fastighetsägare 

kunskap om vikten av regelbunden kontinuerligt med enskild 

provtagning och skötsel av långsiktigt säker enskild vattenförsörjning därefter vattenförsörjning görs 2013. 

dricksvatten brunnar. Detta består av annonser i 

tidningar och information på 

miljöförbundets hemsida och 

utvalda strategiska platser 

såsom BVC, MVC, förskolor, 

bibliotek och vårdcentraler. 

21 Ett löpande tillsynsarbete ska Långsiktigt säker enskild avloppsvattenrening Miljöförbundet startade 2009 De enskilda avloppen 

genomföras på enskilda och pågår inventerades 2009, därefter 

avloppsanläggningar för att dessa löpande pågår arbete med att göra 

ska uppfylla de krav som ställs i kompletterande 

lagstiftning och beslut. inventeringar samt utskick 

med krav till fastighetsägare 

med bristfälliga avlopp. 

22 Ett löpande tillsynsarbete ska långsiktigt säker alimän Miljöförbundet Pågär löpande Ingår i den regelbundna 

genomföras på allmänna VA- dricksvattenförsörjning och livsmedels- och 

anläggningar för att dessa ska avloppsvattenrening miljötillsynen. 

uppfylla de krav som ställs i 

lagstiftning och beslut. 

23 Dricksvattenbrunnar i närheten av långsiktigt säker enskild vattenförsörjning Miljöförbundet startar 2013 och Integreras i den regelbundna 
pilverkande verksamheter ska görs därefter miljötillsynen. 
särskilt uppmärksammas. löpande 
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Nr Åtgärd Effekter Ansvarig Tidplan Kommentar 

24 Ett vattenråd för Mieån ska Kontroll på åtgärder och verksamheter som Miljöingenjör Påbörjat och Ej påbörjat 

upprättas. Karlshamns kommun är påverkar vattendraget klart 2013-2017 

initiativtagare till arbetet. 
Kontroll på dricksvattenuttaget 

Samarbete med andra aktörer i 

avrinningsområdet 

25 Kommunen ska erbjuda Kunniga fastighetsägare Miljöförbundet Påbörjas 2013 Ska ske genom möten ute på 

information till fastighetsägare och VA- och därefter landsbygden ett lämpligt 

kring enskilda VA-anläggningar och Högre kvalitet och säkerhet inom enskilt VA enheten löpande antal tillfallen per år. 

bildande av gemensamhets- Informationsbroschyr ska 

anläggningar. också tas fram. 

26 Allmänhet och företag ska genom Kunskapsuppbyggnad om VA hos VA enheten 2013 Görs idag till viss del men kan 

information få en bättre förståelse omgivningen Miljöförbundet och därefter förbättras avsevärt. Svenskt 

för vatten och avloppsfråga r. Miljöingenjör löpande vatten kommer driva en 
Bättre kvalitet på utgående vatten och slam 

informationskampanj 2013. 

Bättre förutsättningar för avsättning av slam REVAQ-certifieringen av 

slammet medför uppströms-

arbete med information till 

framförallt företag. 

27 Utredning av möjligheter till ett Ett första steg i att verka för att strategiska Påbörjat och Ej påbörjat 

återföringssystem av näringsämnen i avloppsfraktioner kommer till enheten klart 2013-2017 

näringsämnen i avloppsfraktioner nytta 

till odlingsbar mark från både 

allmänt och enskilt VA ska utföras. 
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Bedömning av områden för 
allmän VA-utbyggnad 

-------
Detta dokument syftar till att förklara hur områdena i utbyggnadsplanen för allmän VA-utbyggnad 

2014-2024 har värderats och ska ses som ett komplement till bedömnlngsmatrlsen. 

En så konkret bedömning som möjligt utifrån Jagstiftning och verkliga förutsättningar har varit 

ambitionen vid framtagandet av utbyggnadsplanen och områdena i denna. Samråd mellan 

Miljöförbundet, länsstyrelsen och VA-enheten har genomförts kontinuerligt i arbetet. 

l det första steget vid utvärderingen har sex prioriteringsgrunder beaktats som samtliga utgår från 

hälso- och miljöhänsyn. Varje område har för varje prioriteringsgrund fått ett betyg 0-3 där 3 innebär 

en hög prioritet. Grunderna som väger lika tungt sinsemellan är: 

1. vattenskyddsom råd e 

2. status enskilda avlopp 

3. ekologisk status 

4. påverkan naturvärden 

s. belastningar fosfor 

6. belastningar kväve 

Det är alltså möjligtför varje område att få maximal18 poäng. 

Efter betygsättningen från hälso- och miljöbedömningen diskuterades om områdena Ingick i ett 

större sammanhang eller inte, hur de naturliga förutsättningarna för anläggning av enskild 

avloppsanläggning såg ut samt hur nära områdena låg befintlig VA-anläggning. status på enskild 

vattenförsörjning har också diskuterats men dessvärre är kunskapen om detta bristfällig vilket inte 

möjliggör en mer omfattande bedömning. 

Nedan följer beskrivningar av prioriteringsgrunderna och den slutliga bedömningen. 

Bedömning av prioriteringsgrund vattenskyddsområde 

Tillvägagångssätt för bedömning 

l<ontroll av gränser för primärt, sekundärt och tertiärt vattenskydd i Tek1sweb. 

Områden Inom primärt vattenskydd ~betyg 3 

Områden med delar inom sekundärt eller tertiärt~ betyg 2 

Områden utanför vattenskyddsområdens gränser~ betyg O 



Pölsekruvägen, norra delen 

Norra området inom sekundärt, södra Inom tertiärt -7 betyg 2 

Hokavägen, norra delen 

största delen inom sekundärt, norra delen inom primärt men flest fastigheter inom sekundärt -7 
betyg 2 

Mleån 

Slörsta delen Inom primär skyddszon -7 betyg 3 

l re 

största delen inom primär skyddszon -7 betyg 3 

Inga övriga områden Inom vattenskyddsområdens gränser. 

Bedömning utförd av Ma rika Wennberg 2013-02-25 

Bedömning av prioriteringsgrund status enskilt avlopp 

Tillvägagångssätt för bedömning 

Utdrag ur ärendehanteringssystemet Miljöreda har gjorts på alla enskilda avlopp som blivit 

inspekterade av Miljöförbundet Betygsättning för varje område har gjorts utifrån följande 

uppdelning: 

1; <40% av avloppen är underkända eller saknar uppgifter 

2 = 40-80% av avloppen är underkända eller saknar uppgifter 

3 = >80% av avloppen är underkända eller saknar uppgifter 

Bedömning utförd av Eli n Bre m berg (Miljöförbundet) 

Bedömning av prioriteringsgrund ekologisk status 

Tillvägagångssätt för bedömning 

Kartan i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) har använts för denna bedömning. Kontroll har 

gjorts l vilket delavrinningsområde (SM Hl) varje område är beläget för att noggrant namnge vart 

området rinner. l områdena Tararp, Granefors, Mieån, l re och Gustavstorp har vi dock frångått SM His 

indelning av avrinningsområden eftersom vi ansett att grundvattenströmningarna är direkt till den 

närliggande ån. Utifrån den bedömning som gjorts l VISS om huruvida vattenförekomsten för varje 

avrinningsområde klarar miljökvalitetsnormen (MI<N) God ekologisk status till år 2015 eller inte har 

betygen l, 2 eller 3 satts på områden där 

l 



1 =klarar MKN och/eller att vattenförekomsten uppnår god ekologisk status i dagsläget 

2 =området finns i två olika avrinningsområden där den ena klarar MKN men inte den andra 

och/eller att någon av eller samtliga vattenförekomster Inte uppnår god ekologisk status i dagsläget 

3 =klarar inte MKN och/eller att vattenförekomsten Inte uppnår god ekologisk status i dagsläget. 

Det ska understrykas att samtliga vattenförekomster riskerar att inte uppnå den MKN som satts, 

varför det är av oerhört stor vikt att någon form av åtgärd sätts in i alla områden. 

Tyskamölla 

Östersjön avrinningsområde, måttlig ekologisk status, MKN 2021 -7 3 (recipienten klarar inte MKN 

2015) 

Kolahaila 

Mörrumsån avrlnningsområde, god ekologisk status, MKN 2015 -7 l (recipienten klarar MKN såvida 

påverkan inte blir mer negativ) 

Fraarp 

Mieån avrinningsområde, måttlig ekologisk status, MKN 2021 -7 3 (recipienten klarar inte MKN) 

Gungvala 

Mörrumsån avrinnlngsområde, god ekologisk status, MKN 2015 -7 l (Recipienten Idarar MKN såvida 

påverkan inte blir mer negativ) 

Öjavad 

Mörrumsån avrinningsområde, god ekologisk status, MKN 2015 -7 1 (Recipienten klarar MKN såvida 

påverkan inte blir mer negativ) 

Kopprarp 

Dels till Ovan Klockarebäcken (god ekologisk status, MKN 2015), dels till Siggarpsån (måttlig ekologisk 

status, M KN 2021) -7 2 (Rinner till två olika delavrinningsområden där den ena klarar MKN men den 

andra inte) 

Kopprarpskvarn 

Ovan Klockarebäcken avrinningsområde, god ekologisk status, MKN 2015 7 1 (Recipienten klarar 

MKN såvida påverkan inte blir mer negativ) 

Brorstorp 

Ovan Klockarebäcken avrinningsområde, god ekologis!< status, MKN 2015 7 l (Recipienten klarar 

MKN såvida påverkan inte blir mer negativ) 
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Ingärdahäl 

Yttre Pukaviksbukten avrinningsområde, måttlig ekologisk status, MKN 2021 ~ 3 (Recipienten klarar 

inte MKN) 

Köpegårda 

Järnavikfjärden (till havet) avrlnningsområde, måttlig ekologisk status, MKN 2021 ~ 3 (Recipienten 

klarar inte MKN) 

Pölsekruvägen 

Långasjön avrinningsområde, god ekologis!< status, MKN 2015 ~ 1 (Recipienten klarar MKN såvida 

påverkan inte blir mer negativ) 

Hakavägen 

Långasjön avrinningsområde, god ekologisk status, MKN 2015 ~ 1 (Recipienten klarar MKN såvida 

påverkan inte blir mer negativ) 

Forneboda, Vittskövla & Tången 

Dels Mörrumsån avrinningsområde (god ekologisk status, MKN 2015), dels mynnar till havet (Via 

Gallån) avrinningsområde (måttlig ekologisk status, MI< N 2015 för Gallån och 2021 för havet)~ 2 

(Rinner till två olika delavrinningsområden där den ena klarar M KN men den andra inte) 

Nabben 

Dels Mynnar i havet avrinningsområde (måttlig ekologisk status, MKN 2021), dels Rinner mot 

mellersta Pukaviksbukten avrinningsområde (måttlig ekologisk status, MKN 2021) ~ 3 (Recipienten 

klarar inte MKN) 

Tararp 

Mieån recipient, måttlig ekologisk status, MKN 2021 ~ 3 (recipient Idarar inte MKN) 

Lyck e 

Dels mynnar i Siggarpsån, dels Södra Öllesjön som avrinningsområden där sjön inte klassats. 

Bedömning görs utifrån Siggarpsån och Klockarebäcken eftersom Klockarebäcken rinner genom sjön. 

Måttlig ekologisk status, MKN 2021 ~ 3 (recipient som inte klarar MKN) 

Åkeholm 

Mörrumsån avrinningsområde, god ekologisk status, MKN 2015 ~ 1 (Recipienten klarar MKN såvida 

påverkan inte blir mer negativ) 

Bjärnö 

Havet avrinningsområde, måttlig ekologisk status, MKN 2021 ~ 3 (Recipienten klarar inte MKN) 
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Granefors 

Mieån recipient, måttlig ekologisk status, MI<N 2021 ~ 3 (recipient klarar inte MKN) 

Mieån 

Mieån recipient, måttlig ekologisk status, MKN 2021 ~ 3 (recipient klarar inte MKN) 

Matvikhamnsvägen 

Dels Siggarpsån avrinningsområde (måttlig ekologisk status, MKN 2015), dels Mynnar i havet 

avrinningsområde (måttlig status, MKN 2021) ~ 3 (Recipienter klarar Inte MKN) 

Vekerum 

Rinner mot yttre Pukaviksbukten avrinningsområde. Viken strax söder om Vekerum är o klassad vilket 

medför att bedömning behöver göras utifrån Östersjön i allmänt. Måttlig ekologisk status, MKN 2021 

~ 3 (Recipienter klarar inte MKN) 

Klaven 

Rinner mot yttre Pukaviksbukten avrinningsområde. Viken strax söder om Vekerum är o klassad vilket 

medför att bedömning behöver göras utifrån Östersjön i allmänt. Måttlig ekalogisk status, MKN 2021 

~ 3 (Recipienter klarar inte MKN) 

Gustavstarp 

Dels Gallån som recipient (måttlig ekologisk status, MKN 2015), dels Östra Orlundsån som recipient 

(måttlig ekologisk status, MKN 2021) ~ 3 (Recipienter klarar Inte MKN) 

l re 

Mieån recipient, måttlig ekologisk status, MKN 2021 ~ 3 (recipient klarar inte MKN) 

Bedömning utförd av Eli n Bre m berg (Miljöförbundet) 

Bedömning av prioriteringsgrund påverkan naturvärden 

Tillvägagångssätt för bedömning 

Bedömningen utgår från vad vi l<ännertill om högre naturvärden i dagsläget. Framtida 

inventeringsresultat kan i vissa fall ändra på bedömningarna. Gallån är t ex inte lika välinventerad 

med avseende på högre naturvärden som Mörrumsån och Mieån. Med högre naturvärden avses 

arter som är sällsynta, hotade eller som signalerar i övrigt värdefulla naturmiljöer. 
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Inför bedömningen/framtagandet av en prioriteringsordning har följande material använts: 

• skogens pärlor {skogsstyrelsen) 

• Artportalen (Artdatabanken) 

• Bevarandeplan för Mörrumsåns Natura 2000-område (länsstyrelsen Blekinge län) 

• Naturvårdsplan Blekinge (Länsstyrelsen Blekinge län 1984) 
• Våtmarker i Blekinge {Länsstyrelsen Blekinge län 1994) 
• Fågellokaler l Blekinge (Blekinge Ornitologiska Förening 2003) 

• Karlshamns Natur- Naturvårdsprogram för Karlshamns kommun ( Karlshamns kommun 14 
juni 1993) 

Detta har kompletterats med samtal med Åke Widgren Länsstyrelsen (Inventerat bl a kransalger i 

Karlshamns kommun). 

Bedömning 

Ur naturvårdssynpunkt bedöms åtgärder som minskar på belastningen från enskilda avlopp till 

Mörrumsån och Mieån som högt prioriterade. Dels då högre naturvärden l dessa åar påverkas 

negativt av avloppsvatten, dels på grund av dessa åars stora påverkansområde i havet utanför. 

Eutrofiering nämns även som ett hot mot prioriterade naturvärden i bevarandeplanen för Natura 

2000-omrädet. 

Gallån 

Bedöms i nuläget som ett vatten av prioritet 2. Detta utifrån samma resonemang som för Mieån och 

Mörrumsån. skillnaden är att de kända högre naturvärden som hotas är fler i de andra åarna. Det är 

dock en stark 2+! 

Byasjön 

Är en sjö som redan är starkt eutrofierad. De lite högre naturvärden som är kända är knutna till ett 

eutroft tillstånd. Täta bestånd av bladvass, sjösäv och gul näckros finns i sjön. Finns även upptagen 

som en våtmark av klass 2 dvs en ganska värdefull våtmark. Eftersom vattnet sedan går ut i Mieån 

blir bedömningen ändå att det är prioriterat ur naturvårdssynpunkt ott minska belastningen till 

Byasjön. Naturvärdena i Byasjön bedöms inte i sig påverkas på ett betydande sätt (varken negativt 

eller positivt) om kommunalt avlopp byggs ut med hög eller lägre prioritet i området. Utloppet till 

Mieån gör dock att bedömningen är en 3- dvs hög prioritet. 

Aplakärr/Brorstorp 

L~g prioritet ur naturvårdssynpunkt beroende på avsaknad av kända högre naturvärden som 

påverkas negativt. 

Långasjön 

De högre naturvärden som är kända från sjön speglar sjöns status som en sjö med lite högre 

näringsstatus. Glansslinke/Mattslinke är funnen i sjön. Ur naturvårdssynpunkt är bedömningen att 

prioritet 2 är en lämplig samlad bedömning. Sjön är inte kraftigt eutrof likt Byasjön, så påverkan på 
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Mieån bör vara mindre än från den sjön. De högre naturvärden som finns noterade från Långasjön 

skulle docl< sannolikt gynnas av en något lägre näringsstatus. 

Ljungabackasjön 

Om sjön berörs av avloppsvatten i dag som kan komma att kopplas till kommunalt nät är oklart. Om 

så är fallet bedöms åtgärden ha prioritet 2. Glanssllnke/Mattslinke är funnet vid badplatsen. 

Omnldet runt sjön klassas som av klass 4 i våtmarksplanen. De kända och lite högre naturvärdena, i 

en liten sjö med begränsa d vattenvolym ger denna prioritering. 

Havet (kontra sjöar mm) 

Avlopp som går mer eller mindre direkt till havet antingen genom fysisk närhet till havet eller genom 

transport via snabba flöden l åar mm bedöms generellt som av prioritet 2 ur naturvårdssynpunkt. Här 

måste även antalet avlopp som berörs l varje åtgärd vägas in. 

Östersjöns högre naturvärden är beroende av att havet är produktivt. Numera är halterna av 

näringsämnen dock så höga att man kan säga att "det blivitför mkt av det goda". 

Ett enskilt avlopp som går ut i havet bedöms trots allt som lägre prioriterat ur naturvårdssynpunkt än 

de avlopp som går ut i sjöar med höga kända naturvärden, kopplattill näringsfattiga miljöer. 

Exempel på sådana sjöar är Öjasjön och Älmtasjön i Karlshamns kommun. Sjöarna har ofta en relativt 

långsam omsättning, cirkulation och begränsad volym (att späda ut näringsämnena i). Därmed kan till 

antalet få avlopp lätt slå ut känsliga arter i vikar eller hela sjöar (t ex grovslinke eller sjöhjortron). 

Östersjöns övergödningsproblematil< är av andra storlel<sordningar och enstaka avlopp har trots allt 

sällan samma enskilda påverkan. Här handlar det mer om samlade effekter. 

Bjärnö 

Bedöms vara av prioritet 2. Detta på grund av att det är ett relativt stort antal avlopp i direkt 

anslutning till grunda havsmiljöer. 

Bedömning utförd av Jonas Engzell (Miljöförbundet) 

Bedömning av prioriteringsgrund belastningar- fosfor 

Tillvägagångssätt för bedömning 

Bedömningen för att utvärdera vilka områden som ligger i avrinningsområden med högst 

fosforbelastning till Östersjön har gjorts utifrän en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Ingen 

övergödning. Utvärderingen heter FUT 2009 och är den senaste nationella beräkningen av kväve- och 

fosforbelastningen på vatten och hav. Den är genomförd av Svenska Miljöemissionsdata (SMED) och 

baseras på utsläppsdata och jordbruksstatistik för år 2009. Data från utvärderingen har 

sammanställts i ett kartmaterial där bruttobelastning fosfor från enskilda avlopp, angivet l kg/km', 

varit vägledande i bedömningen. Fördelning 1-3 har gjorts på följande sätt: 
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1 = o-2,00 kg P/km' 

2 = 2,01-3,00 kg P/km' 

3 = 3,01-7,00 kg P/km2 

Två av områdena ligger i områden med olika förutsättningar: 

Forneboda, Vittskövle & Tången~ 2 (områdena ligger l områden för både 1 och 3) 

Mieån ~ 2 (området ligger i områden för både 1 och 2) 

Bedömning utförd av Eli n Bremberg (MIIjöförbundet) 

Bedömning av prioriteringsgrund belastningar- kväve 

Tillvägagångssätt för bedömning 

Bedömningen för att utvärdera vilka områden som ligger J avrinningsområden med högst 

kvävebelastning till Östersjön har gjorts utifrån en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Ingen 

övergödning. Utvärderingen heter FUT 2009 och är den senaste nationella beräkningen av kväve- och 

fosforbelastningen på vatten och hav. Den är genomförd av Svenska Miljöemissionsdata (SMED) och 

baseras på utsläppsdata och jordbruksstatistik för år 2009. Data från utvärderingen har 

sammanställts l ett kartmaterial där bruttobelastning kväve från enskilda avlopp, angivet i kg 

kväve/l<m', varit vägledande l bedömningen. Fördelning 1-3 har gjorts på följande sätt: 

1 "'0-9,94 kg N/km2 

2 = 9,95-41,57 kg N/km' 

3 = 41,58-135 kg N/km2 

Två av områdena ligger i områden med olika förutsättningar: 

Köpegårda ~ 3 (Två avrinningsområden med betyg både 1 och 3, men där huvuddelen av området 

ligger i avrinningsområde för betyg 3) 

Forneboda, Vittskövle & Tången~ 2 (områdena ligger i områden för både 2 och 3 där huvuddelen 

ligger inom område för betyg 3) 

Bedömning utförd av E lin Bre m berg (Miljöförbundet) 

slutlig diskussion 
Efter sammanställning av miljöbedömning har ett resonemang även förts kring vilka naturliga 

förutsättningar respektive område har för anläggning av enskilt VA, större sammanhang (antal 

fastigheter och spridning av dessa) samt vad som är känt kring status för enskilt vatten. En förklaring 

till dessa aspekter följer nedan. Även närhet till befintlig VA-anläggning beaktades i diskussionerna, 
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Naturgivna förutsättningar enskilt avlopp 

Tillvägagångssätt för bedömning 

Utifrån jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) har det l varje område bedömts 

hur lämpliga markförhållandena är för att ordna en robust enskild avloppsanordning med 

grundvattnet som recipient. Genomsläppliga jordarter gör att en fastighetsägare både lättare och 

billigare kan ordna en robust avloppsanordning. Ju tätare jordarten är, och dessutom med inslag av 

berg ytligt, desto mer komplicerade och dyrare lösningar blir nödvändiga. 

1 =Genomsläppliga jordarter (morän, sand) 

2 =Övriga jordarter 

3 =Täta jordarter (lera) och berg 

Större sammanhang 

Begreppet större sammanhang anges Ilagen om allmänna vattentjänste r. Vad större sammanhang 

innebär konkret är långt ifrån definierat och domarna kring begreppet skiljer sig åt. Resonemang har 

vid utformningen av utbyggnadsplanen kring större sammanhang förts kring hur många hus det 

handlar om, hur spridda dessa är samt till viss del, hur nära de ligger befintlig VA-anläggning. 

Enskilt vatten 

Kunskapsunderlaget om ensklit vatten ~r Idag brlstf~lllgt. Det är fastighets~gare med enskilt vatten 

som ansvarar för sina brunnar, provtagningen av vattnet i dessa och åtgärder för att rätta till 

eventuella brister. Därmed finns idag Inga systematiska arbetsformer kring hantering av status och 

övrig information om enskilt vatten på Miljöförbundet Blekinge Väst. De kommande åren ska dock 

arbetsmetoder för detta skapas så att kunskapsluckorna om ensklit vatten fylls igen. 
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1 Inledning 
Utbyggnadsplanen är en del av Karlshamns kommuns VA-plan som även består av en åtgärdsplan för 

befintliga allmänna och enskilda VA-anläggningar. 

Denna plan är framtagen för att framställa hur Karlshamns kommun tänker genomföra framtida 

utbyggnad av allmänt VA samt hur hanteringen av fastigheter som Inväntar allmänt VA ska ske. En 
konsekvensanalys har genomförts för att alla berörda parter ska få kännedom om följderna av 
planen. Uppbyggnad av planen samt vilka områden den omfattar presenteras också. 

Denna rapport är ett beslutsunderlag inför kommande allmänna VA-utbyggnad. Ett kompletterande 

Informationsmaterial till allmänheten kommer att tas fram under våren 2013. 

2 Underlag 
För bedömning av enskilda avloppsanläggningars rening och hur utbyggnad av allmänt VA till 

fastigheter med denna typ av avloppsvattenrening ska hanteras, finns det lagstiftning att beakta så 
väl som politiska ambitioner och målsättningar. En kortfattad presentation av dessa ges nedan. 

2.1 Lagstiftning 
Områden i utbyggnadsplanen har tagits fram utifrån lagen om allmänna vattentjänster och ska 

därmed vid utbyggnad, införlivas i verksamhetsområdet. 

Paragraf 6 l Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412): 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjiinster 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors h/i/sa eller miljön 
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för 
en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så II:Jnge behovetfinns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

2.2 Politisk viljeriktning i Karlshamns kommun 
Den politiska viljeriktningen i Karlshamn är att ha en levande landsbygd. l Karlshamns omgivningar 

ska människor kunna leva och verka. Denna inställning kräver insatser gällande flera 

samhällstjänster, varav allmän vatten- och avloppsförsörjning är en. Hållbara VA-tjänster är ett måste 

för att människor och miljö ska kunna fungera l harmoni. 

l VA-policyn för Karlshamns kommun finns följande ställningstagande för utbyggnad av allmänt VA: 

Karlshamns kommun ska driva behovsstyrd och fortlöpande 
utbyggnad av allmän vatten- och avloppsförsörjning. 
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Tekniska nämnden har som ett politiskt mål att verka för utökade verksamhetsområden på 
landsbygden. Det politiska budskapet är därmed tydligt och omfattningen l denna utbyggnadsplan 

baseras på en ambitiös politisk vilja när det gäller att förse landsbygden med allmänt vatten och 
avlopp. 

3 Konsekvensanalys 
Detta avsnitt redovisar vilka konsekvenser som uppstår vid olika sätt att hantera den stora mängden 

undermåliga enskilda avlopp som finns Inom kommunen. Konsekvenserna anges kursiverade. 

3.1 Problemställning 
l Karlshamn finns drygt 2000 enskilda avlopp och runt 80% av dessa lever inte upp till gällande krav 

och föreskrifter vilket Innebär att reningen av avloppsvattnet Inte är tillräckligt god. Resultatet 
innebär negat'1v påverkan på miljön och vår hälsa då orenat avloppsvatten kan förorena enskilda och 
allmänna vattentäkter. Vissa områden inom kommunen är särskilt känsliga och bör skyddas i extra 

stor utsträckning mot avloppsvatten från enskilda anläggningar. 

3.2 Målformulering 
Karlshamns kommun ska medverka till god status i hav, sjöar och vattendrag samt arbeta för säkra 
vatten· och avloppsanläggningar som ger leveranser av hög kvallte till människor och miljö. 

ur Karlshamns kommuns VA-policy våren 2013 

3.3 Nollalternativ med konsekvenser 
Fastighetsägarna med enskilda avloppsanläggningar som Inte lever upp till gällande krav och 
föreskrifter åläggs att rusta upp och eventuellt uppgradera dessa. Problemet med undermåliga 

enskilda avlopp löses därmed inte genom drivande och fortl15pande utbyggnad av allmänt VA • 
• 

Generellt lägre reningsgrad l enskilda anläggningar än allmänna avloppsanläggningar vilket 
Innebär en Mgre påverkon på miljön. 

På grund av begränsad livslängd måste fastighetsägaren förlindra eller ersätta anläggningen 
efter en viss tid. ständig nyinvestering för fastighetsägaren. 

Nära vattendrag, sjö, vattenskyddsområde eller annan skyddsvärd miljö krävs högre reningsgrad 
än längre från dessa typer av områden. Den högre reningsgraden inneblir mer komplicerade 
avloppsanläggningar, vilka är dyrare för fastighetsägarna att både installera och driva. Ansvaret 
för fastighetsägarna ökar. 

Länsstyrelsen kan förelägga kommunen att bygga ut verksamhet,sområden där bebyggelse anses 
vara ett större sammanhang och där det finns risk för människors hälsa eller miljön enligt§ 6 
Lagen om allmänna vattentjänster. VA-huvudmannen har då inte tagit ekonomiskt ansvar l tidigt 
skede för en sådan påtvingad utbyggnad. 

Ökat resursbehov hos tillsynsmyndigheten för ökat tillsynsbehov. Mer komplicerade anläggningar 
kräver ökat tillsynsbehov av tillsynsmyndigheten, vilket bekostas av fastighetsägaren. 
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3.4 Möjliga åtgärder med konsekvensm· 
VA-huvudmannen l Karlshamns kommun (kommunfullmäktige) driver en fortlöpande utbyggnad av 

den allmänna VA-anläggningen till utvalda omräden på landsbygden. En rimlig tioårsplan som 

hanterar de mest kritiska områdena utifrän gällande lagstiftning ska styra utbyggnaden. De 

fastigheter som inte berörs av allmän VA-utbyggnad och som även fortsättningsvis kommer att ha 

enskilda VA-lösningar, ska ha anläggningar som lever upp till gällande krav. 

Högre reningsgrad jörnfört med enskild avloppsvattenrening vilket innebär en lägre ptlverkan ptl 
miljön. 

Ltlngsiktigt mest htlllbar /IJsn/ng för rening av avloppsvatten eftersom VA-kunskapen ör större ptl 
enheten som ansvarar för detta inom kommunen jämfört med den enskilde fastighetstigaren. 
Den allmön no anläggningen är mer robust och hållbor jämfört med den enskilda on/liggningen 
som måste bytas ut och förbtittras med tätare intervall beroende på typ av anläggning. 

Kommunen föregår eventuella företägganden från fänsstyrelsen l de områden som i 
utbyggnodsplanen bedömts vara större sammanhang och där det kan finnas en riskför påverkan 
på människors hälsa och miljön. 

Kammunens inv<'inare får tillgång till ett bättre kontrollerat dricksvatten genom den allmänna 
anläggningen. Enskilda dricksvattenbrunnar riskerar att bl/ förstörda i och med 
klimatförändringar och påverkan från enskilda avlopp om tomtema ligger tätt. 

Ökade personella resurser krtivs för att genomföra den allmänna VA-utbyggnaden för både 
genomförande och drift. 

Ökat behov av förstärkniQgar av allmänna VA-anläggningar krävs eftersom en utbyggnad 
innebär en stbrre belastning på dessa. 

Fortsatt tillsyn på kvarvaronde enskilda avloppsanläggningar. Behovet kommer dock vara mindre 
än om det inte sker nagon utbyggnad av det allmänna VA-nätet. 

Den allmänna VA-utbyggnaden kan ske pil foljande sätt: 

1. Den allmänna VA-utbyggnaden sker genom utökning av verksamhetsområdet l de områden 

som Ingår i utbyggnadsplanen. 

Lagen om allmänna vattentjänster, och d d speciellt paragraf 6, följs. 

l och med direkt inrättande av verksamhetsomrtlde får VA-huvudmannen full kontroll på 
anläggningens standord och funktion. VA-huvudmannen ansvarar fullt ftir materialval 
och entreprenadutförande vid utbyggnaden. 

VA-taxan, framförallt anslutningsavgiften, måste höjas. 

Fastighetsägare tvingas att betala anslutningsavgift och grundavgift men måste därmed 
inte automatiskt ansluta sig till den allmänna VA-anltiggningen. 

5 



Tillsynsmyndighet har mbjlighet att tvinga fastighetsägare att ansluta sig t/Il den 
a/lml:lnna VA-anläggningen om dessa inte kan lösa sin avloppsvattenrening pd bättre 

sätt. 

2. Fastighetsägare som är intresserade av att koppla på sig den allmäna VA-anläggningen 

blidar samfälligheter, bekostar samt genomför utbyggnaderna 

Samfälligheterna står för samtliga kostnader som uppstil r i samband med utbyggnaden. 

VA-taxan mllste trots att VA-utbyggnaden Inte flnansleras med hjälp av taxa, hdjas. 
Samfälligheterna utnyttjar drift och underhd/Il befintliga VA-anläggningar som kr/Jver 

Investeringar vilkafinansleras med hjälp av grundavgifterna l VA-taxan. 

Stor risk attfärre ansluter sig och dyrare för dem som gör det. 

Tillsynsmyndighet har möjlighet att tvinga fastighetsägare att ansluta sig till den 

allmänna VA-anläggningen om dessa Inte kan lösa sin avloppsvattenrening på bättre 

sätt. 

Om samfälligheten bygger enligt kommunens riktlinjer för allmän VA-utbyggnad kan 

anläggningen eventuellt övertas och Införlivas l verksamhetsomrildet. 

3, skattemedel subventionerar den allmänna VA-utbyggnaden. 

Politisk satsning på miljö och landsbygd sker. 

Omfördelning av skattemede/Iiger rum. 

Kostnaderna för fastighetsägarna som ansluter s/g blir lägre men kostnaderna f/Jr inte 

understiga gällande VA-taxa. 

4. Särtaxa finansierar den allmänna VA-utbyggnaden 

Riskför mycket höga anslutningsavgifter i vissa områden. 

Mycket osäkert om särtaxa håller vid prövning i VA-nämnden. 

l och med direkt inrättande av verksamhetsomrilde får VA-huvudmannen full kontroll på 
anläggningens standard och funktion. VA-huvudmannen ansvarar fulltför materialval 

och entreprenadutförande vid utbyggnaden. 

4 Bedömning av områden för allmän VA-utbyggnad 
Målsättningen för VA-utbyggnad inom l<arlshamns kommun har utifrån den politiska viljeriktningen 

och paragraf 6 i Lagen om allmänna vattentjänster blivit att förse de mest kritiska områdena med 

allmänt VA genom en hanterlig utbyggnadstakt. En tioårig utbyggnadsplan har tagits fram och 25 

områden har analyserats utifrån en samlad miljö- och hälsobedömnlng. Sex prioriteringsgrunder som 

anger hur aktuellt det är att förse områdena med allmänt VA ur miljösynpunkt har beaktats. Ett betyg 

1-3 där 3 anger en hög prioritering och 1 en låg har satts på respektive prioriteringsgrund. 

Prioriteringsgrunderna har vägt lika tungt sinsemellan vid prioriteringen. 
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Efter betygsättningen har en diskussion om utfallet från miljö· och hälsobedömningen gjorts 

tillsammans med resonemang om områdena Ingår i ett större sammanhang eller Inte, hur de 

naturliga förutsättningarna för anläggning av enskild avloppsanläggning är samt hur nära områdena 

ligger befintlig allmän VA-anläggning. Det är viktigt att värdera områdena utifrån lagstiftning och 

verkliga förutsättningar. status på enskild vattenförsörjning har också diskuterats men dessvärre är 

kunskapen om detta bristfällig vilket Inte möjliggör en mer omfattande bedömning. 

Att avgöra vilka områden som är viktigast att förse med allmänt VA är komplicerat. För att 

överhuvudtaget kunna genomföra en prioritering är det oundvikligt att förenkla mycket komplexa 

frågeställningar. Det handlar om att väga samman lagstiftning, miljö- och hälsoaspekter, politisk 

ambition samt verklighetens förutsättningar. Föreslagen utbyggnadsplan bygger på ett sådant 

resonemang. 

4.1 Miljö- och hälsobedömning 
Sex prioriteringsgrunder har tagits fram och respektive område har betygsatts utifrån dessa för att 

skapa en så konkret bild som möjligt över hur aktuella områdena är för allmän VA-utbyggnad med 

hänsyn till miljö- och Mlsoaspekter. 

4.1.1 Prioriteringsgrund 1 - Vattenområdesskydd 
Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för 

dricksvattenförsörjningen etttillräckligt gott skydd så att rävaltentillgångar säkras i ett långsiktigt 

perspektiv- ett flergenerationsperspektiv. Karlshamns kommun har ett vattenskyddsområde som 

avser att skydda dricksvattentäkten Långasjön med tillhörande Mieån som ingår l 

vattenskyddsområdet ett antal mil norr om Långasjö n. 

Närhet till vattenskyddsområdet har i utvärderingen av områden inneburit hög prioritet av allmän 

VA-utbyggnad. 

4.1.2 Prioriteringsgrund 2- status enskilda avlopp 
En stor andel, ca 80%, av de befintliga enskilda avloppen i kommunen är gamla och dåliga. Under 

2009 genomförde Miljöförbundet Blekinge Väst (tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i Karlshamns 

kommun) en inventering av de enskilda avloppen. Utifrån ett sammanställt underlag från 

inventeringen har områdena delats in efter hur stor andel dåliga avlopp som finns i varje område. Ju 

större andel dåliga avlopp desto högre prioritet ges ett område. 

4.1.3 Prioriteringsgrund 3- Ekologisk status på recipienter 
Utsläpp av näringsämnen från enskilda avloppsanläggningar är en stor bidragande orsak till att en sjö, 

ett vattendrag eller havet inte uppnår god ekologisk status. Enligt vattendirektivets åtgärdsprogram 

ska kommunerna ta fram VA-planer, och detta särsklit i områden med vattenförekomster som Inte 

uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk, kemisk och kvantitativ status. Arbetsgruppen för 

VA-planering i Karlshamn har tillsammans med länsstyrelsen gjort bedömningen att det i frågor om 

avloppspåverkan är den ekologiska statusen som det ska fokuseras på. Prioritering av 

utbyggnadsområden har därför enligt denna prioriteringsgrund gjorts utifrån vilken 

miljökvalltetsnorm, status och risk en vattenförekomst har. 
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4.1.4 Prioriteringsgrund 6- Påverkan naturvärden 
Det finns många olika naturvärden i vår omgivning att ta hänsyn till och för att beakta dessa har 
följande underlag studerats: 

• Skogens pärlor (skogsstyrelsen) 

• Artportalen (Artdatabanken) 

• Bevarandeplan för Mörrumsåns Natura 2000-område (Länsstyrelsen Blekinge län) 

• Naturvårdsplan Blekinge (Länsstyrelsen Blekinge län 1984) 

• Våtmarker i Blekinge (Länsstyrelsen Blekinge län 1994) 

• Fågellokaler i Blekinge (Blekinge Ornitologiska Förening 2003) 

• Karlshamns Natur· Naturvårdsprogram för Karlshamns kommun (Karlshamns kommun 14 

juni 1993) 

4.1.5 Prioriteringsgrund 5- Belastningar fosfor 
l vissa avrinningsområden är belastningen av fosfor och kväve från enskilda avlopp större än i andra. 

De utbyggnadsområden som ligger i avrinningsområden med hög fosforbelastning från enskilda 

avlopp har fått högre prioritet än där fosforbelastningen är mindre. 

4.1.6 Prioriteringsgrund 6- Belastningar kväve 
Preels som för prioriteringsgrunden fosforbelastning ovan har utbyggnadsområden som ligger i 

avrinningsområden med hög kvävebelastning från enskilda avlopp fått högre prioritet än där 

kvävebelastningen är mindre. 

4.2 Slutlig bedömning 
Efter sammanställning av miljö- och hälsobedömning har ett resonemang även förts kring vilka 

naturliga förutsättningar respektive område har för anläggning av ensklit VA, större sammanhang 

(antal fastigheteroch spridning av dessa) samt vad som är känt kring status för enskilt vatten. En 

förklaring till dessa aspekter följer nedan. Även närhet till befintlig VA-anläggning beaktades. 

4.2.1 Naturgivna förutsättningar för enskilt VA 
Vissa delar av lwmmunen lämpar sig bättre för enskilt VA än andra. Hänsyn tas här till om 

jordarterna består av morän, lera eller berg där morän är att föredra vid drift av enskild VA
anläggning. 

4.2.2 större sammanhang 
Begreppet större sammanhang anges Ilagen om allmänna vattentjänste r, se sidan 2 ovan. Vad 

större sammanhang Innebär konkret är långt ifrån definierat och domarna kring begreppet skiljer sig 

åt. Resonemang har vid utformningen av utbyggnadsplanen kring större sammanhang förts kring hur 

många hus det handlar om, hur spridda dessa är samttill viss del, hur nära de ligger befintlig VA

anläggning. 
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4.2.3 Enskilt dricksvatten 
Kunskapsunderlaget om enskilt vatten är idag bristfälligt. Det är fastighetsägare med enskilt vatten 
som ansvarar för sina brunnar, provtagningen av vattnet i dessa och åtgärder för att rätta till 
eventuella brister. Därmed finns idag Inga systematiska arbetsformer kring hantering av status och 

övrig information om enskilt vatten på Miljöförbundet Blekinge Väst. De kommande åren ska dock 
arbetsmetoder för detta skapas så att kunskapsluckorna om enskilt vatten fylls Igen. 

5 Konsekvenser för VA-utbyggnad i och med reviderad översiktsplan 
översiktsplanen kommer att rikta in sig på förtätning av befintlig bebyggelse, främst i stadskärnan 

och i de östra om Karlshamns stad. Befintliga dricksvatten- och spillvattensystem kommer Inte att ha 
några större problem att försörja de inre stadsdelarna. Däremot kommer hanteringen av dagvatten 
att bli problematisk framöver vilket kräver ett betydligt större hänsynstagande i planärenden och 

exploateringsprojekt Att ta fram gemensamma riktlinjer för dagvattenhantering inom kommunen 
finns med i åtgärdsplanen 2013-2017. 

Det bör vara en uttalad strategi för kommunen att jobba mot att för~ndra ledningsnätet så att det 
mesta av kommunens spillvatten inte som idag, leds in till de mest centrala delarna av Karlshamn och 

pumpstationen Torsken som ligger precis intill Mieån. Pumpstationen förstör å rummet i denna del av 
staden. 

Björkenäs är ett område som det med hög sannolikhet kommer att bli ett exploateringstryck pä i och 

med ny dragning av väg E22. Området förses idag med allmän VA-försörjning från sölvesborgs 
kommun och har därmed Inte nilgra behov utifrån hälsa och miljö när det gäller vatten och avlopp. 
Men diskussioner med Sölvesborg energi börtas kring hur de ställer sig till ett utökat behov av VA i 

området. Karlshamns kommun är idag beroende av att Sölvesborg energi är villiga att sälja VA
tjänster för detta område. l vilken omfattning detta är möjligt bör diskuteras framöver mellan 

kommunerna. 
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6 Uppbyggnad av utbyggnadsplan 
De 25 aktuella områdena har tagits fram gemensamt av Miljöförbundet och VA-enheten. 

stadsmiljöavdelningen har också beaktat potentiella områden i och med revideringen av 

översiktsplanen 2013. 

Områdena har delats in i A- och B-områden. A-områdena är fastställda tidsmässigt och ska vara 
utbyggda fram till2018. B-områden kommer att byggas ut mellan 2018 och 2024 men l vilken 

ordning är idag inte möjligt att avgöra eftersom det liggerför långt fram i tiden. Varje år ska ett B

område omvandlas till A-område och på så vis kommer utbyggnadsplanen alltid att utgöras av fYra 

fastställda områden. ställning till nytt område ska ske löpande i och med den årliga budgetprocessen. 

A-områden är 2014-2017 

B-områden år 2018-2024 

2014 2017/2018 2023/2024 

------------------~---------------------------------+······~ 
A-områden B-områden 

7 Utbyggnadsplan 2014·2024 
Följande utbyggnadsplan togs fram under våren 2013 utifrån bedömningen ovan. Områdena beskrivs 

utförligt i Bilaga 1. 

···--
Område A- eller B-område Utbyggnad år 

Matvik-Hällaryd A 2014-2015 

Granefors A 2015-2016 

Brorstorp A 2015-2016 

l re A 2016-2017 

-
Gustavstorp B 2018-2024 

Vekerum B 2018-2024 

r--
Froarp/Tararp B 2018-2024 

Kolaha ila/Elieholm/Nabben B 2018-2024 

Köpegårda B 2018-2024 
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8 Tillvägagångssätt vid allmän VA-utbyggnad 
Det kommer att finns tre möjligheter att ordna allmän VA-försörjning. Den första avser områden som 

ingår l kommunens utbyggnadsplan av allmän VA-försörjning. Den andra hanterar fastighetsägare 

som önskar ansluta sig till allmänt VA snabbare än planerad utbyggnad eller som inte ingår i den 

planerade utbyggnaden. Det tredje alternativet innebär att enskilda fastighetsägare som inte Ingår i 

utbyggnadsplanen eller har möjlighet att ingå l en samfällighet.får möjlighet att ansluta sig. 

Nedan följer ett antal principer som ska gälla för respektive alternativ. Det är mycket viktigt att dessa 

principer följs för att kunna arbeta långsiktligt och planerat med VA-verksamheten. 

Alternativ 1- Huvudmannen bygger ut allmän VA-anläggning enligt gällande utbyggnadsplan och 

införlivar nya anläggningar i verksamhetsomrädet. Finansiering av utbyggnaden sker med VA-taxa. 

• Allmän VA-försörjning ska tillgodose hushällens normala behov av vatten- och 
avloppsvattenförsörjning. 

• Om inte särskilda skäl föreligger, ska alltid både vatten och avlopp dras ut. 

• 1 första hand ska befintliga allmänna VA-anläggningar utnyttjas vid VA-utbyggnad vilket 

innebär att överföringsledning ska vara huvudalternativ framför lokal VA-lösning. 

• Samtliga fastighetsägare inom ett utbyggnadsområde ska ingå l verksamhetsområdet och 

betala anslutningsavgiften. 

• Samtliga tillkommande anläggningar som pumpstationer, ledningar, tryckstegringsstatloner, 

LTA-pumpar samt nödvändiga förstärkningar av befintliga VA-anläggningar på grund av 

utbyggnaden, ska VA-kollektivet bekosta. 

• om en enskild anläggning bli onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en 

allmän VA-anläggning, kan huvudmannen betala en skälig ersättning till den enskilda 

anläggningens ägare enligt Lagen om allmänna vattentjänster. 

• VA-kollektivet ska aldrig gå med förlust på grund av utbyggnad av allmän VA-försörjning utan 

kostnaderna ska l så fall täckas med hjälp av skattemedel eller särtaxa. 

• Vid VA-utbyggnad i områden som angränsa r till andra kommuner, ska kontakt med aktuella 

kommuner tas för att se över vilka möjligheter som finns för att ordna gemensamma VA

lösningar över kommungränserna. 

Alternativ 2 -Fastighetsägarna i ett område bildar en samfällighetsförening och bygger och driftar 

därefter gemensam VA-anläggning utanför verl<samhetsområdet. Finansiering sker genom att 

samfälligheten bekostar hela utbyggnaden. 

Fastighetsägare har möjlighet att på egen hand ordna VA-försörjning om deras område inte ingår i 

utbyggnadsplanen eller önskar allmän VA-försörjning snabbare än vad planen möjliggör. 

Utbyggnaden ska då ske genom att Intresserade fastighetsägare l respektive område Jordningsställer 

en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (SFS 1973:1149). 
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En samfällighetsförening, bildad enligt lagen om samfälligheter hos lantmäteriet, ska ha ansvar för 

gemensamhetsanläggningens förvaltning. Ett avtal mellan samfälligheten och VA-huvudmannen 

upprättas. Samfälligheten står för samtliga kostnader som uppstår l och med utbyggnaden. 

En förbindelsepunkt ska anordnas till vilken samfälligheten kopplar sin anläggning. 

Förbindelsepunkten utgör gränsen för VA-huvudmannens ansvarsområde och samfällighetens 
anläggning. 

Utbyggnaden ska göras enligt VA-enhetens principer gällande materlalval, inmätning etc för att 
abonnenterna ska få rätt standard på sina anläggningar. Om kontrollant godkänner utbyggnaden, kan 

området komma att införlivas i verksamhetsområdet. Om däremot utbyggnaden inte har gjorts enligt 
gällande principer eller om utbyggnaden inte har godl<änts av kontrollant, måste samfälligheten 

bekosta de åtgärder som krävs för att anläggningen ska följa gällande principer, och därmed får 

möjlighet att ingå i verksamhetsområdet. 

Alternativ 3- Enskild fastighetsägare fllr möjlighet att koppla in sig på befintlig allmän VA· 
anläggning. Finansiering sker genom att fastighetsägaren på egen hand anlägger och äger 

ledningarna. 

En förbindelsepunkt ska anordnas till vilken fastighetsägaren kopplar sin anläggning. 
Förbindelsepunkten utgör gränsen för VA-huvudmannens ansvarsområde och fastighetsägarens 
anläggning. Ett avtal mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen upprättas. Fastighetsägaren står 

för samtliga kostnader som uppstår i och med utbyggnaden. 

Utbyggnaden ska göras enligt VA-enhetens principer gällande materialval, Inmätning etc för att 
fastighetsägaren ska få rätt standard på sin anläggning. Eventuellt kan anläggningen i framtiden då 

också tas över som verksamhetsområde. 

9 I väntan på allmän VA-utbyggnad 
På fastigheter i de områden som är fastställda inom 10-årsperioden som A- eller B-områden kan 
befintlig enskild avloppsanläggning i de flesta fall användas fram till dess att allmänt VA görs 
tillgängligt. l vissa fall måste de enskilda avloppsanläggningarna åtgärdas innan allmänt VA görs 
tillgängligt. Det gäller de fastigheter ... 

... som har direktutsläpp till ett vattenområde . 

... där behandlingen av avloppsvattnet efter slamavskiljning är okänd . 

... där det finns en risk för påverkan på människors hälsa eller miljön, t. ex. vid risk för påverkan av 
avloppsvatten på en dricksvattenbrunn . 

... där slamavskiljare, med wc tillkopplat, saknar T-rör . 

... där anläggningen visar kraftigt nedsatt funktion . 

... då det finns ett tekniskt hinder i avloppsanläggningens funktion för fortsatt drift. 
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När en enskild avloppsanläggning blir onyttig, vilket den blir när det finns en anslutningsmöjlighet till 
en allmän VA-anläggning, till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning, 
kan huvudmannen betala en skälig ersättningtill ägaren av den enskilda avloppsanordningen. 

l A-områden bör nybyggnationer av avloppson läggningar, till exempel då en torrtoalett byts ut mot 
vattentoa lett, inte göras förrän det allmänna VA-nätet finns tillgängligt. Vill fastighetsägaren ändå 
göra förändringen ska en tillfällig lösning användas. Inlösen av anläggningen är då inte aktuell. 

Inom både A- och B-områden kan tillstånd beviljas för tillfälliga lösningar om det finns särskilda 
behov. Exempel på tillfälliga lösningar kan vara Infiltration eller sluten tank. Infiltration, som normal 
inte tillåts i områden med hög skyddsnivå (t. ex. nära till vatten) kan tillåtas i A-områden. 
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Bilaga 1. Beskrivning av områden 

Matvik·Hällaryd 

Orientering 

Matvik-Hällaryd ligger i östra delarna av kommunen. Området ligger dels i avrinningsområdet för 

Slggarpsån och dels l Östersjön. Omkring 85 fastigheter ingår i området. 

VA-situation 

Området Matvik-Hällaryd har idag allmän dricksvattenförsörjning. Enskilda avlopp ingick inte i 

Miljöförbundets inventering 2009 eftersom planer på allmän VA-utbyggnad låg l startgroparna. 

Projektering av VA-utbyggnad i området har genomförts. 

Bedömning 

Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 §Lagen om allmänna vattentjänster och 

området klassas som A-område i utbyggnadsplanen. 
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Orientering 

Granefors ligger öster om Asa rum. Mieån är avrinningsområde. Runt 30 fastigheter ingår i området. 

VA-situation 

Vissa fastigheter inom området har allmän dricksvattenförsörjnlng. Enskilda avlof>p ingick inte i 

Miljöförbundets inventering 2009 eftersom planer på allmän VA-utbyggnad låg i startgroparna. 

Projektering av VA-utbyggnad i området har genomförts. Området ligger nära befintlig allmän VA· 

anläggning. 

Bedömning 

Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 § Lagen om allmänna vattentjänster och 

området klassas som A-område i utbyggnadsplanen. 
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Orientering 

Brorstorp ligger strax väster om Hällaryd. Klockarebäcken är avrlnnlngsområde. Runt 13 fastigheter 

ingår i området. 

VA-situation 

Vissa fastigheter i området har idag allmän dricksvattenförsörjning. Dessa ledningar är i behov av 

sanering. Över 80% av de enskilda avloppen är underkända eller saknar uppgifter. Det är mycket 

svårt att anlägga nödvändiga enskilda avlopp på fastigheterna. Området ligger i direkt anslutning till 

befintlig allmän VA-anläggning. 

Bedömning 

Allmän VA-försörjning i området bedöms inte direkt stödjas av 6 §Lagen om allmänna vattentjänste r. 

Men de dåliga förutsättningarna att anlägga enskilda avlopp i området i l<ombination med närheten 

till befintlig allmän VA-anläggning gör att området ändå börförses med allmänt avlopp och klassas l 

utbyggnadsplanen som A-område. 
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Orientering 

l re ligger i norra delen av kommunen och har Mieån som recipient största delen av området ligger 

inom primär skyddszon. Området har inte specificerats i någon utredning men antal fastigheter som 

skulle bli berörda av a 

Il män VA-utbyggnad beräknas ligga mellan 20-30 stycken. 

VA-situation 

Området har varken allmän vatten- och avloppsförsörjning idag. Över 80% av de enskilda avloppen 

är underkända eller sakna r uppgifter. 

Bedömning 

Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 §Lagen om allmänna vattentjänster och 

området klassas som A-område i utbyggnadsplanen. 
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Orientering 

Gustavstorp ligger i västra delen av kommunen. Området har dels Gallån och dels Östra Orlundsån 

som recipient. Området har Inte specificerats i någon utredning men antal fastigheter som skulle bli 

berörda av allmän VA-utbyggnad beräknas ligga runt 50 stycken. 

VA-situation 

Beroende på hur området fastställs, har vissa fastigheter idag allmän dricksvattenförsörjning. över 80 

%av de enskilda avloppen är underkända eller saknar uppgifter. Befintlig allmän VA-anläggning har 

anpassats utifrån att G u stavstorp byggs ut med allmänt VA. 

Bedömning 

Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 §Lagen om allmänna vattentjänster och 

området klassas som B-område i utbyggnadsplanen. 
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Orientering 

Vekerum ligger i södra delen av kommunen. Yttre Pukavisbukten är avrinnlngsomrMe. Antalet 

fastighetersom berörs av allmän VA-anslutning är ca 100 stycken. 

VA-situation 

Området harvarken enskild vatten- och avloppsförsörjning Idag. över 80% av de enskilda avloppen 

är underkända eller saknar uppgifter. situationen för enskild vattenförsörjning är dålig. Allmän VA· 

utbyggnad i området projekterades 2004 av Tyrens. WSP gjorde en enklare bedömning av allmän VA

utbyggnad i området i och med utredningen av överföringsledning mellan Mörrums 

avloppsreningsverk och Sternö avloppsreningsverk 2012. När överföringsledning är byggd är det 

lämpligt att bygga ut allmänt VA i Vekerum. 

Bedömning 

Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 §Lagen om allmänna vattentjänster och 

området klassas som B-område i utbyggnadsplanen. 
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Orientering 

Froarp och Tararp ligger öster om Asarum och Mieiln är avrlnningsområde. Området består av drygt 

70 fastigheter. 

VA-situation 

40-80% av de enskilda avloppen l området är underkända eller saknar uppgifter. Vissa fastigheter 

har allmän dricl<svattenförsörjnlng. l Froarp har förberedelse i befintlig VA-anläggning gjorts för att 

kunna gå vidare ut mot Tararp. 

Bedömning 

Allmän VA-försörjning i omrlldet bedöms stodjas av 6 §Lagen om allmänna vattentjänster och 

området klassas som 13-område i utbyggnadsplanen. 
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Orientering 

Kolahalla/EIIeholm/Nabben ligger i sydvästra delarna av kommunen. Området består av omkring 60 

fastigheter. l Nabben är de flesta fritidshus. Mörrumsån och Pukaviksbukten är avrinningsområden. 

VA-situation 

Över 80% av de enskilda avloppen är underkända eller saknar uppgifter. Området har idag allmänt 

dricksvatten och tillhörverksamhetsområdet för dricksvatten förutom Nabben som är en 

samfällighet. 

Bedömning 

Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 §lagen om allmänna vattentjänster och 

området klassas som B-område i utbyggnadsplanen. 
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Orientering 

Köpegärda ligger i sydöstra delarna av kommunen. Området består av drygt 80 fastigheter där 
flertalet är fritidshus. Järnavikfjärden är <Jvrinningsområde. 

VA-situation 

över 80% av de enskilda avloppen är underkända eller saknar uppgifter. Området har idag 

som marvatten. Området ligger inte nära befintligt spillvattennät och läng överföringsledning är 

nödvändig vid utbyggnad av avloppsvattenförsörjning i området. 

Bedömning 

Allmän VA-försörjning i området bedöms stödjas av 6 §Lagen om allmänna vattentjänster och 

området klassas som B-område i utbyggnadsplanen. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 141 

Kommunstyrelsen 2013-05-21 

§ 122 2009/262 

Karlshamns skärgårdsprogram-kommunalt V A till Tärnö i Hällarvds skärgård 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att förskottera ledningskostnad för nio fastigheter motsvarande totalt 700 tkr exkl moms 

att investeringsutgiften finansieras genom ökad upplåning 

att inkomsterna för de nio kvarvarande fastigheterna tillfaller skattekollektivet 

att samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att debitering av framtida anslutningar 
sker. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har beslutat att hos kommunfullmäktige begära att förskottera för nio 
i efterhand möjliga anslutningar genom att investeringsbudgeten för 2013 utökas med 
874 tkr inklusive moms. 

Anläggningen är upphandlad och avtal skall tecknas med Samfalligheten för Tärnö V A. 
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2008-09, Vatten och avlopp ime 
skärgården, föreligger samma form av finansieringsutformning för samfalligheten på 
Tärnö. 

Utgifterna för projektet beräknas uppgå till 6 602 tkr exkl moms, vilket ska finansieras 
med inkomster (sk ledningskostnad) enligt fastställd fördelning. 

På Tärnö har nio fastigheter avstått att gå med i samfalligheten Tärnö V A. Tekniska 
nämnden begär därför att Karlshamns kommun (skattekollektivet) förskotterar med 
totalt 700 tkr exkl moms för dessa fastigheter, genom att investeringsbudgeten utökas. 

Med förutsättningen att projektet Tärnö V A ska behandlas likvärdigt med projektet 
V A ime skärgården har ekonomichefen inget att erima mot tekniska nämndens 
beslutsförslag. 

Beslutsunderlag 

• Fritidsnämndens protokoll2013-04-24 § 93 
• Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2013-05-08 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll201-05-14 § 89. 



!"'---~ •. 

: . ' 
r 

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL l 2f(27) 

Tekniska nämnden 2013-04-24 ;'. . .. ...... .. . l 
L --~ct?~~G~.J 

TN§93 2011.280.346 

Kal"lshamns skärgårdsprogram kommunalt VA till Tärnö i Hällaryds sl•ärgård 

Tekniska nämndens beslut 

att foreslå konununfullmäktige besluta att fOrskottera for nio i efterhand möjliga 
anslutningar genom att investeringsbudgeten for 2013 utökas med 873 792 kronor 
inklusive moms 

att återrapportering sker 2013-06-26 

Sammanfattning 

Kommnnfulhnäktige beslutade 2011-12-05 § 170 att uppdra åt tekniska nämnden att 
anlägga vatten- och avloppsledningar till Tämö och fOrhandla med fastighetsägarna på 
Tämö för bildandet av samfällighet. 

Anläggningen är upphandlad och avtal skall tecknas med Samfälligheten fOr Tärnö V A, 
Sarnfållighetsfårening GA2, org.nr. 717913-8461. 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beshit 2008-09-01 § 108, Valten och avlopp inre 
skärgården, fåreEgger sanuna fonn av finansieringsutfonnning får samfalligheten på 
Tämö. 

Kostnader får projektet uppgår till 8 252 500 kr inklusive moms fårdelade på anbud, 
projekteringskostnader, byggledning samt kostnad får uppdimensionering av befintlig 
ledning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från fårvallningschef Peter Persson daterad 2013-04-08 

Protokollet sl•a skickas till 

Kommunfullmäktige 
Ekonomikontoret 
FörvaltningschefPeter Persson 
VA-chefPatrik Helisberg 
V A-ingenjör Carina Fast 
FastighetschefUlf Ohlsson 
Ekonom Caisa Leo Malmberg 
Ekonom Susanne Andersen 



2013-04-08 

Tekniska nämnden 

Vatten o~h avlopp Tiirnll 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-05 § 170 att uppdra åt Tekniska nämnden att anlägga 
vatten· och avloppsledningar till Tärnö och fårhandla med fastighetsägarna på Tärnö fOr 
bildandet av samfällighet. 

Anläggningen är upphandlad och avtal skall tecknas med Samfälligheten får Tärnö V A, Sam
Hillighetsfårening GA2, org.nr. 717913-8461. 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2008-09-01 § 108, Vatten och avlopp inre 
skärgården, föreligger samma form av finansieringsutformning får samfalligheten på Tärnö. 
Av totalt 123 fastigheter i inre skärgården anslöts sig vid denna tidpunkt 88 fastigheter. För 
inre skärgården förskotterade Karlshamn kommun för 33 möjliga fastigheters anslutning i 
efterhand, totalt 1782 tlcr. 

SamHUlighetsförening GA2 på Tärnö innefattar 61 fastigheter varav kommunen äger 3 faslig· 
heter. Dessa fastigheter är fördelade på 76 andelar varav kommemen innehar 18. 9 fastigheter 
på Tärnö avstod att gå med i Samfälligheten fOr Tärnö V A, Samfällighetsförening GA2. För 
Tärnö gäller idag att 85 möjliga andelar/anslutningar beräknas möjliga därfår föreslås Karls
hamn kommuns fullmäktige fårskottera får 9 i efterhand möjliga anslutningar. 

Kostnader får projektet uppgår ti118 252 500 h inklusive moms fårdelade på anbud, projekte· 
ringskostnader, byggledning samt kostnad får uppdimensionering av befintlig ledning. 

Intäkter får projektet skall uppgå till 8 252 500 kr fårdelat på 85 andelar. Det ger en lednings
kostnad på 97 088 kr/andel inklusive moms. Utöver ledningskostnad skall också grundavgift 
erläggas enligt av kormnunfullmäktige fastställd taxa 2008-12-01. 

9 andelar a 97 088 h~ 873 792 kr inklusive moms 



2013-04-08 

Filrslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar fdreslå kommunfullmälctige att fårskottera får 9 i efterhand möj
liga anslutningar genom att investeringsbudgeten for 2013 utökas med 873 792 kr inklusive 
moms 

{f!fo--·· 
P eter P ersson 

förvaltningschef 



2013-05-08 

Kommunstyrelsen 

Karlshamns skärgårdsprogram kommunalt V A till Tärnö i Hällaryds skärgård. 

Bakgrund 
Tekniska nämnden har beslutat att hos kommunfullmäktige begära att fårskottera får 
nio i efterhand möjliga anslutningar genom att investeringsbudgeten för 2013 utökas 
med 874 tkr inklusive moms. 

Av beslutsunderlaget framgår att kommunfullmäktige 2011-12-05 § 170 beslutat att 
uppdra åt tekniska nämnden att anlägga vatten- och avloppsledningar till Tärnö och 
fårhandla med fastighetsägarna på Tärnö får bildandet av samfällighet. 

Anläggningen är upphandlad och avtal ska tecknas med samfälligheten får Tärnö V A. 

Tekniska nämnden hänvisar också till kommunfullmäktiges beslut 2008-09-01 § l 08, 
Vatten och avlopp inre skärgården, att det föreligger samma form av 
finansieringsutformning får samfälligheten på Tärnö. 
Av totalt 123 fastigheter anslöts vid denna tidpunkt 88 fastigheter. För inre skärgården 
förskotterade Karlshamns kommun (skattekollektivet) får 33 möjliga fastigheters 
anslutning i efterhand, totalt l 782 tkr. Av dessa har hittills 9 fastigheter anslutits. 

Utgifterna får projektet beräknas uppgå till 6 602 tkr exkl moms, vilket ska finansieras 
med inkomster (sk ledningskostnad) enligt fastställd fördelning. 

På Tärnö har nio fastigheter avstått att gå med i samfälligheten Tärnö V A. Tekniska 
nämnden begär därfår att Karlshamns kommun (skattekollektivet) fårskotterar med 
totalt 700 tkr exkl moms får dessa fastigheter, genom att investeringsbudgeten utökas. 

Överväganden 
Med fårutsättningen att projektet Tärnö V A ska behandlas likvärdigt med projektet VA 
inre skärgården har ekonomichefen inget att erinra mot tekniska nämndens beslutsfårslag. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt tekniska nämndens fårslag 

att fårskottera ledningskostnad får nio fastigheter motsvarande totalt 700 tkr exkl moms 
att investeringsutgiften finansieras genom ökad upplåning 
att inkomstema får de nio kvarvarande fastigheterna tillfaller skattekollektivet 
att samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar får att debitering av framtida anslutningar 

~ Hf1:ryff!U-
Ekonomichef 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-81 O 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 2013-

§ 2013/ 

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 Karlshamns 
kommun och Karlshamns Hamn AB samt 

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

att såsom fOr 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 Karlshamn AB och dess dotterbolag Karlshamns Hamn AB samt 
marköverlåtelser mellan Karlshamns kommun, Karlshamns Hamn AB och Karlshamns 
Kajer AB under namnändring. 

Bal•grund 
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 protokoll2013-05-28 
• PM från Ernst & Young AB angående markförsäljning 
• Samarbetsavtal - Kombiterminal 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Forts § 

2013-

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

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

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

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

• Markbytesberäkning ink! karta 



STADSV APNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 6 

2013-05-28 

§ 49 Beslutsärenden,fortsättning 

6. Samarbetsavtal och marköverlåtelseavtal 

Styrelsen för stadsvapnet i Karlshamn AB beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa 
hos kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna att stadsvapnet i Karlshamn AB tedmar 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 Karlsharuns 
kommun och Karlshamns Kajer AB under namnändring samt 

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

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

att såsom för egen skuld utöka borgensramen för stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser med 27 mnkr från dagens 254,8 mnkr till281,8 mnkr jämte därtilllöpande 
ränta och kostnader. 

Sammanfattning 
Som ett led i Karlshamns kommuns satsning på Stillerydsområdet och bildandet av den nya 
kombiterminalen så behövs ett nyti samarbetsavtal mellan moderbolaget stadsvapnet i 
Karlshamn AB och dess dotterbolag Karlshamns Hamn AB samt marköverlåtelser mellan 
Karlshamns kommun, Karlshamns Hamn 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 (Karlsharuns Kaj er AB under 
namnändring) för ägande och drift av en kombiterminaL Investeringen beräknas uppgå till 
ca 50 mnkr och finansieras enligt förslag i bifogat samarbetsavtal. 

~c-;: 
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ST ADSV APNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 6 

2013-05-28 

Beslutsunderlag 

• PM från Ernst & Y o ung AB angående markförsäljning 

• Samarbetsavtal - Kombiterminal 

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

o Avtal om fastighetsreglering, 2013-05-21, mellan Karlshamns kommun och 
Karlshamns Kajer AB under namnändring 

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

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

• Markbytesberäkning ink! karta 

~(}f;; 
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2013-05-20 

Till 
stadsvapnet i Karlshamn AB 

Samarbetsavtal och marköverlåtelseavtal 

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 
Karlshamn AB och dess dotterbolag Karlshamns Hamn AB samt marköverlåtelser mellan 
Karlshamns kommun, Karlshamns Hamn 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 
• PM från Ernst & Young AB angående markförsäljning 

• Samarbetsavtal- Kombiterminal 

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

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

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

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

• Markbytesberäkning ink! karta 

stadsvapnet i Karlshamn AB 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-811 00 ·Fax 0454-810 40 
E-post: stadsvapnet@karlshamn.se · Hemsida: www.karlshamn.se 



Förslag till beslut 

styrelsen för stadsvapnet i Karlshamn AB beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos 
kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige beslutar 

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 Karlshamns kommun 
och Karlshamns 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 
låneförplikte1ser med 27 mnkr från dagens 254,8 mnkr till281,8 mnkr jämte därtilllöpande 
ränta och kostnader. 

Karlshamn 2013-05-20 
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Karlshamns Hamn ABfKarlshamns Kommun 

Datum 26 april 2013 

Till 

Från 

Angående 

Hans Hyllstedt, Mats Olsson, Martin Fredlund 

Ernst & Young AB 

Markförsäljning 

1 Bakgrund 
Karlshamns Hamn AB (KHAB) bedriver diverse verksamheter som hör till 
hamnen i Karlshamn. Företaget är inordnat i den kommunala 
bolagskoncernen där stadsvapnet i Karlshamn AB utgör moderbolag. 
stadsvapnet i Karlshamn AB är sin tur helägt av Karlshamns kommun (KK). 

Både Karlshamns Hamn AB och Karlshamns kommun äger mark i anslutning 
till hamnområdet i Stilleryd och på Sternö. Karlshamns kommun har 
tillsammans rned Karlshamns Hamn AB påbörjat en investering i en 
kombiterminal i Stilleryd där verksamheten kommer att bedrivas av ett 
terminalbolag (TB) som kommer vara ett helägt dotterbolag till Karlshamns 
Hamn AB. l samband med denna investering har Karlshamns kommun 
tillsammans med Karlshamns Hamn AB tagit fram ett förslag på ägarbyte av 
mark både i Stilleryd och på Sternö. Frågor har då uppkornmit kring 
prissättning och skattekonsekvenser i samband med dessa planerade 
ägarbyten. 

Medlem l Ernst & Young Glubal Limited 
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2 Föreslagna marköverlåtelser 

Följande markområden är aktuella för ägarbyte: 

Från Till Läge Areal Pris/kvm Pris (tkr) 
KHAB KK Stillervd -ej kainära 34 173 125,00 4 272 
KHAB KK Sternö- stenbrott 270 787 8,68 2 350 
KK KHAB Stillervd -e i kainära 52 977 125,00 6 622 
Netto o 

KK TB Stilleryd- ej kajnära 36 376 125,00 4 547 
KHAB TB Stillervd - ei kajnära 5 654 125,00 707 

All mark i Stilleryd som är föremål för ägarbyte enligt sammanställningen ovan 
ligger i samma område. Området är inte kajområde eller kajnära område. 

Marken på Sternö ligger i ett område som innefattar kajområde och kajnära 
område, dock består större delen av området av två stora stenbrott. l 
dagsläget innehar NCC tomträtt med tillstånd att bryta sten. 

3 Prissättning 

Samtliga föreslagna priser enligt sammanställningen under punkten 2 anses 
av KHAB och KK vara marknadspriser. Följande närliggande markområden 
kan komma att säljas i anslutning till KK:s och KHAB:s markbyte n: 

Från Till Läge Pris/kvm Kommentar 
KK Nordisk Stilleryd - kajnära 150,00 Optionsavtal finns 

Etanol 
(option) 

KHAB Kuusakoski Stilleryd -ej 75,00 Kuusakoski har lagt 

(option) kajnära ned kostnader för 

markarbeten. 

Diskussioner om att 

utnyttja optionsavtalet 

påQår. 

KK Kuusakoski Stilleryd -ej 125,00 Köp inte genomfört, 

(förslag) kajnära diskussioner pågår 

2 (4) 

Karlshamns Hamn ABfKarlshamns Kommun 
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Markområdet på Sternö är mycket svårt att prissätta eftersom det inte finns 
några jämförbara försäljningar gjorda. Priset är också starkt beroende på vad 
som är planerat och tillåtet att göra på markområdet. Markområdet innefattar 
förvisso kajområde (ca 1 O- 15% av den totala ytan) men de stora stenbrotten 
medför stora svårigheter att använda området för hamnverksamhet i en större 
skala utan att det görs stora investeringar. Möjligheter till eventuell förlängning 
av stenbrytning på området påverkar också prissättningen. 

4 skatteaspekter i samband med föreslagna 
marköverlåtelser mellan Karlshamns kommun och 
Karlshamns Hamn AB 

Samtliga ovan angivna värden är som nämnts uppskattade marknadsvärden 
på fastigheterna. Markområdena kommer vart och ett att säljas separat, dvs 
samtliga fastigheter avyttras mot betalning varvid det inte sker några direkta 
byten (dvs att Karlshamns Hamn AB erhåller mark såsom betalning för viss 
fastighet). Vid nu nämnda avyttringar ska i Karlshamns Hamn AB separata 
kapitalvinstberäkningar göras för respektive fastighetsöverlåtelse (för varje 
taxeringsenhet). Vinsten beräknas såsom erhållen ersättning minskad med 
fastighetens skattemässiga restvärde. Är det endast rnark som överlåts är 
restvärdet i regel lika med anskaffningsvärdet (inga värdeminskningsavdrag 
har gjorts). Till den del det uppkommer en förlust är sådan som utgångspunkt 
avdragsgill. För det fall fastigheten ifråga inte använts för produktions- eller 
kontorsändamål (inom intressegemenskapen) under de senaste tre åren, kan 
förlusten dock endast kvittas mot kapitalvinster på andra 
fastighetsförsäljningar i koncernen (den så kallade fastighetsfållan). 
Kommunen är ett skattebefriat subjekt varvid det hos dem inte uppkommer 
någon skatteeffekt vid en avyttring. 

Vad gäller fastighetsöverlåtelserna som sker från Karlshamns Hamn AB till 
Karlshamns Komrnun är det viktigt att dessa sker till marknadsvärde. l 
händelse av underpris kommer transaktionen i skattemässigt hänseende att 
behandlas som om den skett på marknadsmässiga villkor. Detta innebär att 
Karlshamns Hamn AB får ta upp en fiktiv intäkt motsvarande skillnaden mellan 
fastighetens marknadsvärde och erhållen ersättning (så kallad 
uttagsbeskattning). Mellan bolag som har inbördes koncernbidragsrätt 
(skattemässig resultatutjämningsrätt) kan i regel tillgångar överlåtas till 
underpris utan att det sker någon uttagsbeskattning. Detta kan dock inte 
appliceras på en överlåtelse från Karlshamns Hamn AB till kommunen 
eftersom man för sådant fall skulle kunna flytta tillgångar från en skattepliktig 
(bolagssektorn) till en skattefri sektor (Karlshamn Kommun). Det är dock 

3 (4) 

Karlshamns Hamn ABfKarlshamns Kommun 



llllllllllllllllllllllllllll 1 

""" !i!J fRNST & YOUNG 

mindre problematiskt i det omvända fallet, dvs Karlshamns Kommun kan sälja 
till underpris till Karlshamns Hamn AB (är en form av aktieägartillskott). 

Vid köp av fastighet ska förvärvaren betala stämpelskatt (lagfartskostnad) med 
4,25 % beräknad på det högsta av fastighetens taxeringsvärde och 
marknadsvärde. Sådan lagfart utgår dock inte om visst förvärv sker genom en 
fastighetsbildningsåtgärd såsom exempelvis fastighetsreglering. Vidare kan en 
kommuns förvärv i vissa fall vara undantaget om fråga är om förvärv av mark 
som enligt detaljplan eller områdesbestämmelse ska användas för allmän 
plats, begravningsplats eller för sådant ändamål som enligt 2 kap 2 § 
fastighetstaxeringslagen medför att byggnad för ändamålet ska anses som 
specialbyggnad. 

Växjö den 26 april 2013 

Lars Johansson 
Ernst & Young AB 

Karlskrona den 26 april 2013 

Anders Håkansson 
Ernst & Young AB 

Karlshamns Hamn ABfKarlshamns Kommun 

Björn Book 
Ernst & Young AB 
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Parter 

Bakgrund 

Objekt 

Finansiering 

SAMARBETsAVTAL- KOMBITERMINAL 

2013-05-21 

stadsvapnet i Karlshamn AB (Org nr 556427-2382) 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 

Karlshamns Hamn AB (556016-9467) 
Box 8 
3 7 4 21 Karlshamn 

1(3) 

Karlshamns kommun vill utveckla Stillerydsområdet och avser att 
via det helägda bolaget Karlshamns Hamn AB bilda ett nytt dotter
bolag till hamnbolaget for ägande och drift av en kombi terminal. 
Investeringen beräknas uppgå till ca 50 mnkr. Färdigställande av 
kombiterminalen forväntas vara klar 2014-01-01 och varefter 
ägandet övergår till det nybildate dotterbolaget till Karlshamn Hamn. 

En särskild fastighet på ca 42 000 kvm ska bildas i enlighet med 
gällande detaljplan for användning till kombiterminaL Fastigheten 
bildas genom att Karlshamns Hamn AB säljer mark till det nybildade 
dotterbolaget. Fastighetsforvärvet kompletteras med mark som ägs 
av Karlshamns kommun genom en efterfoljande fastighetsreglering. 

Karlshamns kommun har for avsikt att bygga ut tillfartsväg och an
sluta terminalen till det kommunala industrispåret via Triangelspåret 
vidare till Blekinge kustbana. Två spår kommer att byggas ut inom 
kombiterminalen fcir att inledningsvis tillgodose terminalens behov. 

stadsvapnet AB ska bidra till kombiterminalens finansiering med ca 
27 mnlcr. Beloppet ska tillskjutas Karlshamns Hamn AB som ett 
ägartillskott. stadsvapnet AB avstårunder år 1-5 från i ägardirektivet 
uppställt avkastningskrav på Karlshamns Hamn AB. Från år 6 gäller 
åter avkastningskravet Skulle bolaget redan under år 1-5 ge ett 
plusresultat skall avkastningskravet tillämpas det år ett plusresultat 
uppstår. 

Därutöver kommer Karlshamns Hamn AB att låna ut ytterligare 13 
mnkr av egna medel till kombi terminalen. 

Slutligen forväntas medel inom projektet Motorways of the Seas 
(MOS) att bidra med ca l O mnkr direkt till kombiterminalbolaget 



Tidsplan 

Utbyggnad, drift och 
underhåll 

Säkerhet 

Verksamhetsutveckling 

Giltighetstid 

Godkännande 

SAMARBETSA VTAL- KOMBITERMINAL 

2013-05-21 2(3) 

Bolags- och fastighetsbildning forväntas ske under andra halvåret 
2013. 

Kombiterminalen ska vara utbyggd och redo att ta emot sina kunder 
så snart som möjligt, dock senast 2014-01-01. 

Karlshamns Hamn AB forbinder sig att genom sitt dotterbolag svara 
for fortsatt utbyggnad, drift och underhåll av kombitenninalen. Ut
byggnaden ska ske i huvudsak i enlighet med gällande detaljplan och 
utfonnas så att den utgör en självständig enhet. 

Karlshamns Hamn AB ska genom sitt dotterbolag tillse att kombi
tenninalen försäkras på betryggande sätt. 

Karlshamns Hamn AB forbinder sig att, i den takt anslutande spår
kapacitet medger, genom sitt dotterbolag arbeta for utveckling av 
infrastukturen och därigenom möjliggöra en utvecklad 
transportservice. 

Detta avtal gäller under perioden 2014-01-01-2019-01-01. 

Detta avtal ska godkännas av kommunfullmäktige genom beslut som 
vitmer laga kraft. Är detta inte uppfyllt är avtalet till alla delar för
fallet. 

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka 
partema tagit var sitt. 

Karlshamn2013-

För stadsvapnet AB 

...................................................................... .! 
Sven-Åke Svensson 

Göran Persson 



SAMARBETSAVTAL- KOMBITERMINAL 

2013-05-21 3(3) 

Karlshamn 2013-

För Karlshamns Hamn AB 

...................................................................... ./ 
Anders Karlsson 

Mats Olsson 



Parter 

Objekt 

Överlåtelseförklaring 

Fastigheten 

Köpeskilling 

Tillträdesdag 

Servitut, panträtter mm 

A v styckning 

Avgifter 

Handlingar angående 
fastigheten 

KÖPEKONTRAKT 1(2) 

2013-05-21 

Karlshamns Hamn AB (Org nr 556016-9467) 
Box 8 
374 21 Karlshamn 
nedan kallad sälj aren. 

Karlshamns Kajer AB under namnändring (Org nr 556616-5659) 
Box 8 
374 21 Karlshamn 
nedan kallad köparen 

Överlåtelsen avser del av fastigheten Stilleryd 8:8 i Karlshamns 
kommun. Bilaga l 

Karlshamns Hamn AB överlåter och försäljer härmed till Karlshamns 
Kajer AB under namnändring del av fastigheten Stilleryd 8:8 i 
Karlshamns kommun. 

Fastighetsdelen överlåtes i befintligt skick. Arealen uppgår till ca 
5 654 kvm. 

Köpeskillingen är bestämd till sjuhundrasextusensjuhundrafemtio 
(706 750) kronor och betalas kontant på tillträdesdagen varvid kvit
terat köpebrev utfärdas. 

Tillträde till fastighetsdelen sker när erforderlig avstyckning är 
registrerad. 

Säljaren garanterar att fastighetsdelen inte besväras av några 
penningin teckningar. 

Säljaren ansöker om och bekostar erforderlig avstyckning av 
fastigheten. 

Lagfartskostnader liksom alla från och med tillträdesdagen på fastig
hetsdelen belöpande skatter och avgifter betalas av köparen. Intäkter 
på fastighetsdelen från och med tillträdesdagen tillfaller köparen. 

På tillträdesdagen överlämnar säljaren till köparen kvitterat köpebrev 
samt övriga i säljarens ägo befintliga handlingar angående fastig
hetsdelenen. 

I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om 
köp av fast egendom 



Godkännande 

KÖPEKONTRAKT 2(2) 

2013-05-21 

Detta kontrakt ska godkännas av bolagens styrelser. Är detta inte 
uppfyllt är köpekontraktet till alla delar förfallet. 

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka 
partema tagit var sitt. 

Karlshamn 2007-

Säljarens underskrift: 

För Karlshamns Hamn AB 

............................... ·························· ............. ./ 

Säljarens namnteckning bevittnas: 

Köparens underskrift: 

För Karlshamns Kajer AB under namnändring 

······························································· ....... .! 
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Parter 

Bakgrund 

Överenskommelse 

Beskrivning 

Ersättning 

Tillträde 

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 

2013-05-21 

Karlshamns kommun (Org nr 212000-0845) 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 
ägare till fastigheten Stilleryd 2:49 och Karlshamn 7: l 

1(3) 

Karlshamns Kajer AB under namnändring (Org nr 556616-5659) 
Box 8 
374 21 Karlshamn 
ägare till fastigheten Stilleryd 8:?? (köp av del av Stilleryd 8:8från 
Karlshamns Hamn AB) 

Stillerydsområdet är Karlshamns kommuns viktigaste utvecklings
område för nyetablering av indusrti-, transport- och logistikverksam
het 

Av deltajplan för del av fastigheterna Stilleryd 2:49 och Karlshamn 
7:1 m fl framgår bl a att en godsbangård och kombiterminal planeras 
i den södra delen av planområdet vilket innebär att Karlshamn C kan 
avlastas från godståg. 

Karlshamns Hatnn AB har bildat ett dotterbolag för ägande och drift 
av en kombiterminal (Karlshamns Kajer AB under namnändring). 
Karlshamns Hamn AB har sålt en del av fastigheten Stilleryd 8:8 till 
dotterbolaget. 

Ovan angivna parter har kommit överens om fastighetsreglering i 
enlighet med gällande detaljplaner för Stillerydsområdet. Fastighets
regleringen berör fastigheterna Stilleryd 2:49 och 8:?? samt Karls
hamn 7:1. Alla fastigheterna är belägna i Karlshamns kommun. 

Redovisning sker på kartbil aga. 

Regleringen ska ske i enlighet med bifogad karta och innebär att: 

Stilleryd 2:49 avstår ca 22 808 kvm till Stilleryd 8:?? (blå färg). 

Karlshamn 7:1 avstår ca 13 144 kvm till Stilleryd 8:?? (röd färg) 

Med anledning av förrättningen ska Karlshamn Kajer AB under 
namnändring till Karlshamns kommun betala fyramiljonerfemhund
rafyrtiosjutusen ( 4 54 7 000) kronor. 

Tillträde sker när förrättningen har vunnit laga kraft. 



V a-anläggningsavgift 

Fastighetens skick 

Nyttjanderätt, servitut 
och inteckningar 

Aktmottagare 

Kostnadsansvar 

Godkännande 

Förrättningsansökan 

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 

2013-05-21 2(3) 

Kar1shanms Kajer AB under nanmändring erinras om skyldigheten 
att betala va-avgift for tillkommande tomtyta. 

Fastighetsdelarna överlåtes i befintligt och av parterna besiktigat 
skick. 

Parterna garanterar att fastighetsdelarna inte belastas av några servi
tut, inteckningar eller nyttjanderätter. 

Aktmottagare ska vara Karlshamns kommun. En aktkopia ska till
ställas Karlshamns Kajer AB under nanmändring. 

Förrättningskostnaderna och kostnaderna för aktkopiering ska betalas 
av Karlshamns Kajer AB under namnändring. 

Om inte kommunstyrelsen godkänner detta avtal genom beslut som 
vinner laga kraft är det till alla delar förfallet. 

Genom underskrift av detta avtal biträder parterna en av Karlshanms 
kommun i delta ärende ingiven ansökan om fastighetsreglering. 

Karlshamn 2013-

För Karlshanms kommun, såsom ägare till Stilleryd 2:49 och Karls
hamn7:1: 

...................................................................... ./ 
Sven-Åke Svensson 

Göran Persson 



AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 

2013-05-21 

Karlshamn 2013-

För Karlshamns Kajer AB under namnändring, såsom ägare till 
Stilleryd 8:?? : 

....................................................................... / 

3(3) 
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Parter 

Bakgrund 

Överenskommelse 

Beskrivning 

Ersättning 

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 

2013-05-21 

Karlshamns kommun (Org nr 212000-0845) 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 
ägare till fastigheten Stilleryd 2:49 

Karlshamns Hamn AB (Org nr 556016-9467) 
Box 8 
3 7 4 21 Karlshamn 
ägare till fastigheten Stilleryd 8:8 

1(3) 

Stillerydsområdet är kommunens viktigaste utvecklingsområde får 
nyetablering av industri-, transport- och logistikverksamhet 

Av deltajplan för del av fastigheterna Stilleryd 2:49 och Karlshamn 
7: l m fl framgår bl a att en godsbangård och kombiterminal planeras 
i den södra delen av planområdet vilket innebär att Karlshamn C kan 
avlastas från godståg. 

Karlshamns kommun avser att via det helägda bolaget Karlshamns 
Hamn AB bilda ett nytt dotterbolag för ägande och drift av en kom
biterminaL För en rationell markanvändning genomför Karlshamns 
kommun och Karlshamns Hamn AB ett markbyte genom fastighets
reglering. En särskild fastighet bildas för kombiterminalen genom 
avstyckning från Stilleryd 8:8 och efterföljande fastighetsreglering av 
delar av Stilleryd 2:49 och Karlshamn 7: l. Särskilt köpekontrakt och 
avtal om fastighetsreglering upprättas. 

Ovan angivna parter har kanunit överens om fastighetsreglering i 
enlighet med gällande detaljplaner för Stillerydsornrådet. Fastighets
regleringen berör fastigheterna Stilleryd 2:49 och 8:8. Båda fastig
heterna är belägna i Karlshamns kommun. 

Redovisning sker på kartbilaga. 

Regleringen ska ske i enlighet med bifogad karta och innebär att: 

Stilleryd 2:49 avstår ca 52 977 kvm till Karlshamn 8:8 (grön farg). 

Stilleryd 8:8 avstår ca 34 173 kvm till Stilleryd 2:49 (blå farg). 

Ingen ersättning ska betalas ut. Förrättningen är del av ett markbyte 
mellan parterna, som även avser Karlshamn 8:1 och 8:24. 



Tillträde 

Va-anläggningsavgift 

Fastighetens skick 

Nyttjanderätt, servitut 
och inteckningar 

Aktmottagare 

Kostnadsansvar 

Godkännande 

Förrättningsansökan 

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 

2013-05-21 2(3) 

Tillträde sker när fårrättningen har vunnit laga kraft. 

Parterna erinras om skyldigheten att betala va-avgift för eventuellt 
tillkommande tomtyta. 

Fastighetsdelarna överlåtes i befintligt och av parterna besiktigat 
skick. 

Parterna garanterar att fastighetsdelarna inte belastas av några servi
tut, inteckningar eller nyttjanderätter. 

Aktmottagare ska vara Karlshamns kommun. En aktkopia ska till
ställas Karlshamns Hamn AB. 

Förrättningskostnaderna och kostnaderna får aktkopiering ska delas 
lika mellan Karlshamns kommun och Karlshamns Hamn AB. 

Om inte kommunstyrelsen godkänner detta avtal genom beslut som 
vinner laga kraft är det till alla delar förfallet. 

Genom underskrift av detta avtal biträder parterna en av Karlshamns 
kommun i detta ärende ingiven ansökan om fastighetsreglering. 

Karlshamn 2013-

För Karlshamns kommun, såsom ägare till Stilleryd 2:49: 

...................................................................... .l 
Sven-Åke Svensson 

Göran Persson 



AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 
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Karlshamn 2013-

För Karlshamns Hamn AB, såsom ägare till Stilleryd 8:8 : 

Mats Olsson 
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Parter 

Bakgrund 

Överenskommelse 

Beskrivning 

Ersättning 

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 

2013-05-21 

Karlshamns kommun (Org nr 212000-0845) 
Rådhuset 
374 81 Karlshamn 
ägare till fastigheten Karlshamn 8: l 

Karlshamns Hamn AB (Org nr 556016-9467) 
Box 8 
374 21 Karlshamn 
ägare till fastigheten Karlshamn 8:24 

1(3) 

Kommunen har tagit initiativ till detaljplanläggning av bergtäktsom
rådena på Stärnö. Planområdet omfattar i huvudsak fastigheterna 
Karlshamn 8:1 och 8:24 i Karlshamns kommun. stenbrytningen i 
området håller på att avslutas och området planläggs för turism, fritid 
och kultur samt verksamheter kopplade till dessa. Kommunen har 
tecknat efterbehandlingsavtal med NCC Roads AB, som innebär att 
bolaget får använda området till ren produktion med sprängning och 
brytning av diabas längst till den 31 december 2015 och det efterföl
jande året ska ägnas åt efterbehandlings- och entreprenadarbeten i 
enlighet med täkttillstånd och detaljplan. Till efterbehandlingsavtakt 
är även kopplat ett avtal om tomträttsöverlåtelse avseende Karls
hamn 8:7 mellan Karlshamns Hamn AB och NCC Roads AB som 
innebär att tomträtten återgår till fastighetsägaren Karlshamns Hamn 
AB senast den 31 december 2016. 

Ovan angivna parter har kommit överens om fastighetsreglering. 
Fastighetsregleringen berör fastigheterna Karlshamn 8:1 och 8:24. 
Båda fastigheterna är belägna i Karlshamns kommun. Parterna är 
dessutom överens om att så snart tomträttsöverlåtelsen avseende 
Karlshamn 8:7 är inskriven ska även denna fastighet överföras till 
Karlshamn 8: l genom fastighetsreglering och utan ersättning. 
Särskilt avtal om fastighetsreglering kommer att skrivas i denna del. 

Redovisning sker på kartbilaga. 

Regleringen ska ske i enlighet med bifogad karta och innebär att: 

Karlshamn 8:24 avstår 357 516 kvm till Karlshamn 8:1 (hela fastig
heten). 

Ingen ersättning ska betalas ut. Förrättningen är del av ett markbyte 
mellan parterna, som även avser Stilleryd 2:49 och 8:8. 



Tillträde 

Va -anläggningsavgift 

Fastighetens skick 

Nyttjanderätt, servitut 
och inteckningar 

Aktmottagare 

Kostnadsansvar 

Godkännande 

F ärrältningsansökan 

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 

2013-05-21 2(3) 

Tillträde sker när förrättningen har vunnit laga kraft. 

Kommunen erinras om skyldigheten att betala va-avgift för tillkom
mande tomtyta. 

Fastigheten överlåtes i befintligt och av parterna besiktigat skick. 
Kommunen är medveten om att delar av fastigheten kan vara i behov 
av sanering på grnnd av tidigare hanteringen i hamnen. 

Fastigheten belastas av följande nyttjanderätter och servitut: 
A vialsservitut for brnnn m m ( 4800205) 
A vialsservitut för ledning m m ( 6200819) 
Avtalsservitut för avloppsledning (6600910) 
Officialservitut for väg (l 0-ASA-920.1) 
Officialservitut för linsågstransmission (l 0-KAH -606.1) 
Ledningsrätt för vatten och avlopp (l 082-00/36.1) 
Byggnader på ofri grund med de taxerade ägarna Ballast Syd 
AB och Karlshamn Energi AB 

Aktmottagare ska vara Karlshamns kommun. En aktkopia ska till
ställas Karlshamns Hamn AB. 

Förrättningskostnaderna och kostnaderna for aktkopiering ska delas 
lika mellan Karlshamns kommun och Karlshamns Hamn AB. 

Om inte kommunstyrelsen godkänner detta avtal genom beslut som 
vinner laga kraft är det till alla delar förfallet. 

Genom underskrift av detta avtal biträder parterna en av Karlshamns 
kommun i detta ärende ingiven ansökan om fastighetsreglering. 



AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING 

2013-05-21 3(3) 

Karlshamn 2013-

För Karlshamns kommun, såsom ägare till Karlshamn 8:1: 

...................................................................... .! 
Sven-Åke Svensson 

Göran Persson 

Karlshamn 2013-

För Karlshamns Hamn AB, såsom ägare till Karlshamn 8:24: 

Mats Olsson 
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Markbytesberäkning, inkomst{+} och utgift H 
KK Stilferyd, landyta bokfört värde Kr/kvm 125,0 

KK Stilleryd, vattenyta uppskattat värde Kr/kvm 0,0 

KHAB Sternö, landyta bokfört värde Kr/kvm 8,68 

KHAB Sternö, vattenyta bokfört värde Kr/kvm 0,0 

KHAB Stilleryd landyta bokfört värde Kr/kvm 125,0 

Markbyte, areal kvm KK, kvm KK, tkr KHAB, kvm KHAB, tkr Termbol, kvm Termbol, tkr 

Område A 34 173 -4 271 625 -34 173 4 271 625 

Område B -52 977 6 622 125 52 977 -6 622 125 
Område C, land o o o o 
Område C, vtn o o o o 
Område E o o o o 
S:a markbyte Stilleryd -18 804 2 350 500 18 804 -2 350 500 
Stärnö vindhamn, land 210 7s7r'"'i'l'~mr~1an·• -270 787 2 350 431 ;~.~:J.:'Jt1~'J;J,:..-:,~;"'.;. ',~,:,:,fl ;., .• ·~c.) 

Stärnö vindhamn, vtn o o o o 
S:a Sternö 270 787 -2 350 431 -270 787 2 350 431 

Totalt markbytet 251 983 69 -251 983 -69 

Område D 1 -36 376 4 547 000 36 376 -4 547 000 
Område D 2 o o -5 654 706 750 5 654 -706 750 
S:a fsg Termbolag -36 376 4 547 000 -5 654 706 750 42 030 -5 253 750 

Totalt 215 607 4 547 069 -257 637 706 681 42 030 -5 253 750 

Markbytesberäkning 130409 KHABförslag 2 2013-04-22 
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"Avskuren del" för Hamnen cirka 27 000 m2 landyta Från Hamn till kommun 34 173m2 landyta 

Från Hamn till kombiterminal5654 m2 landyta 

Från Kommun till kombiterminal 36 376 m2 landyta 
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Stärnö 

Fastigheterna Karlshamn 8:24 och 8:7 

8:24 Landyta 255 582 m2, vattenyta 101 834 rn2 
8:7 Landyta 15 205 m2, Tornträtt för NCC idag 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 145 

Kommunstyrelsen 2013-05-21 

§ 126 2013/195 

Förslag om upphävande av investeringspolicy samt förslag på nya riktlinjer för 
investeringar och leasing i Karlshamns kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2002-09-02, § 122 Investeringspolicy 

att fastställa förslaget till Riktlinjer för investeringar och leasing 

att dessa regler skall ingå i den översyn av kommunens författningssamling som pågår 
parallellt. 

Sammanfattning 

Ekonomikontoret har gjort en översyn av befintlig investeringspolicy samt kompletterat 
med ett avsnitt om leasing. Leasing av tillgångar ses ofta som ett alternativ till 
investering samtidigt som avtal om hyra/leasing av tillgång kan innebära stora 
ekonomiska åtaganden. Samma krav på ekonomisk bedömning och beslut gäller vid 
leasing av tillgång som vid investering. En helhetsbedömning ska göras av det totala 
ekonomiska åtagandet. 

Parallellt pågår en översyn av kommunens författningssamling. För att skapa en bättre 
struktur bland kommunens styrande dokument föreslås därför det nya dokumentet 
benämnas Riktlinjer för investeringar och leasing i Karlshamns kommun. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2013-04-30 
• Riktlinjer för investeringar och leasing i Karlshamns kommun 2013 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-05-14 § 93. 
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Till Kommunstyrelsen 

Förslag om upphävande av investeringspolicy samt förslag på nya riktlinjer för 
investeringar och leasing i Karlshamns kommun 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun beslutade 2002-09-02, § 122 
om fastställande av lnvesteringspolicy. Dokumentet reviderades av 
kommunfullmäktige 2004-09-23 § 

Ekonomikontoret har gjort en översyn av befintlig investeringspolicy samt 
kompletterat med ett avsnitt leasing. Leasing av tillgångar ses ofta som ett 
alternativ till investering samtidigt som avtal om hyra/leasing av tillgång 
kan innebära stora ekonomiska åtaganden. Omfattningen av åtagandet 
beror dels på den förhyrda tillgångens värde men även på hur lång tid 
objektet hyrs. Exempel på tillgångar som ofta leasas är bilar och datorer. 
Samma krav på ekonomisk bedömning och beslut gäller vid leasing av 
tillgång som vid investering. En helhetsbedömning ska göras av det totala 
ekonomiska åtagandet. 

Parallellt pågår en översyn av kommunens författningssamling. För att 
skapa en bättre struktur bland kommunens styrande dokument föreslås 
därför det nya dokumentet benämnas Riktlinjer för investeringar och 
leasing i Karlshamns kommun. 

Förslag till Riktlinjer för investeringar och leasing överlämnas härmed för 
beslut. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige 

att föreslå kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges beslut 
2002-09-02, § 122 lnvesteringspolicy. 

att fastställa förslaget till Riktlinjer för investeringar och leasing att gälla 
fr o m 2013-06-17. 

r;~ 
Hans Hyllsted t 
Ekonomichef 

QJfl, ~&2c~~e4 
Ulrika Hägvall Lundberg r 
Redovisningschef/ stf ekonomichef 



Regler för investeringar och 
leasing i 

Karlshamns kommun 

Fastställd av KF 2013-



Innehållsförteckning 

Flödesschema vid anskaffning 3 
linledning 4 
2 Redovisningsrutiner 4 
3 Leasing 4 
4 Grundregler för investering s 
4.1 Anläggningstillgång 5 
4.1.11nventarier 5 
4.2 Immateriella tillgångar 6 
4.3 Exploateringar 6 
4.4 Fast egendom 6 
4.4.1 Fastigheter 6 
S Reparationer och underhåll 8 
5.1 Reservdelar 8 
5.2 Ny-, till- och ombyggnad 8 
6 Anskaffningsvärde 9 
7 Avskrivning och aktivering 9 
8 Avskrivningstider 10 
8.11mmateriella tillgångar 10 
8.2 Maskiner och inventarier 10 
8.2.1 Maskiner 10 
8.2.2 Inventarier 11 
8.2.3 Bilar och andra transportmedel 12 
8.3 Fastigheter 12 
8.3.1 Byggnader 12 
8.3.2 Förbättringsutgift på annans fastighet 13 
8.3.3 Mark 13 
8.3.4 Markanläggningar 13 
9 Avyttring av anläggningstillgång 14 
9.1 Lös egendom 14 
9.2 Fast egendom 14 
10 Nedskrivning 15 
11 Uppskrivning 1S 
12 Internränta 15 
13 Omfördelning av medel inom budgetram och mellan investeringsprojekt 1S 
14 Bruttoinvesteringar överstigande 7 mnkr 1S 

2 



Investeringsbedömning i Karlshamns kommun. 

Flödesschema vid anskaffning 
"Förenklad bild av verkligheten" 

Anskaffningskostnad Nej 
exkl moms över lh 

basbelopp 

Ja Ja 

Nyttjandeperiod över tre år 
(dvs den tid under vilken en 

~ anläggning fortfarande är 
lönsam) 

l Ja ~ej 
standardhöjande anskaffning för 

stadigvarande bruk (inte 
reparation, förnyelse och underhåll 
med syfte att vidmakthålla teknisk 

och funktionell status) 

~ 

Del i större anskaffning med 
naturligt samband 

Nej 

Anskaffningen utgör en 
driftskostnad 

Anskaffningen utgör en 

Immateriella 
tillgångar 
(forskning, 
utveckling) 

investeringsutgift 

Maskiner 
Inventarier 

Bilar och 
transportmedel 

3 

Byggnader Mark 
Markanläggning 



linledning 
N edan följer en sammanställning och förtydligande av de regler, anvisningar och 
rekommendationer som berör främst anläggningstillgångarna inventarier och 
fastigheter. Immateriella tillgångar berörs översiktligt medan övriga 
anläggningstillgångar såsom värdepapper, bostadsrätter och fordringar ej berörs 
eftersom de inte är föremål för avskrivningar. 

Syftet är att skapa enhetliga regler för investeringsredovisning, avskrivningstider samt 
leasing. 

Ansvaret för att bedöma vad som skall redovisas som anläggningstillgång respektive 
driftskostnad har beslutsattestanten. Vid tveksamhet, kontakta alltid din ekonom. 

Underlaget är hämtat från "Referensgruppen i redovisning" och anpassat för 
Karlshamns kommun. Redan anskaffade anläggningstillgångar berörs inte av ändrade 
avskrivningstider. 

2 Redovisningsrutiner 
Varje investeringsprojekt skall ges en egen projektkod i intervallet 0001- 2999. I de 
flesta fall sker detta redan i budgetprocessen eller i samband med beslut om 
tilläggsanslag. 

Om nya projektkoder behövs för investeringar ska samråd ske med ekonomikontoret 

3 Leasing 
Avtal om hyra/leasing av tillgång kan innebära stora ekonomiska åtaganden. 
Omfattningen av åtagandet beror dels på den förhyrda tillgångens värde men även på 
hur lång tid objektet hyrs. Exempel på tillgångar som ofta leasas är bilar och datorer. 

Samma krav på ekonomisk bedömning och beslut gäller vid leasing av tillgång som vid 
investering. En helhetsbedömning ska göras av det totala ekonomiska åtagandet samt de 
ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippat med ägande respektive leasing 
av tillgången. Bedömning av restvärde och möjlighet att köpa tillgången efter avslutat 
leasingavtal ska beaktas och bedömas utifrån verksamhetens behov. Ekonomisk kalkyl 
för jämförelse mellan alternativen leasing och investering ska alltid upprättas då 
verksamheterna överväger att leasa en tillgång. Bedömning görs av verksamheten 
tillsammans med ekonomikontoret Leasingavtal ska undertecknas av firmatecknare 
eller utsedd delegat. 
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4 Grundregler för investeringar 

För bruttoinvesteringar överstigande 7 mnkr beslutar kommunstyrelsen i särskild 
ordning. Se punkt 14. 

4.1 Anläggningstillgång 
En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre tid. En 
investering tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av under 
nyttjandetiden. 

Anläggningstillgång är en tillgång som 

• är avsedd för stadigvarande bruk 
• har en nyttjandeperiod överstigande tre år och 
• inte är av ringa värde 

Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad understigande :Yz basbelopp 
exklusive moms. 

Inventarier som har ett samband bör räknas som en investering, till exempel inredning 
till en skolsal. Detsamma gäller om anskaffningen är ett led i en större investering. 

Anskaffning av tillgång med viss varaktighet och visst väsentlighetsvärde ska 
redovisas som en investering och får inte kostnadsföras direkt. Hur anskaffningen 
finansieras, det vill säga om investeringsbudget finns eller ej, påverkar inte 
bedömningen. 

Rätt drifts- och investeringsredovisning har betydelse för hur kommunens verksamhet 
förhåller sig till skatte- och taxeuttaget över tiden och för möjligheterna till jämförelser 
mellan kommuner. 

4.1.11nventarier 
Som inventarier redovisas anskaffning av inventarier och maskiner. I anskaffnings
värdet ska inräknas alla utgifter, inklusive värdehöjande förbättringar, fram till den 
tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. 

Inventarielista 
Alla inventarier som klassas som stöldbegärliga skall märkas. Som exempel kan nämnas 
datautrustning, konst, AV-utrustning och verktyg. Särskild inventering och förteckning 
över kommunens datorer skall administreras av datakontoret 

Inventarier - icke fast utrustning 
Till inventarier räknas fordon, maskiner och inventarier för stadigvarande bruk. Vad 
gäller anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt samband, ska anskaffningen 
avse det samlade anskaffningsvärdet. Detsamma gäller anskaffning som kan anses vara 
ett led i en större inventarieinvestering. 
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Kulturtillgångar, som till exempel konst och annan utsmyckning, redovisas enligt samma 
principer som inventarier. 
Utgifter för datorprogram ska i princip alltid kostnadsföras direkt. Detta gäller oavsett 
om själva datorinköpet betraktas som investering eller ej. Datorprogram som i väsentlig 
omfattning specialanpassats eller utvecklats kan dock bokföras som investering under 
förutsättning att nyttjandeperioden överstiger tre år och är av väsentligt värde för 
verksamheten i framtiden. 

Utbildning är inte att betrakta som investering (se rubriken "Immateriella tillgångar"). 

Installation av datornät räknas som !T -inventarier. 

Byggnadsinventarier 
De delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den verksamhet som 
bedrivs i byggnaden utgör inventarier och skall följa avskrivningsplanen för inventarier. 
Som exempel på byggnadsinventarier kan nämnas traverser, lyftanordningar, 
tvättanordningar, pumpar, kompressorer, speciella värme- och ventilations
anläggningar. Ventilationsanläggningar för byggnadens allmänna funktion räknas inte 
som byggnadsinventarier utan ingår i byggnadsvärdet 

Förbättringsutgift i annans fastighet 
Vid investering i annans fastighet av värdehöjande slag ska årligen avskrivning ske med 
belopp som medför jämn fördelning över nyttjandetiden. Avskrivningen bestäms med 
hänsyn till investeringens nyttjandeperiod och hyresförhållande. Är fastigheten avsedd 
att användas under kortare tid än tre år ska förbättringsutgifterna kostnadsföras direkt. 
Eftersom äganderätten till byggnaden salmas hamnar dessa utgifter under inventarier. 

4.2 Immateriella tillgångar 
Med immateriella tillgångar avses icke fysiska tillgångar. 

Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete och liknande får tas upp som 
anläggningstillgång om de beräknas bli av betydande värde för verksamheten under 
kommande år. Det ska då endast gälla kostnader som är av betydande storlek i 
förhållande till kommunens totala kostnader, har ett varaktigt värde och att 
periodiseringen bedöms vara nödvändig för att uppnå en rättvisande resultaträkning. 

4.3 Exploateringar 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa 
kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) samt för bostads- och/ eller 
arbetsområden. Mark och exploateringsverksamhet redovisas i Karlshamns kommun 
som anläggningstillgång. 

4.4 Fast egendom 
Fast egendom är mark som delas in i fastigheter. Tillbehör till fastighet är byggnad, 
ledning, stängsel och annan anläggning som anbragts i eller ovan jord för stadigvarande 
bruk. Till byggnad hör fast inredning om det är avsett för stadigvarande bruk för 
byggnaden eller del av denna exempelvis hiss, vattenledning och uppvärmningssystem. 
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4.4.1 Fastigheter 
Fastigheter indelas utifrån avskrivningsreglerna i byggnader, markanläggningar och 
mark. 
I enskilda fall uppstår gränsdragningsproblem mellan de olika rubrikerna: byggnad, 
byggnadsinventarier, mark och markanläggning. Det väsentligaste är dock att samma 
principer för klassificering tillämpas över åren så att en analys av utvecklingen 
underlättas. 

Byggnad 
Som byggnad betraktas förutom hus även likartade konstruktioner med vissa krav på 
storlek och varaktighet såsom broar, vattentorn med mera. Mindre anläggningar för 
tillfälligt bruk såsom skjul och anordningar avsedda att förflyttas mellan olika platser är 
inte byggnader. 

Till byggnad hör en rad olika byggnadstillbehör såsom 
• fast inredning som avbalkningar, ledstänger med mera 
• ledningar för uppvärmning, belysning och luftväxling samt vatten, avlopp och 

liknande 
• sådant som är inmurat eller fast anbringat i väggar, tak och golv 
• sådant som avser stadigvarande bruk för byggnaden, dörrar, fönster, spisar sanitära 

anordningar med mera 

När det gäller gränsdragningen mot inventarier utgörs byggnaden av byggnadsstommen 
med stamkompletteringar och installationer samt till byggnaden hänförlig utrustning 
som är nödvändig för byggnadens allmänna funktioner. 

När det gäller genomgripande förändringsarbeten i befintlig byggnad, som innebär att 
byggnaden används för annat ändamål än vad som ursprungligen avsetts ska dessa 
utgifter aktiveras och avskrivas. Detsamma gäller förhållandet vid utbyte av väsentliga 
delar av en byggnads grundkonstruktion (grund, ytterväggar, bjälklag, takstolar och 
dylikt). 

Pågående anläggningsarbeten rekommenderas inte ingå i avskrivningsunderlaget förrän 
anläggningen färdigställts. Karlshamns kommun tillämpar av praktiska och 
hanteringsmässiga skäl aktivering av pågående arbeten. Detta innebär att avskrivning 
och ränta belastar driftbudgeten året efter arbetena utförts. 

Mark 
Den del av fastighetsvärdet som utgör markvärde ska i princip inte skrivas av då mark 
förutsätts ha en obegränsad nyttjandeperiod och bestående värde. Om fastigheten 
förvärvats genom inköp och består av både mark och byggnad rekommenderas att 
inköpsvärdet, inklusive lagfartskostnad en, fördelas på respektive del genom 
proportionering utifrån taxeringsvärdet. Karlshamns kommun tillämpar inte 
rekommenderad proportionering eftersom markvärdet vid denna typ av förvärv i de 
flesta fall är av underordnad betydelse och har ingen påverkan på skatteuttaget över 
tiden. Detta innebär att lagfartskostnaden i de flesta fall belastar byggnaden. 

Markanläggningar 
Med markanläggningar avses på marken uppförda anordningar av permanent natur som 
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• olika anläggningar till exempel vägar, gator, parkeringsplatser, idrottsplaner, parker 
och planteringar och dylikt 

• vatten och avloppsnät samt brunnar, källare och tunnlar i den mån de inte är att 
hänföra till byggnad vid eventuell fastighetstaxering 

Anskaffningsutgiften för markanläggningar skall särredovisas i anläggningsregistret och 
avskrivas planenligt. Om det gäller tillfälliga anläggningar med varaktighet under tre år 
får anskaffningsutgiften kostnadsföras direkt. 

5 Reparation och underhåll 
Reparation och underhåll, det vill säga åtgärder som syftar till att behålla en anläggnings 
tekniska och funktionella status, bokförs som driftskostnad det år som åtgärden utförs. 
Hit räknas även ändringsarbeten avseende inredningen, till exempel nya fönster- och 
dörröppningar och flyttning av innerväggar i samband med omdisponering av lokaler. 

Vid utbyte av en del av en anläggningstillgång, till exempel en spis, gäller som riktpunkt, 
att om den nya anläggningstillgången motsvarar i standard vad som är normalt 
förekommande vid utbytestillfäll et, får man anse att man endast behålla standarden och 
följaktligen betraktas detta som underhåll. 

Endast standardförbättrande åtgärder räknas som investeringar. 

5.1 Reservdelar 
När en reservdel anskaffas för att ersätta en uttjänt eller obrukbar maskindel, skall 
reservdelens anskaffningsvärde (oavsett beloppets storlek) kostnadsföras samtidigt 
som avskrivningsplanen för maskinanläggningar kvarstår oförändrad. 

5.2 Ny-, till- och ombyggnad 
Åtgärder som innebär standardförbättringar genom ny- till- ochfeller ombyggnad ska 
bokföras som investeringsutgift Dock skall endast mellanskillnaden mellan vad som 
betraktas som värdehöjande och normalt underhåll aktiveras. Här ska fastighetsenheten 
göra en kvalificerad bedömning på storleken av normalt underhåll exempelvis med 
hänvisning till gällande underhållsplan. Underlaget för denna bedömning ska biläggas 
finansieringskalkyl en. 

Nyasfaltering av gata betraktas som investering om detta medför en ändrad utformning 
av gatan eller om det krävs en helt ny underbyggnad av gatan före asfaltering. Enbart 
toppbeläggning är att betrakta som underhåll och skall kostnadsföras det år åtgärden 
utförts. 

Byte av VA-ledningar räknas som investering om man med detta byte höjer ledningens 
kapacitet. SKL (Sveriges kommuner och landsting) rekommenderar att även utbyte av 
redan avskrivna VA-ledningar ska räknas som investering. Möjligheten att hantera 
avskrivna ledningar på det sätt som SKL förordar är inte praktiskt möjligt, mot bakgrund 
av hur anläggningsregistren är uppbyggda. Förnyelse av ledningsnät enligt löpande 
underhållsplan, och som ej är kapacitetshöj ande, ska enligt branschpraxis (Svenskt 
vatten) betraktas som underhållskostnad. Detta överensstämmer också med hur 
Karlshamns kommun hanterat, och ska hantera, förnyelseåtgärder. 
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I praktiken är det svårt att bedöma gränsdragningen mellan underhållskostnader och 
standardförbättrande åtgärder. Av praktiska skäl är det acceptabelt att standard
förbättrande åtgärder delvis ingår i underhållskostnaderna. Detta gäller under 
förutsättning att det rör sig om mindre belopp samtidigt som det finns kontinuitet i 
förfarandet. Som mindre belopp menas kostnad som understiger '\-'2 basbelopp. 
Väsentlighet och konsekvensprincipen ska följas och vikten av rättvisande redovisning 
betonas. 

6 Anskaffningsvärde 
Anläggningstillgångar tas upp i bokföringen till värdet vid anskaffningstillfället I 
anskaffningsvärdet skall ingå samtliga utgifter för förvärvet. Indirekta kostnader i form 
av administration och projektering bör också ingå i anskaffningsvärdet. Utgifter för 
värdehöjande förbättringar av en tillgång får inräknas om de lagts ner under 
räkenskapsåret. Reparations- och underhållsarbeten räknas normalt inte in i 
anskaffningsvärdet. Vid förvärv av en begagnad anläggningstillgång, till exempel en 
bostadsfastighet, bör en aktivering av reparations- och underhållskostnader i vissa fall 
kunna godtas. Det bör då handla om ett väsentligt belopp i förhållande till anskaffningen, 
att arbetet utförs inom en begränsad tid efter förvärvet samt att det medför att till
gångens skick förbättras och värdet därmed ökar. 

Investeringar som löper över en längre tid kan påföras en ränta under byggtiden. Om 
aktivering av ränta medför att tillgången värderas högre än verkliga värdet ska ingen 
aktivering ske. Den aktiverade räntan ska motsvara de verkliga räntekostnader som 
skulle undvikits om inte investeringen kommit till stånd. Av praktiska och 
hanteringsmässiga skäl påför Karlshamns kommun ej ränta under byggtiden för 
investeringsprojekt understigande 100 mnkr. Vid bokslutet pågående arbeten aktiveras, 
vilket innebär att avskrivningar och intern ränta påförs driftbudgeten året efter 
anskaffningen. 

Eventuella investeringsbidrag skall reducera anläggningstillgångarnas värden. 

Rekommendationen avseende intäkter för anslutnings- och anläggningsavgifter är att 
dessa skall bokföras som intäkt i resultaträkningen. Karlshamns kommun hanterar 
dessa som investeringsbidrag. Ekonomiska nettoeffekten är försumbar, eftersom detta 
inkomstslag i regel alltid motsvaras av beloppsmässigt lika stora utgifter. Som exempel 
kan nämnas exploateringsområden. 

7 Avskrivning och aktivering 
På anläggningstillgång, som fortlöpande minskar i värde på grund av ålder, nyttjande 
med mera ska årligen avskrivning ske med det belopp som svarar mot lämplig 
avskrivningsplan. En uppdelning av anläggningstillgångar per objekt är därför en 
förutsättning för rättvisande avskrivningstid och avskrivnings belopp. 

Avskrivningar bör påbörjas vid den tidpunkt en investering tas i bruk Av praktiska och 
hanteringsmässiga skäl påbörjar Karlshamns kommun avskrivningen året efter det att 
investeringsutgiften bokförts. 
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Avskrivningstiden ska anpassas till tillgångens nyttjandeperiod. Med nyttjandeperiod 
menas den tid under vilken en anläggning fortfarande är så effektiv att ett byte eller ett 
nytt inköp inte är motiverat av ekonomiska skäl. Nyttjandeperioden kan för samma 
tillgångstyp vara olika beroende på utnyttjandet av tillgången och beroendet av den tek
niska utvecklingen för den specifika verksamheten. Av praktiska skäl är det lämpligt att 
samma tillgångstyp har lika lång avskrivningstid oavsett i vilken verksamhet den 
används. 

Inget hindrar att olika avskrivningstider används för olika delar av en anläggnings
tillgång om dessa delars nyttjandeperiod är olika. Väsentlighetsprincipen bör dock gälla. 

En värdestegring av en tillgång är inte någon godtagbar grund för att avbryta eller ändra 
avskrivningsplanen. Vid oförutsedda och kraftiga värdeminskningar ska engångs
nedskrivningar ske med belopp som anses erforderliga enligt god redovisningssed. 

8 Avskrivningstider 
Nyttjandeperioden utgör grunden för bedömningen av avskrivningstidens längd. De 
angivna avskrivningstiderna avser maximitider. Avskrivningstiden ska anpassas till den 
aktuella anläggningens speciella förutsättningar, till exempel verksamhetens art, 
utnyttjande av tillgången, geografiska förutsättningar och ålder vid förvärvstillfäll et. 
Angivna avskrivningstider gälleranskaffningar från år 2001. Anskaffningargjorda före 
år 2001 berörs inte av ändrade avskrivningstider. 

8.1 Immateriella tillgångar 

5 år 
• Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbete och liknande. Det ska handla om 

betydande värde för verksamheten under kommande år och endast gälla kostnader 
som är av betydande storlek i förhållande till kommunens totala kostnader, har ett 
varaktigt värde och att periodiseringen bedöms vara nödvändig för att uppnå en 
rättvisande resultaträkning. Beslut om immateriella tillgångar fattas av 
kommunstyrelsen. 

8.2 Maskiner och inventarier 

8.2.1 Maskiner 
Arbetsmaskiner och större specialverktyg. 

10 år 
• Ismaskiner, plogar, ishyvlar 
• Dressingmaskiner, gödselspridare, markluftare, saltspridare 
• Maskinell utrustning, till exempel pumpar, fläktar, injektorer, traverser 
• Slamtorkningsutrustning 
• Elektriska motorer 
• Vissa maskiner för yttre arbeten, till exempel väghyvlar, planeringsmaskiner, vältar, 

traktorgrävmaskin er, hjullastare 

lO 



• Maskiner för storkök, till exempel köksmaskiner, spisar, frys- och kylskåp, 
varmluftsugnar 

• Maskinell utrustning, till exempel rörinred ni ng, pumpar, större kompressorer, 
skrapor (VA) 

Sår 
• Mikrovågsugnar 
• Åkgräsklippare 
• Transportabel utrustning som svetsnings utrustning, belysnings aggregat, 

länspumpar 
• Spel, vågar 
• Golvvårdsmaskiner, till exempel skurmaskiner med vattensugare, 

kombinationsmaskiner och dylikt 
• Vissa maskiner för verkstäder, till exempel svetsaggregat, elsvets, 

sprutmålningsaggregat, mindre kompressorer, komprimeringsmaskiner 
• Övriga anläggningsmaskiner 

8.2.2 Inventarier 
Annan icke fast utrustning än maskiner. 

Obegränsad livslängd (ingen avskrivning) 
• Konstnärligt utsmyckning, exempelvis tavlor och skulpturer 

10 år 
• Kommunikationsutrustning i byggnader, till exempel televäxel, 

snabbtelefonanläggningar och telefonsökare 
• Möbler och inredningsartiklar, till exempel stolar, bord, hyllor, diskar, kassa- och 

arkivskåp 
• Mätapparater och mätinstrument, till exempel elektraoptiska totalstationer, 

avvägningsinstrument, GPS-instrument och vattenmätare 
• VVS-utrustning 
• Distributionsmätare 
• El-utrustning 
• Annan utrustning, till exempel automatik-, doserings-, filter- och 

laboratorieutrustning (VA) 
• Utrustning till lekplatser, till exempel sandlådor, gungor och lekställningar 
• Anläggningar för trafiksignaler och belysning 

Sår 
• Maskiner och apparater för mångfaldigande 
• Skolmöbler, gymnastikredskap 
• Musikinstrument, böcker (större nyuppsättning) 
• Porslin, glas, bestick, köks- och serveringsredskap med mera 
• Övriga kontorsmaskiner och övrig kontorsutrustning 
• Utrustning i AV-centraler, till exempel inspelnings- och kopieringsutrustning, 

bandspelare, radio- och TV apparater 
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• Inlärningsapparater, handikapphjälpmedel 
• Medicinska instrument, vårdutrustning 
• Dyrare verktyg och liknande handredskap, till exempel tryckluftsverktyg 
• Alarmeringsutrustning, till exempellarm och kommunikationsradio 
• Sop- och latrinkärl 
• Parkeringsautomater 
• Övriga instrument för mätning och sotning, stöldskydd, mattor, gardiner, böcker med 

mera 

3 år 
• Persondatorer, !T-inventarier som minidatorer, serverutrustning, 

kommunikationsutrustning, mobiltelefon, fax, tlexmätare 

8.2.3 Bilar och andra transportmedel 
Här ingår motordrivna fordon. 

10 år 
• Traktorer och truckar 
• Större lastbilar och släpfordon, sopmaskin, spolbil och sophämtningsbil 

5 år 
• Minibussar 
• Sopfordon av påhängstyp 
• Bilar, till exempel person, skåp- och mindre lastbilar 
• Övriga transportmedel som släpvagnar- och kärror, cyklar, skottkärror 

8.3 Fastigheter 

8.3.1 Byggnader 
Med byggnad avses hus och likartade konstruktioner såsom broar, vattentorn med 
mera, det vill säga uppförd konstruktion med vissa krav på storlek och konstruktion. 

33 år 
• Förvaltningshus, kontorshus 
• Museibyggnader, biblioteksbyggnader, konsthallar 
• Brandstationer 
• Vårdhemsbyggnader och institutioner 
• Skolor, gymnastiklokaler, förskolor, fritidsgårdar av bättre kvalitet 
• Ålderdomshem, inackorderingshem 
• Servicebyggnader av bättre kvalitet (till exempel av sten, betong och dylikt) till 

idrotts-, fritids- och campinganläggningar 
• Åskådarläktare av bättre kvalitet, (till exempel av sten, betong och dylikt) 
• Betongpontoner för småbåtshamnar 
• Förråds byggnader, magasin av bättre kvalitet, (till exempel av sten, betong och 

dylikt) 
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• Hantverks- och affärshus 
• Bostadshus av sten 
• Civilförsvarsanläggningar och skyddsrum 
• Vattenverk, vattentorn, avloppsreningsverk 
20 år 
• Pumpstationer 
• Fritidsanläggningar, friluftsgårdar, motionsgårdar, fritidsstugor, campingplatser, 

golfbanor, simhallar, sporthallar, ishallar, ridhallar och stall, bassängbad, enklare 
åskådarläktare 

• Bekvämlighetsinrättningar, till exempel urinoarer, toaletter 
• Friidrottsbanor, minigolfanläggningar, konstfrysta isbanor 
• Servicebyggnader av enklare kvalitet till idrotts-, fritids- och campinganläggningar 
• Industribyggnader, storkök, centralvärmeanläggningar, laboratoriebyggnader 
• Verkstäder, till exempel reparations- och snickeriverkstäder 
• Garagebyggnader 
• Förrådsbyggnader och magasin av enklare kvalitet 
• Provisoriska och temporära byggnader, barnstugor av enklare kvalitet, temporära 

åldringsbostäder 
• Färjepirer, färjeramper med klaffbryggor samt passagerargångar 
• Bostadshus av trä 
• Sorteringsanläggningar, exempelvis miljöstationer av bättre kvalitet 

10 år 
• Kiosker, paviljonger, baracker 
• Strandanläggningar, till exempel pontoner, hopptorn av trä 
• Bevattningsanläggningar 
• Sorteringsanläggningar, exempelvis miljöstationer av enklare typ 

8.3.2 Förbättringsutgift på annans fastighet 
Avskrivningstiden bestäms med hänsyn till investeringens nyttjandeperiod och hyres
förhållande. Är fastigheten avsedd att nyttjas under kortare tid än tre år ska 
förbättringsutgifterna kostnadsföras direkt. 

8.3.3 Mark 

Obegränsad livslängd (ingen avskrivning) 
• Obebyggd mark 
• Naturreservat, kulturreservat och därpå uppförda byggnader som är k-märkta eller 

motsvarande 
• Annan mark, till exempel tomträttsmark, skogsmark 
• Exploateringsmark Vad gäller exploaterad mark som inte kan avyttras (på grund av 

läge, efterfrågan eller liknande), ska bedömning göras huruvida eventuella 
markanläggningar bör avskrivas helt eller delvis. 
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8.3.4 Markanläggningar 

33 år 
• Vatten- och avloppsledningar 
• Gator, vägar, broar, trafikleder, planer, lek· och parkanläggningar, naturparker 
• Offentliga belysningsanläggningar för gator, vägar och allmänna platser, till exempel 

nät, jordkabel och friled ni ng, stolpar, armaturer, trafikmärkesbelysning 
• Kajer och bryggor av betong, sten och dylikt 

20 år 
• Industrispår, parkeringsplatser, idrottsplaner, motionsspår, planteringar, 

inhägnader med mera 
• Brunnar, upplagsplatser 
• Kajer och bryggor av trä eller annat mindre varaktigt material 

10 år 
• Belysning av motionsspår, trafikmärken och liknande 
• Bad· och båtplatsutrustning, exempelvis flytbryggor och dylikt 

9 Avyttring av anläggningstillgång 
Vid alla avyttringar gäller affärsmässighet, det vill säga bästa möjliga ekonomiska er· 
sättning ska eftersträvas. 

Avyttrad, kasserad eller utrangerad anläggningstillgång skall rapporteras till 
ekonomikontoret för justering i anläggningsregistret 

9.1 Lös egendom 
Vid avyttring och kassation av lös egendom där värdet ligger 

under 2 basbelopp krävs beslut av enhetschef 

mellan 2 och 5 basbelopp erfordras beslut av förvaltningschef 

mellan 5 och 10 basbelopp krävs beslut av upphandlingschef 

Intern försäljning av inventarier ska ske till bokfört värde. 

Dokumentation vid avyttring 
Överstiger försäljningsvärdet 5 basbelopp krävs anbudsförfarande där 
förfrågningsunderlag beslutas av upphandlingschef eller nämnd. Under 5 basbelopp 
krävs dokumentation i form av skriftliga offerter. Se kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

9.2 Fast egendom 
Försäljning av fast egendom. Se kommunstyrelsens delegationsordning. 
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10 Nedskrivning 
Har värdet på en anläggningstillgång varaktigt gått ned ska nedskrivning ske med det 
engångsbelopp som kan anses nödvändigt. En nedskrivning ska avse oförutsedda och 
kraftiga värdeminskningar. En nedskrivning ska belasta resultatet som en rörelse
främmande post om den är av väsentlig storlek. I annat fall redovisas den bland 
avskrivningar. Kommunstyrelsen beslutar om nedskrivning. 

11 Uppskrivning 
Finansiella anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde, som 
väsentligt överstiger bokfört värde, får skrivas upp till högst detta värde om det står i 
överensstämmelse med god redovisningssed. Beloppet får inte tas upp i resultat
räkningen utan förs direkt mot eget kapital i balansräkningen. I samband med 
uppskrivningen skall det i not lämnas upplysning om storleken på det uppskrivna 
beloppet. 

Uppskrivningar förekommer mycket sällan. 

Beslut om uppskrivning av finansiell tillgång fattas av kommunstyrelsen. 

12 Internränta 
Internränta ska beräknas årsvis på anläggningarnas bokförda värden. För VA
verksamheten tillämpas föregående års genomsnittliga inlåningsränta per 31/12. 

Internräntan utgörs av den av SKL årligen angivna rekommenderade internräntan för 
varje enskilt år. 

13 Omfördelning av medel inom budgetram och mellan 
investeringsprojekt 
Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning av medel inom budgetram och mellan 
investeringsprojekt för nämnd/styrelse som så begär. 

14 Bruttoinvesteringar överstigande 7 mnkr 

14.1 startbeslut 
Kommunstyrelsen beslutar om, på begäran av nämnd/styrelse, startbeslut för 
investeringsprojekt då bruttoinvesteringsutgiften för projektet överstiger 7 mnkr. 

14.2 Tecknande av entreprenadavtal 
Kommunstyrelsen beslutar om, efter begäran från nämnd/styrelse, att lämna 
godkännandebeslut om entreprenadavtal får tecknas vid investeringsprojekt där 
bruttoinvesteringsutgiften överstiger 7 mnkr. 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU 13 135 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-04 

§ 107 2013/228 

Revidering av Upphandlingspolicy samt dess riktlinjer 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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 beskriver att upphandlingsfunktionen är centraliserad 
Arbets- och ansvarsfördelningen mellan förvaltning och upphandlingsenhet vid 
upphandlingar är tydliggjord. 

Beslutsunderlag 

• Upphandlingschefens tjänsteskrivelse 2013-05-30 
• Upphandlings- och inköpspolicy 
• Riktlinjer för upphandling och inköp. 



Datum 

Kommunstyrelsen 

Revidering av Upphandlingspolicy samt dess Riktlinjer 

Bakgrund 
Nu gällande version av kommunens upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och 
inköp är ej i överensstämmande med gällande lagstiftning (SFS 2007:1091 samt 2007:1092). I 
samband med att upphandlingsfunktionen förändras, revideras därför dessa dokument. 

Överväganden 
Upphandlingschefen har reviderat dokumenten för att dessa ska motsvara dels gällande 
lagstiftning, dels den upphandlingsfunktion som just nu skapas. 

De huvudsakliga förändringarna är sammanfattningsvis följande: 

• De olika upphandlingsförfarandena är nu kopplade till i lag fastslagna tröskelvärden. 
• Dokumenten beskriver att upphandlingsfunktionen är centraliserad. 
• Arbets- och ansvarsfördelningen mellan förvaltning och upphandlingsenhet vid 

upphandlingar är tydliggjord. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
l. Att anta reviderad Upphandlings- och inköpspolicy samt Riktlinjer för upphandling och 
inköp. 

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

Hålcan Anderberg 
Upphandlingschef 

Bilagor 
Upphandlings- och inköpspolicy 
Riktlin j er för upphandling och inköp 

Expedieras 
Författningssamlingen 
Förvaltningscheferna 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 
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IKARLSHAMNS KOMMUN 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten 

Gäller från: Lagakraftvunnet beslut 

Beslut: KF§ 

Upphävda beslut: KF § 116, 2011-09-05 

UTKAST 

Upphandlings- och inköpspolicy 
l Syfte 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Upphandlings- och inköpspolicy 

Syftet med upphandlings- och inköpspolicyn är att tydliggöra och medvetandegöra alla berörda 
parter om kommunens förhållningssätt till upphandling och anskaffning av varor, tjänster och 
byggentreprenader. 

Denna policy ligger till grund för "Riktlinjer för upphandling och inköp", Dn r xxxxxx. l detta 
dokument beskrivs hur upphandlings- och inköpsarbetet ska bedrivas mer detaljerat. 

2 Mål 

Det övergripande målet är att upphandling och inköp inom kommunen ska präglas av effektivitet, 
kompetens, miljö krav, samverkan samt etik och moral, där målet är en god totalekonomi, och där 
samtliga kostnader beaktas under produkten/utrustningen/tjänstens användningstid. Vid all 
upphandling ska kommunen upphandla de varor, tjänster och entreprenader som kan bedömas 
vara minst skadliga för människor och miljö. Kommunen ska i sitt upphandlingsarbete, i tillämpliga 
delar, använda Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling samt verka för en god 
livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling. En helhetssyn för påverkan av miljön ska prägla 
upphandlingen, med avseende både på den yttre miljön och arbetsmiljön. 

För att säkerställa att kommunen tillämpar miljökrav effektivt ska följande analyseras eller 
övervägas innan miljökrav ställs. 

• Risk för att miljökrav diskriminerar eller utestänger företag. 

• Orimligt höga uppföljnings- eller övervakningskostnader på grund av oklara eller oprecisa 
miljökrav. 

• Orimligt höga kostnader till följd av en stor regelbörda. 
• Brist på vetenskaplig grund till stöd för miljökraven. 

Upphandlingar/inköp ska genomföras så att verksamheten får rätt varor och tjänster med rätt 
funktion, till rätt kvalitet, till rätt pris vid rätt tillfälle. 

Gällande regler och avtal som finns på arbetsmarknaden ska följas. 

3. Organisation 

Upphandlingsfunktionen i Karlshamns kommun är centraliserad. Detta innebär att samtliga 
upphandlingar av varor och tjänster som överstiger 15% av tröskelvärdet ska genomföras av 



Karlshamns kommun 

FÖRF ATTN!NGSSAMLING 

Upphandlings- och inköpspolicy 

kommunens upphandlingsenhet. Det politiska ansvaret för kommunens upphandlingsverksamhet 
fördelas på följande sätt och omfattar angivna uppgiftsområd en: 

3.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om att fastställa upphandlings- och inköpspolicy för kommunen. 

3.2 Kommunstyrelsen 

styrelsen har det yttersta ansvarar för att upphandlings- och inköpspolicyn efterlevs. styrelsen har 
därvid att tillse: 

• Att följa upp och vid behov föreslå erforderliga revideringar av policyn 

• Att arbetet organiseras på ett ändamålsenligt sätt 

• Att erforderlig intern kontroll för kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet finns 

• Att det upprättas tillämpningsregler, anvisningar och övriga riktlinjer som behövs för 
u p ph a n d l in gsverksa m h eten. 

3.3 Nämnder 

Varje nämnd har ett ansvar för att inte bara se till den egna verksamhetens intressen utan även 
beakta kommunens gemensamma bästa vid upphandling och inköp. l detta ansvar ligger bland 
annat att medverka i utvecklingen av samordnade inköp, att eftersträva att kommunens egna 
resurser utnyttjas effektivt samt känna till och vara köptrogen mot tecknade avtal. 

3.4 Bolag 

• Respektive bolag ska fastställa en upphandlings- och inköpspolicy som baseras på denna policy. 

• Respektive bolag har självständigt ansvar för bolagets upphandlingsverksamhet. 

• Respektive bolag har ett ansvar för att ta tillvara alla möjligheter till samverkan när 
det gäller upphandling. 
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liAJIJA/1 

IKARLSHAMNS KOMMUN 

UTKAST 

Riktlinjer för upphandling och inköp 

1. Upphandling 

Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige antagen upphandlings- och inköpspolicy och att 
all upphandling i kommunen sker enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling inom den 
klassiska sektorn (LOU) och Lag (2007:1092) inom försörjningssektorn (LUF). 

Kommunen är i sin egenskap av juridisk person en upphandlande myndighet enligt 2 kap 19 § 

LOU. Det betyder att inköpsvolymer osv. räknas samman för hela kommunen. Kommunägda bolag 
är egna juridiska personer och därmed också egna upphandlande myndigheter. 

De grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller för all upphandling av varor, 
tjänster och byggentreprenader. Dessa är krav på icke-diskriminering, likabehandling, transparens 
(öppenhet och förutsebarhet), proportionalitet och ömsesidigt erkännande och de anges i 1 kap. 
9 § LOU. Att begreppet affärsmässighet utmönstrades ur LOU vid årsskiftet 2007/2008 och 
ersattes av dessa principer innebar inte någon ändring i sak. 

För all offentlig upphandling gäller fem grundläggande principer: 

1. Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt 
diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Även om den upphandlande 
myndigheten inte förväntar sig några utländska anbud får den vid utformningen av 
förfrågningsunderlaget inte införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra. 
Den upphandlande myndigheten får heller inte exempelvis ge ett lokalt företag företräde med 
anledning av dess geografiska läge. 

2. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika 
förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle. 

3. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en 
medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-Iänder. 

Dnr 2012-370 
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4. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen 
måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De krav 
som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Om det finns flera 
alternativ bör det alternativ väljas som är minst ingripande eller belastande för leverantörerna. 

5. Principen om transparens innebär en skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa 
öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer att 
genomföras. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste 
förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska 
upphandlas. Därmed blir det förutsebart för leverantörerna vad som är av störst vikt vid valet av 
leverantör. 

2. Grundläggande regler 

• Upphandling av varor och tjänster görs av Upphandlingsenheten i enlighet med gällande 
delegationsord ni ng. 

• Upphandling av byggentreprenader genomförs av respektive förvaltning i enlighet med 
gällande delegationsordning. 

• All upphandling ska göras på affärsmässig grund och utan ovidkommande hänsyn, den ska 
baseras på en helhetssyn och på professionalism och ska ske i nära samverkan mellan 
upphandlingsenheten och avnärmare. 

• All personal som genomför upphandling/inköp, ska ha kännedom om Lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling (LOU), samt vara väl insatt i kommunens upphandlings- och inköpspolicy 
och kommunens föreskrifter för upphandlingsverksamheten. 

• All personalsom genomför upphandling/inköp, där kommunen vill konkurrenspröva 
kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd- vård- och 
omsorgstjänster till brukaren eller patienten, ska ha kännedom om Lagen (SFS 2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV), samt vara väl insatt i kommunens upphandlings- och inköpspolicy och 
kommunens föreskrifter för upphandlingsverksamheten. 

• All personal som genomför upphandling/inköp inom försörjningssektorn dvs. enheter som 
bedriver verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, ska ha 
kännedom om Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster (LUF), samt vara väl insatt i kommunens upphandlings- och inköpspolicy och 
kommunens föreskrifter för upphandlingsverksamheten. 

• Ingångna ramavtal är civilrättsligt bindande för kommunen som helhet och därmed också för 
de olika förvaltningarna. Inköp utanför befintliga avtal är inte tillåtna. 

• Varje förvaltning ska genom intern kontroll tillse att tecknade avtal utnyttjas och följs av 
organisationen. 

• Varje verksamhet har ett ansvar för att medverka vid upphandlingar både inom den egna för 
av kommunen och i samverkan med andra kommuner. Detta gäller i synnerhet framtagande av 
funktionsbeskrivningar och funktionskrav vid upphandling. 

• Inriktningen ska vara att upphandling ska ske på ett sådant sätt att små och medelstora företag 
kan delta i upphandlingarna. 
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• Gällande regler och avtal som finns på arbetsmarknaden ska följas. 

• Varje beställare ska påtala brister i utförandet av leveranser av varor och tjänster för, av 
förvaltningen, utsedd medlem i upphandlingsgruppen. 

• Upphandlingsenheten ska informera om ingångna avtal i kommunensintranät och i 
upphandlingsgruppen. Förvaltningarna ska använda samma system för sina avtal. 

• Avvikelserapportering skall av Upphandlingschefen ske till Ksau i de fall dessa riktlinjer inte 
följs. 

3. Uppföljning av krav ställda i upphandling 

Olika typer av krav, inte minst miljökrav, som tas med i förfrågningsunderlag ska kunna följas upp 
av kommunen, dvs. denna måste kontrollera att leverantören lever upp till gjorda åtaganden mot 
beställaren. Det går därför inte att ställa krav som i praktiken är omöjliga att i efterhand 
kontrollera om leverantören följer. Att det sker en uppföljning av de offentliga inköpen av varor 
och tjänster med avseende på produkter, produktkvalitet och leverantörer är angeläget utifrån 
flera aspekter. 

4. Organisation 

Ansvaret för kommunens upphandlingsverksamhet fördelas på följande enheter och omfattar 
angivna uppgiftsområden: 

4.1 Kommunfullmäktige 

Beslutar om upphandlingspolicy. 

4.2 Kommunstyrelsen 

Ansvarar för uppföljning av upphandlings- och inköpspolicyn, och vid behov av revidering av 
densamma, tillämpningsföreskrifter/riktlinjer och intern kontroll av kommunens upphandlings
och inköpsverksamhet. 

4.3 Upphandlingschefen 

Genomföra upphandlingar av varor och tjänster, fastslå tilldelningsbeslut och tecknande av avtal i 
enlighet med kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar. 

4.4 Upphandlingsenheten 

Ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet och samordningen av 
upphandlingsverksamheten. Upphandlingsenhetens roll är att: 

Vara kommunens allmänna expertfunktion på upphandling av varor och tjänster. 
Samordna och genomföravaru-och tjänsteupphandlingar såvida inte dessa har delegerats till 
annan enhet. 
Ge information och erbjuda utbildning till ansvariga inom förvaltningar så att kommunen 
uppfyller de krav som lagen om offentlig upphandling ställer. 
Bistå de kommunala bolagen med hjälp vid behov. 
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Leda kommunens upphandlingsgrupp. 
Initiera uppdateringar av upphandlingspolicyn. 
Sälja upphandlingstjänster till de kommuner som tecknat avtal med Karlshamns kommun att 
delta i förvaltningsövergripande upphandlingar som Karlshamns kommun genomför. 
Bistå vid avbrytande av inköps- och upphandlingsavtal där entreprenören inte följer angivna 
villkor eller i övrigt åsidosätter ingångna avtal. 
Besluta om adekvata upphandlingsverktyg till de kommunala förvaltningarna. 
Företräda kommunen vid överprövningar vid upphandlingar samt vid konsultuppdrag, såvida 
inte nämnden utsett annat ombud. 
Upphandlingsenheten ansvarar för att förteckning över kommunens samlade avtal med 
avtalsperiod och eventuella förlängningar hålls aktuell och tillgänglig samt överlämnas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med den årliga budgetberedningen. 

l upphandlingsenhetens uppgift ingår även att följa utvecklingen inom upphandlingsområdet samt 
att tolka och tillämpa lagen om offentlig upphandling. 

4.5 Nämnder och förvaltningar 

Varje nämnd och förvaltning har ett ansvar för att inte bara se till den egna verksamhetens 
intressen utan även beakta kommunens gemensamma bästa vid upphandling och inköp. l detta 
ansvar ligger bland annat att medverka i utvecklingen av samordnade inköp, att eftersträva att 
kommunens egna resurser utnyttjas effektivt samt känna till och vara köptrogen mot tecknade 
avtal. 

Nämnden/styrelse/förvaltningschefen ansvarar för att personal som handlägger beställningar, 
avrop och upphandlingar har relevant kunskap om gällande lagstiftning, policy och riktlinjer. Vid 
upphandling skall, på begäran av upphandlingsenheten, nämnden/förvaltningschefen utse 
referenspersoner med stor kännedom inom aktuellt område att delta i det samordnade 
upphandlingsarbetet. Erforderliga resurser skall vara tillgängliga för detta arbete. 

Varje nämnd/styrelse/förvaltningschef har ansvar för att inköps- och upphandlingspolicyns regler 
tillämpas inom sitt ansvarsområde. Nämnd/förvaltningschef ska inför nytt verksamhetsår 
upprätta plan för kommande upphandlingar. Denna plan skalllämnas till upphandlingschefen som 
offentliggör kommunens upphandlingsprofiL Planen revideras fortlöpande under året och 
meddelas upphandlingschefen. 

Direktupphandling används när det samlade behovet i kommunen av inköp av en viss vara eller 
tjänst understiger 15% av gällande tröskelvärde för varor och tjänster i LOU respektive LUF. 
Värdet ska uppskattas till det totala beloppet som kan komma att betalas enligt avtalet, 
exempelvis ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjas. 

Direktupphandlingar ska genomföras av respektive förvaltning. Direktupphandlingar med ett 
kontraktsvärde mellan 70 000 SEK upp tilllS% av tröskelvärdet ska annonseras via kommunens 
upphandlingssystem. Förfrågningsunderlaget ska granskas av upphandlingsenheten innan 
annonsering sker. 

Beslut om upphandling inom ramen för tillgängliga medel fattas av dem som är ansvariga för 
verksamheten enligt de delegationsbestämmelser som gäller för varje nämnd och förvaltning. 
Beslut om upphandling (delegation) ska dock särskiljas från rätten att genomföra upphandlingar 
(verkställighet). 

Nämndernas/styrelse/förvaltningarnas roll är därmed att: 
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- Besluta om och genomföra direktupphandling av icke återkommande karaktär inom 
ramen för tillgänglig budget samt att besluta om den tekniska och funktionella 
beskrivningen av det som ska upphandlas samt vilka krav som bör ställas härvidlag. 

- Besluta om och genomföra byggentreprenadupphandlingar av icke återkommande 
karaktär över- och under tröskelvärdet enligt LOU. 

- årligen i december lämna över en förteckning över nuvarande och kommande avtal där 
det framgår start- och slutdatum samt förlängningsperiod. Vidare ska det framgå 
uppskattat värde och när upphandling bör påbörjas. 

- framtagning av funktionsbeskrivning och kravspecifikation etc. vid upphandlingar av varor 
och tjänster. 

- delegera till kommunens upphandlingschef genomförande och slutförande av tjänste- och 
varuupphandlingar vars kontraktsvärde överstiger 15% av gällande tröskelvärde enligt 
LOU/LUF. 

- delegera till kommunens upphandlingschef att teckna avtal vid upphandlingar i enlighet 
med gällande delegationsordning. 

4.6 Upphandlingsansvarig 

På varje förvaltning skall finnas en namngiven upphandlingsansvarig som fungerar som 
kontaktperson och rådgivande inom förvaltningen. Denne ska också fungera som kontaktperson 
gentemot den centrala upphandlingsenheten. Upphandlingsansvarig ingår i 
Upphandlingsgruppen. Namngiven ersättare skall finnas. 

4.7 Upphandlingsgruppen 

Upphandlingsgruppen skall verka som ett samordnande organ för kommunens förvaltningar och 
bolag samt initiera nya avtal/ramavtal på varor och tjänster där behov föreligger. 

Upphandlingsgruppen skall bevaka att kommunens upphandlingar sker i enlighet med gällande 
lagar och kommunens upphandlingspolicy. 

Upphandlingsgruppen initierar och rekommenderar nämnder, styrelse och förvaltningar om 
åtgärder vid avvikelse från upphandlingspolicyn. 

4.8 De kommunala bolagen 

• Respektive styrelse ska fastställa en upphandlings- och inköpspolicy som baseras på denna 
policy. 

• Respektive styrelse har självständigt ansvar för bolagets upphandlingsverksamhet. 

• Respektive bolag har ett ansvar för att ta tillvara alla möjligheter till samverkan när 
det gäller upphandling. 

BILAGA 1. 
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Policyregler 

Affärsmässighet 

Det är förbjudet att diskriminera leverantörer, anbudsgivare och anbudssökande. Alla ska behandlas 
lika och få samma information vid samma tillfälle. 

Affärsetiskt förhållningssätt 

Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet och att inte ta ovidkommande hänsyn, men även 
ett i övrigt etiskt agerande och ger därför en vägledning i det gemensamma uppträdandet. 

Förtroendevalda och anställda ska inte ha personliga intressen i leverantörsföretag (jäv) som kan 
påverka utgången av en upphandling eller inköp. 

Leverantörer och anbudsgivare är viktiga och skall känna trygghet när det gäller att känslig information 
ej utlämnas på annat sätt än vad som är tillåtet eller tvingande enligt gällande lagstiftning eller avtal. 

Rese- och logikostnader ska vid besök hos, eller resor tillsammans med leverantör, alltid betalas av den 
egna förvaltningen. 

Alla former av gåvor och tjänster från befintliga eller potentiella leverantörer skall undvikas. Här ska 
regler för muta och bestickning särskilt beaktas och följas. 

Kommunen ska anlita leverantörer som har god etik, följer lagar och förordningar och fullgör sina 
skyldigheter gentemot samhället. 

Det strategiska valet mellan en eller flera leverantörer skall analyseras varje gång. Kommunen ska 
sträva efter att gynna konkurrensen och, när det bedöms möjligt, iaktta möjligheten för små och 
medelstora leverantörer att lämna anbud. 

Uppföljning av avtal 

Ingångna avtal ska följas upp av den som är avtalsförvaltare avseende de krav som finns i avtalet, 
t ex funktionskrav, miljökrav, etiska och sociala krav. 

Elektronisk upphandling och avrop 

Kommunens verktyg för elektronisk upphandling, avrop och avtalskatalog ska användas av samtliga 
förvaltningar om det inte finns särskilda skäl för avvikelse. Elektroniska verktyg ökar tillgängligheten, 
'1nnebär en ökad effektivisering, en besparing av tid och kostnader samt en ökad öppenhet och 
spårbarhet för kommunen. 
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Samverkan 

Chefer och medarbetare i förvaltningar/bolag kan bäst formulera funktions- och kvalitetskrav på de 
varor och tjänster man vill använda i sin verksamhet. Av den anledningen bör samråd mellan olika 
kompetenser ske vid alla upphandlingar som rör (ram)avtal och större specifika enskilda objekt. 
Referensgrupper bildas och svarar för att kravspecifikationen återspeglar verksamhetens behov. 
Deltagarna från verksamheten skall ha detaljkunskap om hur varan/tjänsten används så att de kan bidra 
med sakkunskap vid upprättande av kravspecifikationen. Detta arbetssätt bygger på samverkan mellan 
upphandlings- och verksamhetskompetens. Efter det att kravspecifikationen är fastställd är det 
upphandlingens handläggare som har ansvaret för att fullfölja upphandlingen i samverkan med 
referensgruppens deltagare. Ansvarig upphandlare är sammankallande av referensgruppen. 

Miljökrav 

Kommunens miljöplan och miljömål ska beaktas för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan vid 
upphandling. Kommunen använder sig av Miljöstyrningsrådets verktyg (www.msr.se) som stöd i sin 
upphandling där så är möjligt/relevant. Här ges förslag till relevanta miljökrav som kan ställas för olika 
varu-/tjänstegrupper och entreprenader. 

Sociala hänsyn och Etiska krav 
Karlshamns kommun ska beakta kraven på social hänsyn och etiska krav i upphandlingar. inför all 
upphandling ska göras en bedömning om det är möjligt att ställa social och etiska krav. Vid 
bedömningen skall vägas in antalet möjliga leverantörer, kostnadskonsekvenser, branschförhållanden 
och annat som är relevant för upphandlingen. Vid upphandlingar där sociala/etiska krav ställs skall de 
EG-rättsliga principerna för offentlig upphandling följas. Som underlag för kravställande använder sig 
kommunen av Miljöstyrningsrådets "Vägledning för sociala och etiska krav vid i offentlig upphandling" 

Leasing, hyra eller hyrköp av lös egendom 

För upphandlingskontrakt som avser leasing, hyra och hyrköp skall kostnaden för hela avtalsperioden 
medräknas vid bestämmande av upphandlingens värde. Beslut om denna finansieringsform tas av 
Ekonomichefen. 

Driftentreprenadupphandling 

Upphandling av driftentreprenad sker när kommunen beslutat sig för att låta externa leverantörer 
konkurrera om utförandet av tjänsten i stället för att bedriva verksamheten i egen regi. Om egen regi 
tillåts lämna anbud skall detta ha godkänts av respektive nämnd samt skall upphandlingen hanteras på 
ett neutralt och objektivt sätt för att undvika jävsituationer. 

Direktupphandling 

Sveriges Riksdag har från och med 2010-07-15 fastställt gränsen för direktupphandling till15% av 
tröskelvärdet för varor och tjänster. Värdet ska uppskattas till det totala beloppet som kan komma att 
betalas enligt avtalet, exempelvis ska options- och förlängningsklausuler betraktas som om de utnyttjas. 
Även för direktupphandling gäller lagen om offentlig upphandlings krav på konkurrensutsättning, 
huvudprinciper samtEG-direktiven för offentlig upphandling, vilket bl.a. innebär att i regel skall fler än 
en anbudsgivare tillfrågas vid direktupphandling. 
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Direktupphandlingar med ett kontraktsvärde mellan 70 000 SEK upp till15% av tröskelvärdet ska 
annonseras via kommunens upphandlingssystem. Förfrågningsunderlaget ska granskas av 
upphandlingsenheten innan annonsering sker. 

Vid direktupphandling under 70 000 SEK skall ett skriftligt underlag finnas som dokumentation av de 
krav som ställts på upphandlingsföremålet, vilka leverantörer som tillfrågats och anledning till val av 
leverantör. Sådan direktupphandling kan annonseras i kommunens elektroniska upphandlingsstöd för 
att tillvarata konkurrensen (såvida det inte finns relevanta och motiverade skäl för att inte göra det). 
Beslutet i upphandlingen ska dokumenteras skriftligen. 

Förvaltningen skall utforma lämplig rutin för intern rapportering av direktupphandlingar till chef och 
nämnd/styrelse samt upphandlingsenheten. 

Beställarbehörighet 

Respektive förvaltningschef har ansvar för att dokumentera vilka personer som har rätt att 
beställa/avropa via det elektroniska beställningssystemet. Endast dessa personer är behöriga att göra 
beställningar/avropa. Detta gäller alla typer av avrop. 

standardisering 

standardisering innebär att antal produkt- och tjänstevarianter begränsas. Referensgrupper, som 
innehåller företrädare för verksamheten och upphandlingsenheten, avgör vilka olika typer av standard
/produktbegränsning, som kan vara lämplig inom olika områden. 

Annonsering 

Upphandlingar skall annonseras på kommunens annonseringsverktyg e-avrop. Syftet är att nå ut till 
många anbudsgivare och uppnå konkurrens. 

sekretess 

Total sekretess råder under hela upphandlingen. När ett tilldelningsbeslut fattats upphör den absoluta 
sekretessen och en sekretessprövning görs i varje enskilt fall. 

Avtal, ett instrument för effektiv upphandling 

Avtal och ramavtal skall upprättas inom de områden där så är möjligt. Tecknade avtal är bindande för 
de förvaltningar som omfattas av avtalet. Kommunens verksamheter är skyldiga att känna till och 
använda sig av kommunens centrala avtal. Avtalen ska finnas tillgängliga i den centrala 
upphandlingsfunktionens elektroniska avtalskatalog. 

Avtalsregistrering och avtalsbevakning 

Samtliga upphandlade avtal skall registreras och i regel publiceras i kommunens elektroniska 
avtalskata log. Ansvarig handläggare för upphandlingen ombesörjer registrering och inläggning av 
dokument i avtalskatalogen. l vissa fall kan avtalet av praktiska skäl inte publiceras digitalt utan finns att 
tillgå på annat sätt. Avtal om bygg- och anläggningsentreprenader förvaras i arkiv på Tekniska kontoret. 
Dessa avtal skall dock registreras i avtalsdatabasen som bl.a. automatiskt aviserar när avtal går ut. 
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Förvaring av avtal 

Avtalshandlingar är allmänna handlingar och skall förvaras på betryggande sätt. Avtal som uppkommer 
genom direktupphandling skall förvaras på respektive förvaltning. 

Uppföljning av genomförda upphandlingar samt kommunens samlade inköp 

En systematisk uppföljning av genomförda upphandlingar och av kommunens samlade inköp är en 
förutsättning för att utveckla inköps- och upphandlingsverksamheten. Kommunens förvaltningar skall 
aktivt medverka till utvärdering av genomförda upphandlingar samt att, en för kommunen gemensam 
inköpsstatistik upprättas. Utvärdering och inköpsstatistik skickas till upphandlingschefen (en gång per 
år) som samordnar uppgifterna 

BILAGA 2. 

Allmänna definitioner 

Anbudssökande avses den som söker om att få delta i ett selektivt eller förhandlat förfarande eller i 
urvalsförfarande enligt 15 kap. LOU 

Anskaffningsbeslut innebär beslut om att en vara/tjänst skall anskaffas alternativt att en verksamhet 
skall upphandlas externt och är resultatet av en behovsana lys. Utgångspunkten för all anskaffning är 
den fastställda budgeten. Den definierar ramen för de anskaffningsbeslut som är möjliga att fatta. 
Anskaffningsbeslutet är styrande för den fortsatta processen. 

Avtalsspärr innebär ett förbud mot att ingå avtal under vissa angivna tidsfrister. 
När en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut får 
myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått sedan underrättelsen skickades om den skickats 
elektroniskt. Har den skickats på annat sätt gäller avtalsspärren i 15 dagar från det att underrättelsen 
skickades. Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en längre avtalsspärr än den 
föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter utgången av den angivna perioden. 

Beställning/Avrop är när enhet beställer varor/tjänster enlig ett(ram) avtal. 

Driftentreprenad är en avgränsad verksamhet som upphandlas i konkurrens. Exempel på 
driftentreprenader är drift av äldreboende, städverksamhet mm. Kommunen har ansvar för 
verksamheten. Verksamheten utförs av annan juridisk person på uppdrag av kommunen. 

Byggentreprenadkontrakt är ett kontrakt som avser utförande eller både utförande och projektering. 

Byggkoncession är ett kontrakt av samma slag som byggentreprenadkontrakt men som innebär att 
ersättningen helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja anläggningen. 

CPV-nomenklaturen är den gemensamma struktur som används för att ange vad som ska upphandlas 
och som antagits genom Europaparlamentet och rådets förordningar. 

Direktupphandling är enligt LOU en upphandlingsform som kan användas vid värden upp till högst 15% 
av tröskelvärdet på varor och tjänster in kl option er samt vid synnerliga skäl. 

Tilldelningsbeslut är beslut om vara eller tjänst som skall väljas, och vilken/vilka leverantör (-er) 
kommunen ska anlita. 

Kontrakt är 



10(12) 

l. ett sl<riftligt avtal med ekonomiska villkor som slutits med en eller flera upphandlande myndigheter 
och en eller flera leverantörer. 

2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållandet av tjänster och 
undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur. 

(Ram)Avtal är avtal som ingås mellan kommunen och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa 
samtliga villkor för frekventa avrop som görs under en viss period (ofta flera år). 

Finns också ramavtal där inte samtliga villkor är fastställda, se Andra konkurrensutsättning. 

Leverantör avser den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför 
byggentreprenader. 

Andra konkurrensutsättning ska tillämpas om inte samtliga villkor i en upphandling är fastställda och då 
det finns två eller flera avtalsleverantörer. 

Alla leverantörer som finns med på det aktuella ramavtalet ska få förfrågan och lämna t.ex. nytt pris. 
Efter beslut skickas tilldelningsbeslut till leverantörerna. Beställning får göras tidigast tio dagar efter 
utskick. 

Villkoren för en andra konkurrensutsättning ska framgå i förfrågningsunderlaget 

Tilldelning av kantrakt med rangordning av leverantörer 

Är alla villkor fastställda och det finns två eller fler avtalsleverantörer går alla beställningar till vinnaren i 
upphandling. Först när denne inte kan acceptera avrop går det vidare till den avtalsleverantör som kom 
på andra plats i upphandlingen av ramavtalet och så vidare. Det går även att tilldela områden, både 
geografiska ochvaru-eller tjänstetypsmässiga etc. 

Ogiltigförklarat avtal: Ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en 
leverantör ska kunna förklaras ogiltigt av allmän förvaltningsdomstol i tre fall: 

1. Om avtalet har slutits utan att upphandlingen annonserats enligt bestämmelserna i LOU respektive 
LUF, 

2. Vid överträdelse av bestämmelserna om avtalsspärr i kombination med viss annan överträdelse och 
detta medfört att någon leverantör lidit eller kan komma att lida skada, eller 

3. Vid överträdelse av bestämmelserna om förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal och detta 
har medfört att leverantör lidit eller kan komma att lida skada. 

Tröskelvärde är i upphandlingsdirektivet fastställt värde uttryck i euro vars motsvarighet i SEK fastställs 
genom förordning. Det är inte tillåtet att dela upp en upphandling i syfte att komma under 
tröskelvärdet. 

Tjänstekoncession avser ett kontrakt av samma slag som tjänstekontrakt men som innebär att 
ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätten att utnyttja tjänsten. 

Tjänstekontrakt avser ett kontrakt som gäller utförande av tjänster enligt Kommissionens 
tolkningsmeddelande 2008/13, bilaga VI och VII. 
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Varukontrakt avser ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor under förutsättning 
att kontraktet inte skall anses utgöra ett byggentreprenad kontrakt. Ett kontrakt ska behandlas som ett 
varukontrakt även om det omfattar monterings- och installationsarbeten avseende varor under 
förutsättning att värdet av arbetena är mindre än värdet av varorna. 

Upphandlingsformer: 

Direktupphandling, se tidigare avsnitt sid 8 

Förenklat förfarande Upphandlingen ska annonseras ut i allmänt tillgänglig elektronisk databas eller på 
annat sätt som leder till effektiv konkurrens, ingen leverantör får avvisas. Alla leverantörer får lämna 
anbud. Förhandling är tillåten med anbudsgivaren i samband med anbudsutvärderingen. 

Urvalsförfarande innebär att alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Den 
upphandlande enheten bjuder sedan in vissa leverantörer att lämna anbud. Vid urvalsförfarande skall 
den upphandlande enheten annonsera i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. 

Ansökningstiden ska vara minst 10 dagar och räknas från den dag då inbjudan publiceras. Den 
upphandlande enheten gör därefter ett urval genom kvalificering av de leverantörer som lämnar in 
ansökan innan enheten bjuder in till anbudsgivning. 

Öppetförfarande Upphandlingen annonseras i EUT/TED. 

Alla leverantörer får lämna anbud. Förhandlingar får inte förekomma. Anbudstiden är minst 52 dagar. 
Tidsfristen kan förkortas under vissa förutsättningar. 

selektivtförfarande bjuds bara vissa leverantörer in. l den annonsering som alltid görs preciseras 
kraven. Intresserade leverantörer ansöker om att få lämna anbud och styrker sin förmåga genom intyg. 
Den upphandlande enheten väljer ut minst fem av dem, om så många kvalificerade anbudsgivare finns, 
och skickar ut förfrågningsunderlag till alla samtidigt. Bara anbud från leverantörerna som bjudits in 
prövas. Man får inte förhandla. 

Tidsfristen är 37 dagar för att ansöka om att få vara med och därefter 40 dagar för att lämna anbud. 

Förhandlatförfarande görs först ett urval av leverantörerna. Minst tre leverantörer bjuds in att lämna 
anbud. Den upphandlande enheten har rätt att förhandla med en eller flera av leverantörerna. Samma 
tidsfrister som vid selektiv upphandling gäller. Får bara användas i undantagsfall. 

Konkurrenspräglad dialog är ett komplement till redan befintliga former av upphandling. Förfarandet 
ger möjlighet för den upphandlande myndigheten att föra en dialog med utvalda leverantörer i syfte att 
identifiera och definiera hur myndighetens behov bäst ska kunna tillgodoses. Det ska vara möjligt att 
använda oavsett om upphandlingen avser byggentreprenader, varor eller tjänster. 
Avsikten är att konkurrenspräglad dialog ska vara en flexibel procedur för tilldelning av särskilt 
komplicerade kontrakt när ett öppet eller selektivt förfarande inte medger tilldelning av kontrakt. 
Förfarandet ska bidra till att skapa goda förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande och 
förmånliga inköpsvillkor för det allmänna. Konkurrenspräglad dialog kommer att kunna användas när 
det är omöjligt att utforma någon mer exakt specifikation, samt i de fall när det inte går att utforma 
specifikationer som gör det möjligt att värdera alla lösningar som marknaden kan erbjuda. 
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Marknadsskadeavgift: avgiften skall påföras en upphandlande myndighet om rätten i en 
lagakraftvunnen dom fastslagit att ett avtal får bestå: 

1. på grund av tvingade hänsyn till ett allmänintresse 

2. trots att avtalet slutits utan att avtalsspärren iakttagits 

Marknadsskadeavgift skall även kunna påföras när den upphandlande myndigheten och leverantören 
slutet avtal utan att upphandlingen har annonserat på föreskrivit sätt enligt LOU eller LUF. Avgiften 
uppgår som lägst till lO 000 kronor dock maximalt 10% av kontraktsvärdet och som högst till lO 
miljoner kronor. 

Upphandlarprofil avser en sammanställning av uppgifter som är tillgängliga på Internet och som 
innehåller information om den upphandlande myndigheten och dess upphandlingar. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-06-04 

§ 112 2012/376 

Ändring av lokala ordningsforeskrifterna angående campingförbud på badplatser 

Arbetsutslwttets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att ändra de lokala ordningsfdreslaiftema enligt följande: 

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

Allmänna friluftsbad med angränsande parkeringsplatser (Elleholm, Köpegårda, 
Kollevik, Lilla Öjasjön, Långasjön södra badplatsen, Långasjön vid campingen, 
Nytäppet, Sternö, Stilleryd, Elleholm, 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 campingforbud 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 11 § 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, Elleholm, Svartasjön, Trehörnasjön och Allhölen), 
utan särskilt tillstånd ftån kommunen." 

Beslutsunderlag 

• Fritidsnämndens protokoll 2013-04-26 § 39 
• Förtydligande- Yttrande angående campingförbud på kommunens badplatser 

2013-05-20. 
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Fritidsnänmden 

FN§ 039 
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'. 

, '<iWB-04-26 

Dnr 2012/977.811 

Ändring av de lokala ordningsföreskrifterna angående campingförbud på 
badplatser 

Fritidsnämndens beslut 

att föreslå kommunft1llmäktige ändra de lokala orc\ningsfdreskrifterna så att 
campingfårbud på badplatserna skall gälla med gräns där hundförbudsskylt är placerad. 
Inom dessa områden skall gälla campingfårbud från den 15 juni till den 15 augusti. Övrig 
tid och på övrig del av badplatsen lämnas tillstånd av parkenheten 

att paragrafen fårklaras omedelbart jt1sterad 

Sammanfattning 

Nytlippets badplats är det enda stället i Matviksområdet som är lätt att sjösätta kanoter, 
nära till Hällaryds skärgård, har kommunskötta toaletter och kommunal sophantering. 
Övrig mark är privat forutom Matviks båthamn men där är olämpligt att sjösätta kanoter. 
Där finns inga möjligheter till camping och båthamnens toaletter är låsta för allmänheten. 

I den lokala ordningsföreslaiften är det fårbjudet att campa på de allmfuma friluftsbaden 
med angränsande parkeringsplatser. 
Parkenheten föreslår att campingförbudet skall gälla på badplatserna med gräns där 
htmdfcirbudsskylt är placerad. 
Inom dessa områden skall gälla campingförbud från den 15 juni till den 15 augusti, Övrig 
tid och på övrig del av badplatsenlämnas tillstånd av parkenheten får fcireningar och 
skolor. Övriga hänvisas till campingplatsema. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Lennmi Nilsson daterad 2013-04· 11 

Protokollet sim skickas till 

Kommunfullmäktige 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Utredningsinget\iör Lennart Nilsson 

lX/l$ ~as Saleskog (S) Marie Broden (FP) 
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Fritidsnämnden 

Yttrande ang. skrivelse om lägerverksamhet på 
Nytäppets badplats. Dnr 2012/977.811 

Under vecka 31 hade Karlshamns scoutkår läger på Nytäppets badplats. De 
hade gjort forfrågan hos Parkenheten och fått tillstånd att vara där. Det hade 

dock särsiclit påtalats att de ej fick hindra badande att nyttja badplatsen. Vid 

besök på platsen v.31 konstaterades att scoutlägret använde gräsmattan mot 
skogen. De hade två jollar i vattnet bredvid badbryggan samt gjort en portal 

över ingången till badplatsen. Det fanns utrymme mellan vattnet och lägret 
for allmänheten samt hela berget var fritt for allmänheten. Se bil. foto. 

Det kajakläger som var på badplatsen v. 33 hade inget tillstånd att vara där. 

De tillstånd som har givits under badsäsongen 2012 har varit sjöscouterna i 
Karlshamn och Lim1euniversitetet i Växjö. På Sternö badplats har givits 

tillstånd till orienteringstävlingar och på Elleholms badplats har givits 

tillstånd for sco1-1tläger och tillläger for skolorna i kommunen. 

De övriga lägren som har varit där har ej fått tillstånd av Parkenheten. Det har 

framkommit att det ofta är upplevelseforetag som hyr ut kanoter och anordnar 

naturnpplevelseturismen. 

Nytäppets badplats är det enda stället i Matviksområdet som är lätt att sjösätta 

kanoter, nära till Hällaryds skärgård, har kommunskötta toaletter och 
kommunal sophantering. Övrig mark är privat forutom Matviks båthamn men 

där är olämpligt att sjösätta kanoter, där finns inga möjligheter till camping 
och båthamnens toaletter är låsta for allmänheten. 

I den lokala ordningsföreskriften är det fOrbjudet att campa på de allmänna 

friluftsbaden med angränsande parkeringsplatser. 
Parkenheten fareslår att camping forbudet skall gälla på badplatsema med 

gräns där hundforbudsskylt är placerad. Inom dessa områden skall gälla 

campingfOrbud från den 15 juni till den 15 augusti. Övrig tid och på övrig del 

Kal'ishamns kommun • SamhällsbyggnadsfHrvaltningen • Gatu~ och Purkenheten 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tel 0454-810 00 • Fax 0454-814 03 

E~ post: .samhallsbyggnad@karlshamn.se • Hemslda. http://www.karlslwmn.se 



av badplatsen lämnas tillstånd av Parkenheten for foreningar och skolor. 
Övriga hänvisas till campingplatserna. 

Fritidsnämnden föreslås besluta 
att begäran görs hos kommunfullmäktige att ändra de lokala 
ordningsforeslcrifterna att campingforbud på badplatserna skall gälla med 
gräns där lnmdforbudsskylt är placerad. Inom dessa områden skall gälla 
campingforbud från den 15 juni till den 15 augusti. Övrig tid och på övrig del 
av badplatsen länmas tillstånd av Parkenheten. 

Gatu· och Parkenheten 
Letma!1 Nilsson 

Karlshamns lwn:unun • Snmhlillsbyggnndsförvaltningen • Gn.tu- och Parkenheten 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn •Tel 0454-810 00 •Fax0454- 81403 

E-post: samhallsbyggnad@karlshamn.se • Homsida. http://www.karlshatnn.se 



2013-05-20 

Till Kommunstyrelsen 

Förtydligande till -Yttrande angående campingförbud på 
kommunens badplatser. 

Bakgrunden till fritidsnämndens förslag att ändra ordningsföreskrifterna med 
ny skrivning om campingförbud vid kommunens badplatser är ett antal 
skrivelser angående camping och lägerverksamhet vid särskilt Nytäppets, 
badplats. 

Nytäppets badplats är det enda stället i Matviksområdet som är lätt att 
sjösätta kanoter, nära till Hällaryds skärgård, har kommunskötta toaletter och 
kommunal sophantering. Övrig mark är privat förutom Matviks båthamn men 
där är olämpligt att sjösätta kanoter, finns inga möjligheter till camping och 

båthamnens toaletter är låsta for allmänheten. 

l den lokala ordningsföreskrifterna är det idag 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." 

Vid diskussioner med parkenheten framkommer att problemen med 
lägerverksamhet är och har varit små. Däremot finns vissa problem med annan 
camping på badplatserna, varför medgivande från parkenhetens sida måste 
inhämtas. Ett sådant medgivande bör endast kunna medges till skolor och 
ideella föreningar under perioden 15 juni- 15 augusti. Varje ansökan skall 
bedömas individuellt. 

Karlshamns Kommun · strategiska Enheten 
Rådhuset· Besöksadress: Kungsgatan 27 · 374 81 Karlshamn· Tel 0454-810 00 · Fax 0454-81760 
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Efter avstämning med företrädare för fritidsnämnden skulle därför ett tillägg, 
om att särskilt tillstånd från kommunen krävs för lägerverksam het, göras i 
lokala ordningsföreskrifternas 11 §,vilket kan ersätta fritidsnämndens förslag: 

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

Allmänna friluftsbad med angränsande parkeringsplatser (El/eho/m, Köpegårda, 
Kollevik, Lilla Öjasjön, Långasjön södra badplatsen, Långasjön vid campingen, 
Nytäppet, Sternö, Stilleryd, El/eho/m, Svartasjön, Trehörnasjön, och Ällhö/en), 
utan särskilt tillstånd {rån kommunen." 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ändra de lokala ordningsföreskrifterna enligt följande: 

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

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

«? 

,i\ ·vw J\"' ty?~~~ 
Ann Åstrand 
Kommunjurist 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 2013-

§ 2013/ 

Testamente efter May Brobeck 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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 Brobeck 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-



2013-01-07 

Kommunstyrelsen 

Testamente efter May Brobeck 

Enligt testamentet upprättat av May Brobeck 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. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

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

J ens Odevall 
Administrativ chef 

Bilaga: Testamente 

Karlshamns Kommun · strategiska Enheten 
Rådhuset· Besöksadress: Kungsgatan 27 · 374 81 Karlshamn· Tel 0454-8103 44 ·Fax 0454-81760 
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TESTAMENTE 

Jag, May Brobeck, förordnar härmed som min yttersta vilja och testamente följande 
tillägg till mitt och min make Gösta Svenssons inbördes testamente och till ett av 
mig 1996-04-02 upprättat testamente. 

Ägaren av Skottbergska gården i Karlshamn skall erhålla mitt piano för att placeras i 
Skottbergska gården. Alice Tegner, född Sandström, har spelat på pianot där. 

Ronneby Kommun skall erhålla tavla av Nordenberg föreställande Espedalskällan. 

Karlshamns kommun skall erhålla två tavlor av Per Hall samt en tavla av okänd 
konstnär, föreställande naturmotiv grotta. Tavlan har två trianglar på baksidan, en 
svart och en gul. 

Blekinge Museum skall erhålla två lampetter med etikett Karlskrona spegelfabrik. 

Till testamentsexekutor och att handha bouppteckning och boutredning förordnar 
jag FöreningsSparbankens juridiska avdelning i Karlskrona eller, om sådan saknas, 
den banken utser. 

Karlskrona 9 l 3 2004 

Att May Brobeck denna dag i sin bostad i bådas vår samtidiga närvaro underskrivit 
testamentet, intygar undertecknade testamentsvittnen. 

Karlskrona som ovan 

Peter Altenby 

?) k~ Ut-, [{, Vvn 'tuy 
Birgitta Altenby 
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Kommunstyrelsen 2013-

§ 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 450 tia tas ur 
kommunfullmäktiges förfogandemedel 20 13. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra ett 
anbuds/auktionsförfarande för upplåtelse av campingfastigheterna inom Långasjönäs 
och Ko lievik 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. 



Datum 2013-05-27 

Kommuustyrelsen 

Hemställan om projektbudget 

Bakgrund 
Kommuustyrelsen har gett kommuuledningsfcirvaltningen i uppdrag att genomfora ett 
anbuds/auktionsförfarande for upplåtelse av campingfastigheterna inom Långasjönäs och 
Kollevik med alternativen tomträtt eller äganderätt (protokoll2013-05-21 § 129). En 
projektgrupp har bildats i syfte att genomfora uppdraget. Projektbudget saknas. 

Överväganden 
För att möjliggöra upplåtelse enligt beskrivna alternativ kommer kommunens att behöva ta 
fram försäljningsprospekt med bilder och text samt annonsera objekten. Kommunen behöver 
dessutom genomfora en fastighetsforändring där ett antal av de i campingområdena befintliga 
fastigheterna slås samman till större enheter. 

Beskrivna moment är fcirlmippade med kostnad. Projektet behöver därfor en projektbudget fcir 
att kunna genomfora uppdraget. Budgetbehovet beskrivs i tabell l. 

Tabell l. Projektbudget 

Post 

Fastighetsombildning 

Prospekt 

Annonsering 

Summa 

Förslag till beslut 

400 000 
15 000 

15 000 

430 000 

Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslaget och att finansiering på 450 tkr tas ur kommuufullmäktiges 
forfogandemedel 2013 

&G" P. oran ersson 
Kommundirektör 

Håkan Anderberg 
Upphandlingschef 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40 
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Kommunstyrelsen 2013-

§ 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 Karlslaona, 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. 



REGION 

BLEKINGE REGIONSTYRELSEN 

Sammanträdesprotokoll 
2013-04-17 

§ 39 Dnr 503-330-2012 
Överföring av ansvar för kollektivtrafiken till trafiknämnden 

På Regionstyrelsen i december 2012, § 99, beslutades att ansvaret för kollektivtrafiken 
ska överföras till Region Blekinges trafiknämnd samt att ge Blekingetrafiken AB i uppdrag 
att aweckla bolaget. Detta verkställs i ett antal steg: 

• verksamhetsövergång ska genomföras för personalen per 2013-07-01 

• gällande avtal mellan Region Blekinge och Blekingetrafiken AB har sagts upp och ett 
tilläggsavtal har tagits fram 

• Region Blekinge köper inkråmet i Blekingetrafiken AB, s. k. inkråmsöverlåtelse per 
2014-03-31 

• nytt reglemente för trafiknämnden har upprättats och är bilagt för beslut, att gälla 
fr.o.m. 2013-07-01 

• budgeten för kollektivtrafiken revideras och anpassas till ovan och återrapporteras 
till regionstyrelsen i augusti 2013 för beslut 

• delegationsordningen revideras och anpassas till ovan och återrapporteras till 
regionstyrelsen i augusti 2013 för beslut 

• efter att verksamheten i Blekingetrafiken AB i sin helhet överförts till Region 
Blekinge, läggs bolaget vilande och aktiekapitalet skrivs ned till 50 000 kronor. Detta 
görs bl.a. för att skydda varumärket "Blekingetrafiken". 

Arbetsutskottet har 2013-04-03 tillstyrkt förslaget. 

Beslutsunderlag 
1 . PM - överförande av ansvar för kollektivtrafiken till Region Blekinge via 

trafiknämnden 
2. Trafiknämndens reglemente 
3. Bolagsordning (reviderad) 
4. Konsortialavtal 
5. Uppdragsavtal (beslut i RS 2012-12-12, § 99, gällande uppsägning av avtalet) 
6. Tilläggsavtal tlll uppdragsavtal 
7. Ägardirektiv 
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REGION 

BLEKINGE REGIONSTYRELSEN 
Sammanträdesprotokoll 
2013-04-17 

§ 39, fortsättning 

Regionstyrelsen beslutar 

att anta genomförandeplanen för överförande av ansvar för kollektivtrafiken till 
Region Blekinge via Trafiknämnden 

att anta nytt reglemente för Trafiknämnden samt att reglementet gäller fr.o.m. 
2013-07·01 

att anta reviderat konsortialavtal samt skicka detta till samtliga medlemmar för 
antagande på respektive medlems fullmäktigeförsamling 

att godkänna förslag till reviderad bolagsordning för Blekingetrafiken AB 

att godkänna tilläggsavtal till uppdragsavtal 

att ge ägardirektiv till Blekingetrafiken AB att anta reviderad bolagsordning och 
tilläggsavtal till uppdragsavtal att gälla fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2014-03·31 

Expedieras: 

Trafiknämnden 

Blekingetrafiken AB 

Peter Hermansson 

Akten 
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KONSORTIALA VTAL 

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 drift 

av regional kollektivtrafikmyndighet och huvudmannaskapet för länets allmänna kollektiv

trafik. 

§ 1- RB regional kollektivtrafikmyndighet för Blekinge 

Förbundsmedlemmarna har i särskilt beslut om reviderad förbundsordning för RB uppdragit 

åt RB att fr.o.m. 2012--{)1-01 vara regional kollektivtrafikmyndighet för Blekinge i enlighet 

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

RB skall i egenskap av kollektivtrafikmyndighet upprätta och fastställa 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 kollektivtrafik

myndighet. 

1 syfte att tydliggöra R B: s roll som kollektivtrafikansvarig har Förbundsmedlemmarna över

låtit aktierna i Blekingetrafiken AB till RB. På regionstyrelsen i december 2012, § 99, beslu

tades att ge Blekingetrafiken AB i uppdrag att avveckla bolaget. Ansvaret för kollektivtrafi

ken 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 i enlighet med vad som anges i kollektivtrafiklagens 2 kap 12 § och 3 

kap 2 §, regleras efter beslut i RB i reglemente för trafiknämnden samt i särskilt avtal mellan 

RB och Blekingetrafiken att gälla tills dess att inkråmsöverlåtelse av Blekingetrafiken AB till 

RB har skett. 

1 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 följande. 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 
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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 be stä Ilnings

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

utomläns sjukresor med tåg, båt och flyg. 

skärgårdstrafik 

RB skall ansvara för planering, upphandling, ingå avtal och övrig hantering av länets skär

gårdstrafik. 

skolskjuts 

RB skall utgöra kommunernas expertorgan och vid behov biträda vid planering och upp

handling av respektive kommuns behov av skolskjutsar. Kommunerna skall samråda med 

RB/Biekingetrafiken vid sin skolskjutsplanering. 

Infrastruktur, hållplatser, hållplatsonordningar, 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. 

genomförs- efter samråd med berörd kommun- genom RB:s försorg. Erforderliga till

stånd, ev. marklösen etc. inför uppsättningen anskaffas genom kommunens försorg. 
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§ 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 R B: 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 skall 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

ställningsmottagning 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 

50% 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. 
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Under alternativt överskott i verksamhetj! 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 50% 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 budgetprocesse n. På tjänstemannanivå upprätthålls 

planeringssamverkan genom Kollektivtrafikgruppen 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. 
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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. 

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 

trafikutöva re. Inledningsvis bedrivs trafiken per entreprenad. 

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. 

§ 9- 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 domstol. 

§ 10- Avtalsändringar 

Ändringar i detta avtal förutsätter att ändringsförslagen godkänts i förbundsmedlemmarnas 

fullmäktige. 

§ 11 - 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. 
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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 

För Region Blekinge 
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Arsbokslut 2012 
Hjälpmedelscenter/Samverkansnämnden 
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1 Sammanfattning 

Hjälpmedelscenters verksamhet fortsätter med hög belastning. Besparingar i kundemas 
verksamheter fortsätter att skapa mer uppgifter för HMCs personal. Kortare vårdtider på 
sjukhuset ställer större krav på kortare ledtider för framför allt sängleverans er, men ger 
även större volymer på övriga hjälpmedel. För att klara de ökande volymerna krävs extra 
personal, vilket gör att personalbudgeten överskrids. Tack vara att vi kan begränsa 
kosmadsutvecklingen genom olika åtgärder som tex. ersättande artiklar med lägre 
hyreskosmad vilket tillämpats under något år, satsning på kvalitetssäkring av 
sittutredningar, bättre upphandlingar samt fortsatt arbete med att se över rutiner och 
arbetsfördelning, kan vi leverera ett positivt ekonomiskt resultat. En prisjustering för att 
kompensera för den allmänna kostnadsökningen gjordes per 1/4, vilket bidrar till det 
positiva resultatet +4,3 milj. vilket betalas ut till kunderna som bonus i förhållande till 
vad man köpt under året. 

Verksamheten påverkas av att Samverkansnämnden bildades 2011. Detta leder till andra 
arbetsuppgifter för en del personal (omfördelning), men på sikt är Samverkansnämnden 
positivt för hjälpmedelshanteringen i Blekinge. 
Hjälpmedel är inte bara ett behov rfieren vårdinsats l Det är också ende! avvården. HMCs 
personal besitter en stor och specifik kompetens som kan umyttjas i flera sammanhang, 
men som ofta kommer in sent i vårdplaneringen. 

Kontakter om samverkan med BTH och Kompetenscenter har skapats under året och 
detta kan ge ömsesidiga fördelar. Mycket positivt! HMC deltar numera också i FoU-rådet 
i Blekinge. 

Kommunaliseringen av hemsjukvården har medfört en del merarbete för HMC gällande 
ororegistrering av betalningsansvar i hjälpmedelssystemet Sesam. 15.000 hjälpmedel byter 
betalnings ansvar! Förberedelsetiden har varit kort vilket medfört risk för felaktigheter! 
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2 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Hjälpmedelcenters har inte egna patientbesök 

3 En god vård genom processinriktat arbete 

Hjälpmedelsprocessen finns beskriven i en processkarta, vilken utarbetats tillsammans 
inom hjälpmedelsverksamheten runt om i landet och är grunden i HMCs ledningssystem. 

HMC har ingen dokumenterad kompetensförsö~ningsplan, men arbete pågår med att 
skapa bättre förutsättningar för att kunna rekrytera personal med specifik kompetens. 
Detta innebär bl. a. löneöversyn. 

4 En god hushållning för att uppnå långsiktig stabil 
ekonomi 

Ekonomiskt utfall är inte i balans med budget eftersom HMC har ett överskott i resultatet. 

Hjälpmedelscenters personal arbetar kostnadsmedvetet och återanvänder hjälpmedel så långt 
det är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart. Fortsatt arbete med att hitta alternativa, 
kostnadseffektiva rekonditioneringsmetoder pågår. Samhall är en utvecklingsbar 
samarbetspartner där flera samhällsnyttiga vinster kan uppnås. Genom att rekonditionera 
även lågprisprodukter minskar kostnadsutvecklingen. 
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5 Hållbar utveckling 

5.1 Relevanta hållbarhetskrav vid samtliga upphandlingar av varor och tjänster 
HMC samverkar i upphandlingsarbete med Region Skåne, Halland och Landstinget 
Kronoberg och miljökrav är en del i arbetet med kravspecifikationer. Andra viktiga krav 
ska syfta till god totalekonomi varför kvalitetskrav är viktiga. Ett hjälpmedels livscykel 
innebär ofta flera eller många olika brukare med rekonditionering och återställning mellan 
varje. Återvinning är sista alternativet i ett hjälpmedels livscykel. 

5.2 Systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete 
Processkartan i Sesam är grunden för vårt ledningssystem. Denna är kompletterad med 
"Lokala instruktioner'' som ger detaljerade instruktioner för Sesam. Arbete pågår med en 
"Intern rutinhandbok'' som ska beskriva rutiner utanför Sesam. 
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6 Ekonomirapport 

Behovet av hjälpmedel och förståelsen för att spara pengar i sin helhet har ökat i vården. Med rätt 
hjälpmedel klarar sig brukaren mer själv och kostnaderna blir lägre. 
Hmc har under året ökat sina intäkter med 2,4 miljoner jämfört med föregående år. Detta har 
medfört att vi behövt ha vikarier inne under året som gjort att våra personalkostnader har ökat 
med 1,15 miljoner. Våra andra kostnader har vi lyckats hålla nere med hjälp av låga inköpspriser 
och bra kostnadsmedvetenhet. 
Under 2012 fick vi ett överskott på 4,318 miljoner som betalats ut till Landstinget och 
Kommunerna procentuellt efter hur mycket de handlat av oss. 

Beställare 

10 Primärvårdsförvaltningen 

11 Hälso- & sjukvårdsförvaltning 

12 Psykiatriförvaltningen 

451 Karlskrona kommun 

452 Ronneby kommun 

453 Karlshamns kommun 

454 Olofströms kommun 

455 sölvesborgs kommun 

Inköpt 

28 422 888 

7 063 756 

7 387 728 

s 784 890 

2 447 111 

4 446 237 

2 124 944 

2 274 508 

6.1 Rapportering kring ekonomiskt resultat 
- FRi (bilaga) 

6.2 Fritt vårdval och högspecialiserad vård 
- E j aktuellt 

6.3 Projektredovisning 
-Ej aktuellt 

6.4 Investeringar i lokaler och utrustning 
- E j aktuellt 

6.5 Prognossäkerhet 2012 
- FRS (bilaga) 

Bonus 

2 047,1 

508,8 

532,1 

416,7 

176,3 

320,2 

153,0 

163,8 

- Utfallet bättre än prognosen per augusti. Lägre kostnader och högre intäkter under tertial 3. 
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6.6 Verksamhetsspecifika mål (ej beslutade av fullmäktige) 

- Nyttjandegraden 85,7% (fg. år 85,8%) 
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7 Personalrapport 

Avsnittet medarbetare ska innehålla följande: 

a. Viktiga händelser inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll 

Verksamheten fortsätter att öka i volym. Efterfrågan på tjänster från HMC ökar, varför 
personalbudgeten överskrids. Personalgruppen Hjälpmedelskonsulenter har samtliga inlöst 
övertid vilket medför att ingen övertidsersättning utgår för dessa. Extra personal har utnyttjats i 
olika perioder för att möta efterfrågan på service och leveranser 

b. Beskriv utvecklingen och analysera tidsanvändningen i respektive förvaltning/nämnd. 

• FR6 (Bilaga) 

c. Nyttjande av inhyrda och arvoderade läkare 
• E j aktuellt 

d. Arbetsmiljö 
• Ingen återdelegering 

e. Intern kommunikation 
• Alla avdelningar genomför APT regelbundet lggr/ månad. Gemensam APT för hela 

HMC2ggr/år. 
• Basenhetsråd är ett forum för kommunikation med fackliga företrädare. Når det nya 

samverkansavtalet är klart kommer detta att ligga som grund till fortsatt utveckling av 
samverkan/kommunikation. 
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Uppföljning utöver bestutade mål i landstingsfullmäktige 

Andel medarbetare som haft medarbetarsamtal: 34 av 38 (89,5%) 
Andel medarbetare som har kompetensutvecklingsplan: 34 av 38 (89,5%) 

Att inte talen är högre beror på att personal varit sjukskriven och inte hunnit delta under 2012. 
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8 Verksamhetsrapport 

Nedan redovisas vilka delar verksamhetsrapporten ska omfatta. 

8.1 Produktionstal 
-Ej aktuellt 

8.2 Utvecklings- och förbättringsarbete 

8.2.1 Patientsäkerhet 

Patientsäkerhetsarbetet innebär bl.a. inrapportering till HMC av alla tillbud eller 
olyckor som hänt med hjälpmedel inblandade. Rapportema analyseras och i de fall 
felen kan misstänkas vara produktfel görs en anmälan till Läkemedelsverket och 
tillverkaren. 
Problem med trycksår kan uppstå vid långvarigt sittande/liggande. Rätt positionering 
är viktig och därför har HMC satsat på utbildning i sittande/ positionering för berörd 
personal, vilket gett omedelbar positiv effekt. Bättre utbildad personalleder också till 
färre besök för brukaren och förskrivaren vilket också är positivt inte bara ekono
miskt. 

8.2.2 Kömiljarden 
- E j aktuellt 

8.2.3 sjukskrivningsmiljarden 
- E j aktuellt 

8.2.4 Rehabiliteringsgarantin 
- Ej aktuellt 

8.2.5 Effektivisering av vårdprocesser 
- Ej aktuellt 

8.2.6 Övrigt 
- E j aktuellt 

8.3 Säkerhet och krisledning 
- En förbättring av besöksrutiner och skalskydd har gjorts under året. Huvudentn~n och dörrar 

till förråd/lager är numera låsta så att in passage inte kan ske fritt. 
- Belysning utvändigt har förbättrats. 

8.4 Verksamhetsredovisning av de större projekt som även redovisats i 
ekonomirapporten 

8.4.1 
- E j aktuellt 

-a a-III !il! 
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9 Intern kontroll 

Internkontrollplan för Samverkansnämnden har beslutats under 2012 och planen 
följs, hittills inga negativa avvikelser. 

1 O Risker och möjligheter 

Risker inom HMC är framför allt den ökande arbetsbördan! Personal mår inte bra av 
att känna otillräckligheten när brukaren blir lidande. Upplevd stress pga. ökad 
efterfrågan. 
Risker finns att inte kunna rekrytera kompetent personal om inte verksamheten 
utvecklas marknadsanpassat med bl.a. lönestruktur. 
Möjligheter finns i att verksamheten fortsätter leverera ett bra ekonomiskt resultat, 
samt att hjälpmedelsverksamheten i Blekinge( Kommuner och Landsting) bö~ar få 
bättre samsyn i hjälpmedelsfrågoma. Andra verksamheter inom Landstinget bö~ar 
förstå att möjligheter till samarbete med HMC finns. 

~ .. fel" 
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Landstinget Blekinge 

Ekonomirapportering 

Förvaltning: 

KOntosJag 

Intäkter 

Personal 
-Anställda 
-Inhyrda 
-Övrigt 

Drift 
-Tekniska hjälpmedel 
-Omvärdering av.lager 
- Ankomstregistrerat 
-Övrigt 

Kapitalkostnad 

TOTALA INTÄKTER 

TOTALA KOSTNADER 

NETTORESUL TAT . 

landstinget Blekinge 

Ekonomirapportering 

Förvaltning: 

' ~OOto,siaQ. ··.· .. · 

Intäkter 

Personal 
-Anställda 
-Inhyrda 
-Övrigt 
Drift 
-Tekniska hjälpmedel 
- Omvärdering av lager 
- Ankomstregistrerat 
-Övrigt 
Kapitalkostnad 

TOTALAINTÄKTER 

TOTALA KOSTNADER 

NEIToREsuL'rAT · · · 

21 Samverkansnämnden 

UTFALL-ACKUMULERAT 

Externt 1nterrit' Totalt 

-19 302 -42 915 -62 217 

17 627 119 17746 

17 329 17 329 
178 178 
119 119 238 

35724 8 553 44277 

15128 1 15 129 
14007 14 007 

-4 -4 
6 593 8552 15 145 

143 16 159 

-19 302 -42 915 -62 217 

53494 8 688 62182 

34192 . · . -34227 . -35 

21 Samverkansnämnden 

,, PROGNOS "HELAR ; 

Externt :.- Internt. 'Totalt 

-19 400 -42 800 -62 200 

17 600 120 17 720 
17 600 17 600 

' 

120 120 
34500 5 460 39 960 
15 000 15000 
14000 14000 

5 500 5480 10 960 
143 143 

-19 400 -42 800 -62 200 

52 243 5580 57 823 

:l2 843' -37 220 -4377 

FR1 21 SN (2)årsbokslut (2) HMC 

Period: December 2012 

BUDGET-ACKUMULERAT .· 

Externt Internt Totalt 

-21 332 -37 374 -58 706 

17 495 118 17 613 

17 495 '.: 17 495 

118 118 
34097 5425 39 522 

15 000 15 000 
15 000 15000 

4097 5 425 9522 
143 16 159 

-21 332 -37 374 -58 706 

51 735 5 559 57 294 

30403 -31 815 -1 412 

Period: December 2012 

.·.·.,,·. BUDGET·- HELAR 

Externt--~·· lritemt Totalt 

-21 332 -37 374 -58 706 

17 495 118 17 613 
17 495 17 495 

·. 
118 118 

34097 5425 39 522 
15 000 15 000 
15 000 15 000 

' 

4097 5 425 g 522 
143 16 159 

-21 332 ~37 374 -58 706 

51 735 5 559 57294 

30403 · .. -31 815 -1 412 

Belopp: TKR llfyJJd av: Andreas Lindqvist 

FÖREG.AR -ACKUMULERAT UTfALL JMFBUOGET · ""C 
Externt Internt Totalt -·Exteml Internt --.-~ Jotaft,·-- .. 

-19 532 -40 306 -59 839 -2 030 5541 3 511 

16 479 113 16 591 -132 -1 -133 

16 301 16 301 165 165 
54 54 -178 ,, -178 

124 113 237 -119 -1 -120 

36 274 6 800 43075 -1 627 -3128 -4 755 

15 894 55 15 948 -128 -1 -129 
14248 14248 993 993 

21 21 4 ,, 4 
6112 6 746 12 857 -2496 -3127 -5 623 

143 29 173 o o o 
-19 532 -40 306 -59 839 -2 030 5 541 3 511 

52896 6 942 59839 -1 759 ~3129 -4888 

33 364 ~33 364 o -3 789 2412 -1.377 

Belopp: TKR llfylld av: Andreas Lindqvist 

FÖRE G. AR -HELAR . · .. · .·· PROGNOS. JMF BUDGET ' 

. - Externt · Internt Totalt l"- Extei"nf · ·Internt"_:-.·; Totalt 
~19 532 -40 306 -59 839 -1 932 5426 3 494 

16 479 113 16 591 -105 -2 -107 
16 301 16 301 -105 -105 

54 54 
' 

,, 
124 113 237 -2 -2 

36 274 6 800 43075 -403 -35 -438 
15 894 55 15 948 j 

14 248 :·1 14248 1 000 ' 1 000 
21 21 

6 112 6 746 12857 -1 403 -35 -1 438 
143 29 173 o 16 16 

-19 532 -40 306 -59 839 -1 932 5426 3494 

52896 6 942 59839 -508 -21 -529 

33 364 -33364 . . o -2440 5405 2965 

SN ext-int 

Formulär FR 1 • Resultatrapport 

Utfall -Förvaltning 

Datum: 2013-01-22 

,_ .·'·-: .·. UTFALLJMFFÖREG.AR · 

~:.externt i'lltemi' ._-- Totalt-. 
-230 2 609 2 378 

-1 148 -7 -1 155 
-1 029 -1 029 

-124 ' -124 
5 -7 -1 

550 -1 753 -1 202 

765 54 819 
241 •J 241 
25 25 

-481 -1 807 -2 288 

o 14 14 

-230 2609 2 378 

~598 -1 746 -2 343 

-828 863 35 

Fonnulär FR 1 - Resultatrapport 

Prognos ~ Förvaltning 

Datum: 2013-01-22 

,-PROGN.OS,JMF FÖREG.:J!.R _.:. l 

Exti:!ntf ··-.·.·. __ --.Internt,.· -.. _ .. Totalt' i 

-132 2494 2 3611 

-1121 -7 -1129 
-1 299 

' 
-1 299 

54 " 54 
124 -7 117 

1 774 1340 3115 
894 55 948 
248 ,, 

24Bi 
21 211 

612 1 286 1 897 
o 29 30 

-132 2494 2 361 

653 1362 2016 .. ·.·.· 521 3856 . 4377 
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•• LANDSTINGET BLEKINGE 

Till 
Fullmäktige i Landstinget Blekinge 

0"';(öl~/~300 
Ink 2013 ·04- l 0 

Landstinget Sleklnga 
Oi!;'l.rlet 

Revisionsberättelse för Samverkansnämnden i Blekinge år 2012 

Vi, av Landstingsfullmäktige i Landstinget Blekinge utsedda revisorer, har granskat den 
verksamhet som bedrivits i Samverkansnämnden i Blekinge. 

Nämnden är en gemensam nämnd mellan Landstinget och de fem kommunerna i Blekinge. 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. 

Granskningen har skett med biträde av Ernst & Young AB. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. Revisorerna har i uppdrag att bedöma om verksamheten 
sköts på ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt, att räkenskaperna 
är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Nämnden bildades 2011-01-01 och arbetet med mål- och verksamhetsstyrning behöver 
utvecklas än mer och förtydligas. Vidare bör nämnden vidta åtgärder så att dess uppdrag 
och ansvar harmoniserar med omfattningen i den operativa verksamhet för vilken nämnden 
är ansvarig huvudman. Slutligen bör uppföljning av den interna kontrollen förbättras för att 
säkerställa att rutinerna fungerar tillfredsUUiande. 

Vidare föreslår vi en bättre uppföljning av den interna kontrollplanen för att säkerställa att 
nämndens arbete fungerar effektivt. 

Vi tillstyrker: 

att fullmäktige beviljar ledamöterna i Samverkansnämnden i Blekinge 
ansvarsfrihet. 

att Samverkansnämndens i Blekinge årsredovisning för 2012 fastställs. 

Som underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade redogörelse från det sakkunniga 
biträdet, Ernst & Young. 



.... 
LANDSliNGET BLEKINGE 

Karlskrona den 8 l Lj 2013 

ct-6~ 
Karl-Erik Ivarsson 

Bilagor 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

• De sakkunnigas rapport 
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2013-04-03 

Samverkansnämnden i 
Blekinge 
Sammanfattande redogörelse av 2012 års 
revision 

Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Landstinget Blekinge 
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Sammanfattande redogörelse av 2012 års revision 
Revisionen av Samverkansnämnden i Blekinge för verksamhelsåret 2012 har ulförts i enlig
het med kommunallagen, god revisionssed l kommunal verksamhet och landstingets revi
sionsreglemente. All verksamhet har ingått i granskningen som syftat till att bedöma om 
verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionen 
har genomförts på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Blekinge. Denna 
rapport kommer att översändas till medlemskommunernas revisorer som underlag för deras 
ansvarsprövning i respektive fullmäktige. 

Bakgrund 
Samverkansnämnden i Blekinge är en gemensam nämnd som bildades 2011-01-01 och be
står av representanter från landstinget och de fem kommunerna i Blekinge. Nämndens verk
samhet grundar sig på ett samverkansavtal mellan medlemmarna. Nämnden har till uppgift 
att erbjuda länets invånare en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Nämnden är hu
vudman och uppdragsgivare för Hjälpmedelscenter, HMC. Den gemensamma nämnden in
går i landstingets organisation och för verksamheten gäller, utöver vad som följer av lag, reg
lementet för Samverkansnämnden i Blekinge. 

Landstinget är idag den avgjort största kunden. När hemsjukvården övergår i kommunal regi 
2013, kommer kommunernas andel av inköpen att öka väsentligt. 

styrelsen består av sju personer med sju ersättare. Landstinget utser två ledamöter och två 
ersattare och kommunerna varsin ledamot och varsin ersättare. Landslinget utser ordförande 
och vice ordförande. Enligt avtalet bör ordföranden nomineras bland landstigets ledamöter 
och vice ordförande bland kommunernas ledamöter. 

Beslut om namndens bokslut och ansvarfrihet för ledamöterna skall tas i respektive medlems 
fullmäktige. Revisorerna hos respektive medlem skall uttala sig. Landstinget Blekinge har 
ansvaret för administrationen och beredning samt verkställighet av beslut. Landstingets revi
sorer har därför tagit ansvar för att granskning utförs. De sakkunniga biträdena tilllandsting
ets revisorer, Ernst & Young AB, har ulfört granskningen. 

Ändamålsenlig verksamhet 
Nämndens uppdrag och ansvarsområde utgår från Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) där an
svaret för att erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade framgår. Av Samverkansnämndens 
reglemente och samverkansavtal framgår att nämndens uppdrag inte inkluderar syn-, hörsel
och ortopediska hjälpmedel samt njälprnedel för yrkesinriktad rehabilitering, pedagogiska 
hjälpmedel inom skola samt kostnadsfria förbrukningsartiklar. 

Den operativa verksamheten i Samverkansnämnden utgörs av Hjälpmedelscenter (HMC) 
vars verksamhet tillhandahåller ett utbud av samtliga ovan nämnda hjälpmedel, aven de som 
inte ingår i ansvaret enligt samverkansavtalet Nämndens operativa verksamhet, genom 
HMC, bedriver således viss verksamhet som inte omfattas av uppdraget i samverkansavta
let Den verksamhet som inte faller under nämndens ansvar särredovisas inte. Nämnden bör 
se över uppdraget och antingen inkludera all operativ verksamhet som bedrivs genom HMC i 
samverkansavtalet, alternativt särredovisa den verksamhet som inte omfattas av nämndens 
ansvar. 

2 



lllllllllllllllliilllllllll"" ''" !!Il fRNST & YOUNG 

Under 2012 har nämnden utarbetat egna mål som HMC ska uppfylla då man anser att de 
mål som formuleras av Landstingsfullmäktige inte är tillämpbara för verksamheten. Planen 
för 2013 ilr att ytterligare mål ska utarbetas och en mer noggrann uppföljning kommer göras. 

l årsbokslutet lyfts verksamhetsperspektivet fram samt ekonomin med starkt fokus på eko
nomisk hushållning och miljö. Fokus läggs också på personal och verksamhetens risker och 
möjligheter. 

Ekonomiskt tillfredställande skötsel av verksamheten 
Utgångspunkten är att verksamheten ska vara helt intäktsfinansierad. Under 2012 har verk
samheten arbetat utifrån en bucjget framtagen av Landstinget. Samverkansnämnden har inte 
tagit fram eller beslutat om den egna budgeten för verksamhetsåret 2012. Budgeten som är 
framtagen för 2013 har istället utarbetats av HMC i samråd med nämnden. 

Verksamheten redovisar ett överskott om 4,3 mkr (2,9 mkr över budget) för 2012 som, i en
lighet med samverkansavtalet, betalas tillbaka till medlemmarna i förhållande till avropade 
volymer i form av en bonus. 

Rättvisande räkenskaper 
Vi har genomfört en översiktlig granskning av de redovisade räkenskaperna. Räkenskaperna 
inkluderar all verksamhet som bedrivs i HMC, inklusive verksamhetsområden som i gällande 
samverkansavtal inte ingår i nämndens ansvarsområde. Den verksamhet som inte faller un
der nämndens ansvar särredovisas inte. 

Utöver vad som anges ovan har vi i granskningen inte identifierat några indikationer på att 
räkenskaperna inte är i allt väsentligt rättvisande. 

Intern kontroll 
Nämnden har i sitt årsbokslut identifierat och uppmärksammar fem fokusområden för arbetet 
med intern kontroll. Vi har tagit del av översiktliga rutinbeskrivningar och har inte identifierat 
några indikationer som tyder på väsentliga brister i den interna kontrollen i centrala rutiner 
och flöden. Enligt den interna kontrollplanen har endast två av fem kontroller testats i HMC 
och dess resultat har dokumenterats. Samtliga kontroller bör testats för att säkerställa att 
verksamhetens rutiner fungerar på ett tillfredställande sätt. 

stutsats 
Nämnden bildades 2011-01-01 och arbetet med mål- och verksamhetsstyrning behöver ut
vecklas än mer. Nämnden har under verksamhetsåret 2012 tagit fram fyra mål för HMC vilka 
till stor del uppfylls. Dock finns förbättringspotential gällande rapportering och framtagning av 
relevanta nyckeltal som möjliggör jämförelser mot tidigare verksamhetsår. Vidare bör samtli
ga interna kontroller regelbundet testas och dokumenteras för att kunna utvärdera rutinerna. 
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Till 
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Revisionsberättelse för Samverkansnämnden i 
Blekinge år 2012 

Samverkansnämnden i Blekinge är en gemensam nämnd mellan Landstinget 
Blekinge och länets fem kommuner. En gemensam nämnd skall enligt 
kommunallagen granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 
kommunerna eller landstingen. 

Landstinget Blekinge är värdkommun fcir den gemensamma nämnden, och dess 
revisorer med sakkunnigt biträde har granskat verksamheten for år 2012. 

Vi har granskat nämndens verksamhet genom att ta del av utford revision i 
Landstinget Blekinge. Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i 
Samverkansnämnden i Blekinge ansvarsfrihet och att Samverkansnämndens i 
Blekinge årsredovisning for 2012 fastställs. 

Bilaga 

De sakkunnigas rapport 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 151 

Kommunstyrelsen 2013-05-21 

§ 131 2012/575 

Motion om äldreomsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Reservation 

Anders Englesson anmäler reservation mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

AndersEnglesson (MP) föreslår i en motion 2012-12-21 
l. Att kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgsnämnden i uppdrag att upprätta en 
plan för byggande av trygghetsboende i kommunal regi 
2. Boendet ska ha gemensamma utrymmen med gemensam matplats samt värdivärdinna 
på dagtid. 
3. Boendet ska ingå i bistånds bedömningen. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden och Karlshamnsbostäder AB för 
yttrande. Omsorgsnämnden och Karlshamnsbostäder AB konstaterar att motionens 
frågeställningar l och 2 redan inryms i den planering som ingår i framtaget 
bostadsförsörjningsprogram och den förstudie "Boendeplan för äldre" som redovisats 
för kommunstyrelsen i januari 2013. Frågeställning 3 är inte relevant i frågan om 
trygghets boende. Omsorgsnämnden föreslår därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

• Omsorgsnämndens protokoll 2013-03-27 § 47 
• Karlshamnsbostäder AB yttrande 2013-04-08 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-05-07 § 83. 

Yrkande 

Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englessons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. 



miljöpartiet de gröna O 

Motion 

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Angående äldreomsorg 

Karlshamn har till stora delar en bra äldreomsorg, men det finns inget som är så bra att det 

inte kan bli bättre. 
Det stora problemet med kommunens omsorg upplever vi idag vara vissa äldres ensamhet och 
därtill hörande aptitlöshet på såväl mat som livet. 

Kommunens omsorgsnämnd anger att "Målen for äldreomsorgen i Karlshamns kommun 
bygger på respekt får den enskildes självbestämmanderätt och integritet." 
Men senare i samma text skriver nämnden "Huvudinriktningen är att den äldre ska kunna bo 
kvar i sitt hem med hjälp från hemtjänst." 
Därmed reducerar man den enskildes självbestämmande och integritet och tvingar många 
gamla till en ensamhet vid matbordet och TV -soffan som de inte önskar och som kan bli 
forödande. 

Idag finns inga kommunala insatser mellan SÄBO och kvarboende med hemtjänst. Glappet 
har man fårsökt överbrygga med hjälp av "trygghetsboende" och "seniorboende". Båda dessa 

boendeformer innebär emellertid att kommunen sätter hoppet till marknaden. Dessa 
boendeformer bygger nämligen på att den enskilde pensionären själv ordnar sitt nya boende 

på bostadsmarknaden. 
Tyvärr har det visat sig att detta inte är fungerar fullt ut. I januari 20 Il stod 400 personer i kö 
till "trygghetsboende" i Karlshamns kommun. 
En av anledningarna till att så många inte kan få det boende de önskar är att vår nuvarande 

regering har forändrat reglerna for bostadsbyggande så till den grad att det numera är mycket 
svårt att bygga hyresrätter till rimliga priser. Dänned byggs for få hyresrätter och behovet av 
"trygghetsboenden" kan inte tillgodoses. 

Detta ger kommunen två möjligheter. Antingen gör man ingenting utan fortsätter hoppas på 
att marknadenlöser alla problem, eller tar man fasta på behovet hos många friska äldre som 
inte behöver SÄBO:s hela service, men väl ett boende utan ensamhet. 
Vi tycker att man ska gör det sistnämnda. 
Vi gör dessutom bedömningen att det i ett längre perspektiv inte kan betraktas som en 

ytterligare kostnad for omsorgen utan en forbilligande och forbättrande investering ur såväl 



ekonomisk som social synvinkel. Detta eftersom livskvaliteten ökar och en eventuell flytt till 
SÄBO fördröjs. 

Mot denna bakgrund föreslår vi: 

Att kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgsnämnden i uppdrag att upprätta en 
plan fOr byggande av trygghetsboende i kommunal regi. 
Boendet ska ha gemensamma utrymmen med gemensam matplats samt värd/värdinna 
på dagtid. 
Boendet ska ingå i bistånds bedömningen. 

20121221 
Miljöpartiet i Karlshamn 

g.m. 

Anders Englesson 

~~~ 
Sara Månsson Mällergren 
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KARLSHAMNS KOMMUN 

Omsorgsnämnden 2013-03-27 
l 701J ' ' ,, l 

/''@!~ 
§ 47 

Motion angående äldreomsorg 

Omsorgsnämndens beslnt 

att ställa sig bakom framtaget svar på motion om äldreomsorgen samt 

att foreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

Reservationer 
Christel Englesson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Miljöpartiet har lämnat in en motion angående äldreomsorgen och 
omsorgsnämnden har fått densamma fcir yttrande. 

I motionen foreslås: 

2013/108 

l. Att kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgsnämnden i uppdrag att 
upprätta en plan for byggande av trygghetsboende i kommunal regi. 

2. Boendet ska ha gemensamma utrymmen med gemensam matplats samt 
värd/värdinna på dagtid. 

3. Boendet ska ingå i bistånds bedömningen. 

Ordforandens bedömning är att motionens frågeställningar l och 2 redan 
imyms i de strategier och den planering som ingår i framtaget 
bostadsforsörjningsprogram samt i det pågående arbetet i kommunen, 
Omsorgsfcirvaltningen, KABO och tillsammans med övriga fastighetsägare. 

Frågeställning 3 är inte relevant i frågan om trygghetsboende 

Yrkanden 
Clu·istel Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 
Christel Friskopp (S) yrkar på avslag på motionen. 

Ordforande Christel Friskopp ställer proposition på yrkandena och finner att 
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Friskopps yrkande. 

Omröstning begärs. 
Ja-röst till bifall får Friskopps yrkande. 
Nej-röst får bifall till Englessons yrkande. 
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Omsorgsnämnden 2013-03-27 

Forts § 47 2013/108 

Motion angående äldreomsorg 

Omröstningsresultat 
Med l O ja-röster fcir Friskopps yrkande mot l nej-röst fcir Englessons yrkande 
beslutar omsorgsnämnden i enlighet med Friskopps yrkande. 

Ja neJ 
Christel Friskopp (S) x 
Gun Hedlund (FP) x 
Irene Ahlstrand-Mårlind (M) x 
Patrik Engström (S) x 
Christel Englesson (MP) x 
Anders Karlsson (S) x 
Carl-Magnus Kälvestam (M) x 
Berith Gustavsson (S) x 
Inger Åkesson © x 
Tommy Alm (S) x 
Jessica Persson© x 

Beslutsunderlag 
Missiv: Svar på motion angående äldreomsorgen, 2013-03-04 
Tjänsteskrivelse, Svar på motion angående äldreomsorgen, 2013-03-04 
Motion från Miljöpartiet angående äldreomsorgen. 2012-12-21 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-13 § 6. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



SKRIVELSE 
2013-03-04 

Svar på motion angående äldreomsorgen 

l (2) 

Miljöpartiet har lämnat in en motion angående äldreomsorgen och 
omsorgsnämnden har fått densamma får yttrande. 

I motionen fåreslås: 

l. Att kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgsnämnden i uppdrag 
att upprätta en plan får byggande av trygghetsboende i kommtmal 
regi. 

2. Boendet ska ha gemensamma utrymmen med gemensam matplats 
samt värd/värdinna på dagtid. 

3. Boendet ska ingå i biståndsbedönmingen. 

Omsorgsnämndens yttrande 

Omsorgsnämnden ger fåljande svar på motionen: 

Punkt l och 2. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-03 § 167 om 
Bostadsfårsörjningsprogram får Karlshamns kommun samt 
Handlingsplan 2012-2017. I programmet ingår planering får boende 
får äldre, trygghetsbostäder, seniorbostäder, parboende, särskilt 
boende och seniorboenden. För trygghetsboende finns planering får 
önskvärd utveckling 2012-2017 med 85 boenden. 

Sedan 2006 finns en ny boendeform får äldre, trygghets bostäder, som 
upplåts med hyresrätt och i anslutning till trygghetsbostaden ska det 
finnas en gemensamhetslokal med yta får gemensamma måltider samt 
en värdivärdinna får daglig kontakt med hyresgästerna. Målgruppen är 
personer över 70 år som är i behov av trygghet och sociala kontakter 
men som inte behöver bo i särskilt boende. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-22 § 2 avrapporterades 
fårprojektering får om- och tillbyggnad av Östralycke samt 
trygghetsboende i kommunen. Där presenterades KABOs strategi och 
plan får att tillskapa trygghets bostäder. 

Omsorgsnämndens ordfårande och fårvallningschef får 
omsorgsfårvallningen har bjudit in alla fastighetsägare i Karlshamns 
kommun till träffi februari 2013 får att diskutera gemensam planering 
får boende och gemensamhetslokal er, En fortsättningsträff är planerad 
till april 2013. 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset • Besöksadress Kungsgatan 27 • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-817 00 ·Fax 0454-817 60 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Internet: www.karlshamn.se 
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Utifrån ovanstående planering och strategier anser inte 
omsorgsnämnden att det finns behov av att ge omsorgsnämnden i 
uppdrag att upprätta en plan får byggande av trygghetsboende i 
kommunal regi. 

Punkt 3. 
Biståndsbedömning i äldreomsorgen sker med utgångspunkt från 
socialtjänstlagen. Trygghetsboende finns inte som insats i 
Socialtjänstlagen, insatsema får boende är särskilt boende, 
korttidsboende och växel vård. Biståndsbedömning sker utifrån 
bedömt behov och får att få beslut om särskilt boende krävs stora och 
omfattande behov. Om biståndsbedömning skulle användas får urval 
av de som ska komma i fråga får trygghetsboende skulle detta 
begränsa får den enskilde i stället får att öppna upp möjligheterna får 
alla intresserade. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämndens bedömning är att motionens frågeställningar l och 
2 redan inryms i de strategier och den planering som ingår i framtaget 
bostadsförsörjningspro gram samt i det pågående arbetet i Kommunen, 
Omsorgs förvaltningen, KABO och tillsammans med övriga 
fastighetsägare. 

Frågeställning 3 är inte relevant i frågan om trygghetsboende 

Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
motionen. 

~ /~// 
p!f;!#d:('t:!k~JtZ--
Christel Friskopp / 
Ordfårande 
Omsorgsnämnden 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset • Besöksadre,ss Kungsgatan 27 • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-817 00 ·Fax 0454-817 60 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Internet: www.karlshamn.se 
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Kommunledningsförvaltningen. 

Yttrande om motion "angående äldreomsorg" 

I en motion har miljöpartiet redogjort för äldres boende och förslag av den anledningen. 

Sammanfattning. 
Redogörelsen är helt i linje med den utredning och det arbete som fortgår och som 
redovisades för kommunstyrelsen den 22 januari i år. 
Den av kommunfullmäktige fastställda boendetrappantar upp just det avsitt som är en 
boendeform mellan ordinärt boende och särskilt boende, precis som motionen efterlyser. 
Det finns ingen skillnad i uppfattning om behovet av dessa boenden. Det finns heller ingen 
skillnad i uppfattningen om svårigheterna att bygga hyresrätter. 

Karlshamnsbostäders-i samarbete med omsorgsförvaltningen- modell för trygga 
bostäder för äldre är: 

Trygghets bostäder: 
• Är bostäder där de boende förutom en trygg och bra boendemiljö har tillgång till 

lokaler för gemensamma aktiviteter och måltider. Det skall skapas aktiviteter i 
lokalerna och en strävan till gemenskap. Till bostäderna finns en undre åldersgräns på 
70 år. 

Trygghetsbostäder är tillskapade med 32 lägenheter vid Matrosgatan 18 (vid Gustavsborg) 
och 5 lägenheter vid Eklunden i Hällaryd samt pågår det konvertering av 24 lägenheter på 
Regeringsgatan 46 (Björnabacken). 

Därutöver inventerar och tillskapar Karlshamnsbostäder trygghetsboenden: 
• De skall ha tillgång till gemensamma lokaler och skallligga nära service. Kommunens 

träffpunkter är utgångspunkter. Bostäderna skall ha en acceptabel hyresnivå. 
Dessutom ha utökad bovärdstid. 

Exempel på dessa är stationsvägen 22 i Mörrum, Lupinvägen i Asarum och centrumhuset i 
Svängsta. 

KARI.SH AMNSBOST ÄDER 
Box 5~1, 374 Kmlr~hamn 

Tel 0454-fl1f:l 00, Fax 045<'1-819 05 
Plusgiro 61 0521~7 

Org.nr. 556526·835G 
in to@kar·lshmnnsbostador. SG 

www.kmlsharnnsbostader.se 
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Erfarenheterna av trygghetsbostäder hittills: 

En tydlig efterfrågan, som motionären också framhåller - finns men bolagets erfarenhet hittills 
är att hyresnivån är den klart avgörande aspekten för OM de sökande antar erbjudandet om 
trygghets bostad. 
Samtliga de kvaliteer som medför att trygghetsbostäderna är efterfrågade medför ökade 
kostnader och därmed högre hyror. Gemensamhetslokalen, hissar och andra 
tillgänglighetsåtgärder, ökad bovärdstid skall betalas och ökar hyran. 

Vid nyproduktion är hyresnivån sådan att det inte finns betalningsviljal-möjlighet till den. 
För att underlätta möjligheterna gör Karlshamnsbostäder en riktad insats mot hyresgästernas 
möjlighet till bostadstillägg för pensionärer. Erfarenheten var att många inte sökte 
bostadstillägg som man var berättigad till. 

Vid de konferenser och seminarium som hålls runt om i landet upplevs dessa begränsningar 
på sanuna sätt. 

Detfinns alltså en uppenbar riskför att betalningsviljanl-möjligheten styr mera än behovet. 
Denna erfarenhet accentueras ytterligare i orterna utanför centralorten. Exempelvis så har en 
stor andel av bolagets hyresgäster i centrala Asarum en månatlig köpkraft som understiger 
l O 000 kr per månad. Flertalet är ensamstående och även med bostadstillägg så blir hyran i ett 
nytt trygghetsboende upp emot hälften av köpkraften mot rimligt 25-30 %. 

En annan tydlig erfarenhet är viljan (oviljan) att flytta från orten, mest märkbar i Mörrum. 
Karlshamnsbostäder har prövat nybyggnadsalternativet där men fått tydliga signaler på att 
hyresnivån då blir för hög. 

Ytterligare en tydlig erfarenhet är att önskan/behovet av att flytta till en trygghetsbostad 
uppkommer mycket snabbt. Lediga lägenheter finns då inte tillgängliga med snabbt tillträde. 

Kommunala trygghetsbostäder. 
Motionen har föreslagit att kommunen i egen regi skall uppföra trygghetsbostäder enligt 
redovisat koncept. Förutsättningarna för att kommunen skulle bygga billigare än t.ex. 
Karlshamnsbostäder bedömer vi inte troliga liksom att kommunen i så fall måste bygga upp 
en kompetens (parallellt med kommunens eget bolag) för bostadsbyggande och förvaltning. 

KAALSHAMNIBDBTÄDER 
Bo>: 53, 37<1 21 Karlshamn 

Tel 0464-819 00, Fax 0454-819 05 
Plusgiro 610521-l 

Or9.nr. 556526-·8355 
into@kar·lshamnsbostader.so 

___ www.karlsharnnsbostader.se 
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KAR 

Om syftet är att kommunen skall subventionera dessa bostäder så kommer kommunen att ha 
svårt eller omöjlighet att göra det. Det skulle troligen strida mot reglerna om statsstöd, 
snedvridande av konkurrens och hyreslagstiftningen. Ä ven om bostäderna skall fordelas 
genom biståndprövning - en prövning som vi inte kan bedöma möjligheten till- blir det 
troligen svårt. V år uppfattning är att det skulle få orimliga konsekvenser fdr hyresmarknaden i 
Karlshamn. 

Sverige har också i samråd mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, kommunerna och 
hyresgästföreningen ansett att modellen med" socialbostäder (social housing)" inte är en bra 
väg. Lagstiftningen om kommunala allmännyttiga bostadsbolag har tillkommit av den 
anledningen. (Social honsing innebär att hyrorna är subventionera mot att endast 
hyresgästerna med mycket låg inkomst och/eller enbart fårsärjningsstöd kan hyra dessa. En 
modell som finns t.ex. i Tyskland) 

Bert-Inge Storck 
VD 

KAI'ILS HAM NSBOST ÄDE R 
Box 5~1, 37<1 21 Karlshamn 

Tel O<t54-81fl 00, Fax 0454~19 0!5 
Plusgiro 610521-7 

Oro. m. 556526·8355 
lnto@ka rlshmnnsbostador. so 

www.kal·lshornnsbostador.so 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-

§ 100 2013/39 

Motion om byggnadsminnesvård 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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. 

126 

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 QR-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. 

Yrkanden 

Koalitionen föreslår genom ordföranden att motionen anses besvarad med hänvisning 
till kulturnämndens och byggnadsnämndens yttranden. 

Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan sitt eget förslag och AndersEnglesson (MP) 
yrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda. .;§7 

r·-·. ;ttr .__ ~..,. 

'be 



miljöpartiet de gröna QJ 

Motion 

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Angående byggnadsminnesvård 

all3j39 

Karlshamn är känd för sin vackra stadskärna. Trots att mycket gått förlorat genom årens lopp 
har många fina gamla byggnader bevarats och nya minnesvärda byggnadsverk tillkommit. 

Dock är det anmärkningsvärt att så få byggnadsverk har något exteriört som berättar om dess 
ålder eller bakgrund. 

Jag tror att intresset för Karlshamn, dess historia och dess arkitektur skulle tjäna på en tydlig 
märkning av byggnadsår på flera intressanta byggnadsverk. Kanske kompletterade med en 
liten tavla med något intressant från dess tillblivelse eller historia. 
När byggdes Hinsetunneln och varför? 
När byggdes den konstiga sneda bron över ån och varför? 
När byggdes gamla stationen och när lades den ner? 
När började Sojan byggas? 
Frågor som dessa skulle kunna få ett snabbt svar och stimulera till ett ökat historieintresse om 
kommunen tog ansvar för att märka ut minnesvärda byggnadsverk. 

Mot denna bakgrund föreslår undertecknad 

Att Kommunsfullmäktige beslutar att ge Kulturnämnden i uppdrag att: 
l. Arbeta fram en plan för en märkning av minnesvärda byggnadsverk i kommunen. 
2. Undersöka möjligheten av att finansiera detta med E U-medel. 

Asarum 2013 01 23 

Anders Englesson, 
Miljöpartiet i Karlshamn 
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2013-04-24 \(.0\P\ 
KARLSHAMNS KOMMUN 

§ 81 2013/274.204 

Yttrande över motion om byggnadsminnesvård 

Byggnadsnämndens beslut 

att anta stadsarkitekt Emina Kovaci6 och kultm- och bibliotekschef Marie 
Liljenbergs yttrande som nämndens eget, enligt bilaga. 

Sammanfattning 

stadsarkitekt Emina KovaCi6 informerar om en begäran om yttrande från 
byggnadsnämnden angående motion om byggnadsmitmesvård. Kultur- och 
bibliotekschef Marie Liljenberg och stadsarkitekt Emina KovaCi6 har skrivit ett 
samordnat yttrande. 

Yrkande 

Ordföranden frågar om nämnden äx beredd att behandla ärendet vid dagens 
sammanträde eller inte, eftersom det inte behandlats av arbetsutskottet, och 
fitmer att nämnden är beredd att behandla det. 

Ordföranden yrkar att nämnden antar stadsarkitekt Emina Kovaci6 och kultur
och bibliotekschef Marie Liljenbergs yttrande som sitt eget. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på att nämnden antar stadsarkitekt Emina 
Kovaci6 och kultm- och bibliotekschef Marie Liljenbergs yttrande som sitt eget 
och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

• Yttrande från kultur- och bibliotekschef och stadsarkitekt, daterat 
2013-04-23 

Protokollet ska skickas till 

Kommunkansliet 

>f 
(f 



BilAGA § C() l .1 013 

Dm 2013/274.204 

2013-04-23 

Yttrande över motion om byggnadsminnesvård 

Skrivelsen är ett samordnat yttrande till en motion angående byggnadsminnesvård lämnad av Anders 
Englesson, Miljöpartiet i Karlshamn, 2013-01-23. 

stadsmiljöavdelningen har tagit fram en bevarande- och utvecklingsplan for Karlshamns innerstad som är 
ute på samråd som en del av den kommuntäckande översiktsplanen. I den fastläggs den övergripande 
strategin avseende kultunniljöaspekter forknippade med Karlshamns innerstads värdefulla 
bebyggelsestruktur. Den är framtagen av en tvärsektoriell grupp bestående av arkitekt, 
bebyggelseantikvari e, landskapsarkitekt och planerare och används som ett viktigt verktyg vid 
detaljplaneläggning och bygglovhantering. Efter antagandet kommer den även att fungera som handbok 
for stadens alla fastighetsägare. Uppfattningen är att dokumentet på sikt kommer att öka allmänhetens 
stolthet och medvetenhet om det kulturella arv staden ger utryck for i fonn av olika byggnader och 
miljöer. 

15-20 byggnader och platser i Karlshamn är tillsammans med 5-l O byggnadsminnen forsedda med 
skyltar. Flertalet berättar, forutom om byggnadsår, även om bakgrund eller platsens historia. Turistbyrån 
erbjuder sedan en tid tillbaka möjligheten att via scanning av en Q R-kod gå en stadsvandring. Koden 
finns att hitta vid Turistbyrån, på torget och vid Karlshamns museum i Kulturkvarteret Vandringen 
innehåller ca 15 platser, byggnader eller monument och erbjuds på svenska. 

stadsarkitekten och Kultur- och bibliotekschefen anser att det är positivt att upplysa medborgare om 
stadens historia, men anser samtidigt att det kan vara svårt att rymma önskad mängd infonnation på en 
skylt och samtidigt uppnå god läsbarhet, tillgänglighet, samordning och estetisk verkan som är viktigt om 
ett sådant projekt ska lyckas. Det vore därfor önskvärt att med hjälp av ny teknologi utveckla andra sätt 
som är mindre begränsande och inte kräver någon yta i anspråk. 

Ny teknik, såsom smartphone-Appar eller QR-koder, kan inte bara användas for infonnation utan även 
for att forstärka upplevelsen av en plats eller byggnad. Inläsningar av Audioguider kan ske på valbara 
språk med ljudeffekter och olika röster, vilket möjliggör upplevelsen av en plats samtidigt som besökaren 
hör platsens/byggnadens berättelse eller en h.istorieskildring. Att läsa av en Q R-kod kräver en skylt med 
koden på platsen. Kostnader for en skylt är ca 7.000 kr, framtagning av en punkt med inläsning och 
ljudeffekter for Audioguide for smatiphone-Appar ca 21.000 kr samt en månadskostnad for drift om ca 
1.500 kr. Därtill tillkommer arbetstid for framtagning av material och eventuella drift- och 
supportkostnader. 

Marie Liljenberg 
Kultur- och bibliotekschef 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 

Karlshamns kommun 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Tel +46 454-810 DO· Fax +46 454-811 80 

Hemsida: http://www.karlshamn.se 
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Kulturnämnden 2013-05-16 . . ''l 
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§ 36 c, j .. . . •• -----~-20.13 113 ,, .. , . -;;,a L ..... 2a.L'Zf!:._L_ 

i ....... · .. J',! 

Yttrande över motion om byggnadsminnesvård 

Knltnrnämndens beslut 

att godkänna det samordnade yttrandet och lämna yttrandet till kommunstyrel
sen. 

Sammanfattning 

En motion från Miljöpartiet angående byggnadsminnesvård har inlcommit till 
kulturnämnden på remiss. 

lO 

Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg och stadsarkitekt Emina Kovacic 
har arbetat fram ett gemensamt förslag till yttrande. Det är positivt att upplysa 
medborgare om stadens historia, men det kan vara svårt att rymma önskad 
mängd information på en skylt och samtidigt uppnå god läsbarhet, tillgänglighet 
med mera. Det vore önskvärt att med hjälp av ny teknologi utveckla andra sätt 
som är mindre begränsande och inte kräver någon yta i anspråk. 

Beslutsunderlag 

• Yttrande över motion om byggnadsminnesvård, kultur- och biblioteks
chef Marie Liljenberg och stadsarkitekt Emina Kovacic, 2013-04-23 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-28 

§ 101 2013/51 

Motion om kommunala planteringar 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslär kommunfullmäktige 

att med hänvisning till fritidsnämndens yttrande anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 

AndersEnglesson (MP) föreslår 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. 

Yrkanden 

Koalitionen föreslår genom ordföranden att motionen anses besvarad med hänvisning 
till fritidsnämndens yttrande. 

Anders Englesson (MP) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition mellan sitt eget förslag och Anders Englesson (MP) 
yrkande och finner att arbetsutskottet har bifallit det förstnämnda. 



• 
miljöpartiet de gröna Ql 

.• -l 

Motion 

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Angående kommunala planteringar 

Karlshamn har många parker och grönområden som ägs gemensamt av kommuninvånarna. 
Det betyder att det finns stora ytor för kommunen att plantera växter på. Valet av växter är av 
stor vikt om parkerna och grönområdena ska kunna fylla sin uppgift till gagn för 

kommuninvånarna. Ofta läggs dock enbart estetiska aspekter vid valet av växter. Kunde de 
estetiska aspekterna vägas samman med nyttaaspekter skulle parkerna och grönområdena 
graderas upp och få ytterligare en dimension till gagn för invånarna. 
Vissa parker och grönområden skulle kunna bli något mer än bara en plats att titta på om träd. 
och buskar i större utsträckning vore fruktträd och bärbuskar som det vore fritt att plocka från. 
Parkerna skulle inbjuda folk att exempelvis plocka äpplen, körsbär, smultron, blåbär och 
hallon. Här och var kanske också lite kryddväxter kunde finnas med förklarande skyltar. 
T·o!igen skulle detta stimulera människor utan egen trädgård att safta och sylta eller på annat 
s Ht ta tillvara på naturens och kommunens frukter. 
Kommunens skulle genom att medvetet satsa på "nyttoväxter" i stället för prydnadsväxter ta 

yl.terligarte ett steg för att skapa ett grönare Karlshamn. 

Mot denna bakgrund föreslår undertecknad 

Att kommunfullmäktige fattar beslut 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 frulrter och bär. 

Asarum 2013 02 05 

Anders Englesson och Sara Månsson Möllergren 
l\,1iljöpartiet i Karlshamn 
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Fritidsnämnden 2013-04-26 
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:::::~0::~;:~:::~: plantermgar L~~&Qj]iiJ 
att anta yttrandet som sitt eget och överlämna till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Träd som planteras i kommunen väljs inte enbart utifrån estetiska aspekter. Utöver de 
estetiska värdena, så som blomning och höstfårg, så är träden betydelsefulla på flera sätt. 
De är arkitektoniskt värdefulla genom att ge karaktär åt platsen där de planteras. De 
fungerar som klimatreglerare genom att ge skugga och vindskydd. Träd fångar upp stoft 
och föroreningar, tar upp koldioxid, producerar syre och hjälper till i 
dagvattenhanteringen. Träd och gröna miljöer minskar stressnivån och bidrar till 
rekreariva miljöer. Träden är också kulthistoriskt intressanta; de trädval som gjorts 
tidigare visar på sin tids ideal och trädgårdskultur. 

På 1980-talet planterades mycket fruktträd och bärbuskar i kommunen, framfår allt på 
lekplatser. Dessa har sedermera fått plockas bort då den mogna frukten och fallfrukten 
lockru· till sig getingar. Fruktträd och bärbuskar kräver dessutom mycket skötsel och 
beskärning får att ge avkastning, något som inte kunnat bibehållas i och med kraftigt 
minskade driftsanslag sedan 1980-talet. 

J stadsmiljö kan frukt orsaka olägenheter, dels genom att locka till sig getingar, men 
också genom att frukten lockar fåglar som i sin tur skräpru- ner, Dessutom krävs skötsel 
får att hålla rent från. fallfrukt på hårdgjorda ytor. Fmktträd skulle därfår endast kunna 
planteras i gräs ytor. Ä ven planterade i gräsytor i centrala lägen finns behov av att plocka 
bort fallfrukt, eftersom sådana ytor ska hållas i ett prydligt skick. 

Inköpspriset får ett 5 år gammal fruktträd ligger på ca 1800:- (priset avser äppel, päron, 
plommon, körsbär). Minst l 00 fruktträd behöver planteras får att kunna erbj~1da en större 
mängd frukt som räcker till många, Planteringskostnaden per träd är beräknad till5000:
Totalt blir inköps- och planteringskostnaden 6800:- per träd eller 680 000:- for 100 träd. 

Utöver inköps- och planteringskostnad tillkommer driftskostnaden. De första tre åren ska 
träden vattnas, bindas upp och uppbyggnads beskäras. Det krävs även skydd mot vilt i 
form av gnagskycld. Årligen lcrävs sedan beskäming får att träden ska ge avkastning. 
Beräknad dtiftskostnad for detta är ca 1200:- per träd och år (räknat 3,5 h per träd), det 
vill säga 120 000:- årligen for l 00 fruktträd. Då är kostnad får borttagning av fallfrukt ej 
imäknad. 

Ett alternativ är att plantera fruktträd på ytor längre ut från tätbebyggda områden, där 
kraven på skötsel av grönytor är mindre och fallfrukten därför kru1ligga kvar, t. ex. 
obebyggda industrimmåden eller större grönområden i ru1slutning till naturmark 

Fmis. /ffi 
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Fritidsnämnden 2013-04-26 

Forts. 

FN§ 043 Dnr 2013/273.331 

Det kostar 6800:- i inköps- och planteringskostnad per träd samt 1200:- i årlig 
driftskostnad per träd. 

Ett annat alternativ är att kommunen kunde avsätta en yta där fruktträd planteras, och där 
skötselansvaret sedan åvilar t. ex. en odlar- eller trädgårdsforening, där intresserade måste 
bli medlemmar. Det kostar 6800:- i inköps- och planteringskostnad per träd. 

Ett tredje alternativ, som forekommer på andra ställen i landet, är att det på ideell väg 
ordnas en fonn av nätverk på Internet, t.ex. en Facebook-grupp, där privatpersoner som 
har överbliven frukt i sina trädgårdar kan annonsera ut den till gratis avhämtning. På så 
vis drar man nytta av de många fruktträd som redan finns planterade på privat mark, men 
där fruktennonnalt går till spillo. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
• Remiss från kommunledningsrorvaltningen20 13-02-25 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 



2013-03-14 

Svar på motlon "Angående kommunala planteringar" 

Träd som planteras i kommunen väljs inte enbart utifrän estetiska aspekter. Utöver de 
estetiska värdena, så som blomning och höstfar g, så är träden betydelsefulla på flera sätt. De 
är arkitektoniskt värdefulla genom att ge karaktär åt platsen där de planteras. De fungerar som 
klimatreglerare genom att ge skugga och vindskydd. Träd fångar upp stoft och föroreningar, 
tar upp koldioxid, producerar syre och hjälper till i dagvattenhanteringen. Träd och gröna 
miljöer minskar stressnivån och bidrar till rekrealiva miljöer. Träden är också kulthistoriskt 
intressanta; de trädval som gjorts tidigare visar på sin tids ideal och trädgårdskultur. 

På 1980-talet planterades mycket fruktträd och bärbuskar i kommunen, framför allt på 
lekplatser. Dessa har sedermera fått plockas bort då denmogna frukten och fallfrukten lockar 
till sig getingar. Fruktträd och bärbuskar kräver dessutom mycket skötsel och beskärning for 
att ge avkastning, något som inte kunnat bibehållas i och med kraftigt minskade driftsanslag 
sedan 1980-talet, 

I stadsmilj ö kan frukt orsaka olägenheter, dels genom att locka till sig getingar, men också 
genom att flukten lockar fåglar som i sin tur skräpar ner. Dessutom krävs skötsel for att hålla 
rent från fallfrukt på hårdgjorda ytor. Fruktträd skulle därfor endast kunna planteras i 
gräsytor. Ä ven planterade i gräsytor i centrala lägen finns behov av att plocka bort fallfrukt, 
eftersom sådana ytor ska hållas i ett prydligt skick. 

Inköpspriset for ett 5 år garnmal fruktträd ligger på ca 1800:- (priset avser äppel, päron, 
plommon, körsbär). Minst l 00 fruktträd behöver planteras for att kunna erbjuda en större 
mängd frukt som räcker till många. Planteringskostnaden per träd är berälmad till 5000:

Totalt blir inköps- och planteringskostnaden 6800:- per träd eller 680 000:- for 100 träd. 

Utöver inköps- och planteringskostnad tillkommer driftskostnaden. De forsta tre åren ska 
träden vattnas, bindas upp och uppbyggnadsbeskäras. Det krävs även skydd mot vilt i form av 
gnagskydd. Årligen krävs sedan beskärning for att träden ska ge avkastning. Beräknad 
driftskostnad för detta är ca 1200:- per träd och år (räknat 3,5 h per träd), det vill säga 
120 000:- årligen for l 00 fruktträd. Då är kostnad for borttagning av fallfrukt ej imäknad. 

Ett alternativ är att plantera fruktträd på ytor längre ut från tätbebyggda områden, där kraven 
på skötsel av grönytor är mindre och fallfrukten därför kanligga kvar, t. ex. obebyggda 
industriområden eller större grönområden i anslutning till naturmark Det kostar 6800:- i 
inköps- och planteringskostnad per träd samt 1200:- i årlig driftskostnad per träd. 

Karlshamns kommun • S~uuhällsbyggnadsf6rvnltningen • Gntu~ och Parkenheten 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tel 0454- 81 O 00 • Fax 0454- 814 03 

E~post: samhallsbyggnad@karlshamn.se • Hcmsida. http://www.karlshamn.se 



Ett annat alternativ är att kommunen kunde avsätta en yta där fmktträd planteras, och där 
skötselansvaret sedan åvilar t. ex. en odlar- eller trädgårdsförening, där intresserade måste bli 
medlemmar. Det kostar 6800:- i inköps- och planteringskostnad per träd. 

Ett tredje alternativ, som fcirekommer på andra ställen i landet, är att det på ideell väg ordnas 
en form av nätverk på Internet, t. ex. en Facebook-gmpp, där privatpersoner som har 
överbliven frukt i sina trädgårdar kan annonsera ut den till gratis avhämtning. På så vis drar 
man nytta av de många fruktträd som redan fmns planterade på privat mark, men där frukten 
nonnalt går till spillo. 

I tjänsten 

Marie Louise Svensson Wickström 
Gatu- och parkchef 

Sara-Marie Rännbäck 
Parkingenjör 

K:•rlshamns kommun • Sumbällsbyggnadsförvaltningen • G a tu- och Parl{enheten 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tel 0454-810 00 • Fax 0454- 814 03 

E-post: samhaHsbyggnad@karlshamn.se • Hemsida. http://www.karlshamn.se 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-

§ 2012/426 

Motion om modernisering av inköpssystemet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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 för 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 faletura från Aditro. Systemet används i dagsläget för samtliga 
av kommunens livsmedelsrelaterade beställningar. En utbyggnad av systemet planeras 
för att omfatta fler förvaltningar/verksamheter vilket då kommer att sälcerställa en 
förbättrad god intern kontroll vid anskaffning 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 2013-02-0 l § 14 
• BUS-nämndens yttrande 2013-02-07 § l O 
• Kulturnämndens yttrande 2013-01-31 § 7 
• Gynmasienämndens yttrande 2013-03-06 § 7 
• Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning yttrande 2013-01-30 § 5 
• Omsorgsnämndens yttrande 2013-02-25 § 29 
• Socialnänmdens yttrande 2013-02-26 § 71 
• Överförmyndarnämndens yttrande 2013-02-28 § 29. 



Motion 

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem. 

Vi anser att Karlshamn är i behov av att infora ett nytt inköps- och beställningssystem och att utveckla 
dagens e-handelssystem. För att detta skall fungera ute i organisationen bör man se över 
beställningsansvarigas roll och hur beställningar bör skötas på ett effektivt sätt genom information 
och utbildningsinsatser. 

Bakgrund 

Många kommuner i vårt land har gått fore med att infora vad de kallar inköpsstöd for de 
beställningsansvariga. Detta digitala inköpsstöd hjälper de anställda att navigera bland de olika 
varorna som de enligt avtalen har rätt att handla. I systemet kan man även se pris, ev miljö- och 
etikmärkningar. I dagens samhälle bör de beställningar vi gör i kommunen gå via en digital portal 
som kan hållas uppdaterad och sökbar. Då detta skulle göra det lättare att hitta miljömärkta och etiskt 
hållbara varor hoppas vi på en ökning av antalet sådana varor. Kanske skulle detta med tiden även 
gynna de lokala producenterna. 

Fördelama att modernisera skulle vara många. Genom att fortydliga ansvarsbiten i organisationen 
skulle vi kunna hålla nere antalet beställningar, transporter och fakturor. Detta skulle även kräva en 
bättre planering och hushållning ute på enheterna. Den digitala portalen skulle spara tid då endast de 
beställningsberättigade som fått utbildning utf<irde beställningar och kanske med en viss frekvens t ex 
en gång per vecka. 

Sedan 201 O har Växjö kommun ett inköps- och e-handelssystem fOr beställningar. Detta har slagit 
mycket väl ut.. 

Mot denna bakgrund föreslår undertecknad 

Att kommunen utreder möjligheterna att digitalisera vårt inköpssystem for att bättre fungera som ett 
stöd for anställda vid beställning av varor 
och att Växjös upphandlingsenhet bjuds in for att berätta om sina erfarenheter. 

2012-09-19 Karlshamn 

~~ 
Sara Månsson, · 
Miljöpartiet 



;r·:mmun 
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Datum 
2013-02-25 

Kommunstyrelsen 

Diarienummer 
2012/426 

Yttrande över motion angående modernisering av inköpssystemet 

Bakgrund 
Sara Månsson (MP) föreslår i en motion, daterad 2012-09-19, att Karlshamns kommun ska 
utreda möjligheten att digitalisera kommunens inköpssystem. Motionen är överlämnad till 
Kommunledningskontoret/upphandlingsenheten för yttrande. 

Överväganden 
Karlshamns kommun använder sedan 2006 inköpssystemet Inköp och faktura från Aditro. 
Systemet har succesivt byggts ut. Det används i dagsläget för samtliga av kommtmens 
livsmedelsrelaterade beställningar. Beställningar sker på ett mycket enkelt sätt genom att 
beställaren söker efter den produkt som denne vill beställa. Möjlighet fi1ms att endast se och 
avropa avtalsprodukter och att etikettera produkter utifrån exempelvis miljömärkning. 

Beställningar förkonteras automatiskt av systemet, vilket innebär en tidsbesparing och 
säkerställer att fakturor konteras på rätt sätt. Systemet kan hantera både EDI- och SVE
fakturor. Till systemet finns en så kallad inköpsportal vilken möjliggör för små företag att 
fakturera kommunen elektroniskt. 

System kommer att byggas ut ytterligare till att omfatta fler ramavtalsområden, och därmed 
möjliggöra att fler förvaltningar/verksamheter kan utnyttja systemet, detta kommer att 
säkerställa en förbättrad god intern kontroll vid anskaffning av varor. 

Håkan Anderberg 
Upphandlingschef 

Bilagor 
Miljöpartiets motion 

Expedieras 
Kommundirektören 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-81 O 40 
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 
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Telmiska nämnden 2013-01-23 

TN § 18 2012.1237.204 

Motion från Sara Månsson (MP) om att utredamöjligheten att modernisera 
Karlshamns inköpssystem 

Tekniska nämndens beslut 

att anta fårvallningschef Peter Perssons yttrande som nämndens eget 

Sammanfattning 

Miljöpartiet de gröna har till kommunft11lmäktige inlämnat en motion angående 
modernisering av Karlshamns inköpssystem, dnr 2012/426. Miljöpartiet vill att kommunen 
tar initiativ till att utreda möjligheterna att ytterligare digitalisera så att miljömärkta och 
etiskt hållbara produkter blir sökbara på ett effektivare sätt. 

Det films vinster att hämta får alla inblandade parter genom att kontim1erligt utveckla 
rutinerna vid upphandling och användandet av det elektroniska upphandlingssystemet 
jämte digital inköpshantering ute i verksamheterna. Upphandlande myndighet kan genom 
tydlighet (val och specifikationen av aktuell vara) och struktur i 
fårfrågningsunderlag/inköp ge leverantörer bättre forutsättningar att lämna "rätt" pris. 
Stndier (Nutek) visar att såväl fårfrågningsunderlag som inlämnade anbud ofta är mer 
strukturerade och tydliga i elektroniska upphandlingar än i pappersbaserade. Den digitala 
inköpshantering ute i verksamheterna är i ständig utveckling och verksamhetemas enheter 
har nått olika långt i denna fråga. 

Stödet får upphandling ligger idag organiserat inom konummledningsfårvaltningens 
ekonomienhet Det har under år 2012, på initiativ av ekonomienheten, bildats en 
upphandlingsgmpp med representanter från samtliga fårvallningar som skall verka även 
för denna fråga. 

Undertecknad finner det naturlig att i pågående verksmnheter hela tiden utreda och 
utveckla verksamhetsfrågor. I detta fall är ekonomienhetens upphandlingsstöd mest 
lämplig att kontimwrligt utreda och utveckla kommtmens inköpssystem och 
inköpshantering. 

Beslutsunderlag 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Tekniska nämnden 2013-01-23 

Forts 

• Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-04 från förvaltningschef Peter Persson 

Protokollet ska sl<ickas till 

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Peter P ersson 
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Yttrande över Miljöpartiets motion angående modemisering av Karlshamns in
köpssystem 

Milj ö partiet de gröna har till kommunfullmäktige inlämnat en motion angående modemise
ring av Karlshamns inköpssystem, dnr 2012/426. Miljöpartiet vill att kommunen tar initiativ 
till att utreda möjligheterna att ytterligare digitalisera så att miljömärkta och etiskt hållbara 
produkter blir sökbara på ett effektivare sätt. 

Det finns vinster att hämta för alla inblandade parter genom att kontinuerligt utveckla rutiner
na vid upphandling och användandet av det elektroniska upphandlingssystemet jämte digital 
inköpshantering ute i verksamheterna. Upphandlande myndighet kim genom tydlighet (val 
och specifikationen av aktuell vara) och struktur i förfrågningsunderlag/inköp ge leverantörer 
bättre förutsättningar att lämna "rätt" pris. studier (Nutek) visar att såväl förfrågningsunderlag 
som inlämnade anbud ofta är mer strukturerade och tydliga i elektroniska upphandlingar än i 
pappers baserade. Den digitala inköpshantering ute i verksamheterna är i ständig utveckling 
och verksamheternas enheter har nått olika långt i denna fråga. 

Stödet för upphandling ligger idag organiserat inom kommunledningsförvaltningens ekono
mienhet. Det har ~mder är 2012, på initiativ av ekonomienheten, bildats en upphandlingsgrupp 
med representanter från samtliga förvaltningar som skall verka även får deJrna fråga. 

Undertecknad finner det naturlig att i pågående verksamheter hela tiden utreda och utveckla 
verksamhetsfrågor. I detta fall är ekonomienhetens upphandlingsstöd mest lämplig att konti
nuerligt utreda och utveckla kommunens inköpssystem och inköpshantering. 

Peter Persson 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltning 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Byggnadsnämnden 2013-01-23 

KOP~A 
§3 

Ytt d " ·' ... M<>$1,/.Z, /tf U,t . t' , " d d . . ran e over 1 Jopår1Ie s· mo m n angaen e mo ermsermg av 
Karlshamns inköpssystem 

Byggnadsnämndens beslut 

att anta förvaltningschef Peter Perssons yttrande som nämndens eget, enligt 
bilaga. 

Sammanfattning 

FörvaltningschefPeter Persson informerar om motionen och yttrandet. 

Beslutsunderlag 

• Yttrande, daterat 20 13-01-04 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Peter Persson 

s 
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Fritidsnämnden 2013-02-01 

FN§ 014 2012/1237.204 

Yttrande över Miljöpartiets motion angående modernisering av Karlshamns 
inköpssystem 

Fritidsnämndens beslut 

att anta nedanstående yttrande som sitt eget 

Sammanfattning 
&Dlfl/lfe!c 

Miljöpartiet de gröna har till kommunfullmäktige inlämnat en motion angående 
modemisering av Karlshamns inköpssystem, dnr 2012/426. Miljöpartiet vill att 
kommunen tar initiativ till att utreda möjlighetema att ytterligare digitalisera så att 
miljömärkta och etiskt hållbara produkter blir sökbara på ett effektivare sätt. 

Det finns vinster att hämta för alla inblandade parter genom att kontinuerligt utveckla 
mtinerna vid upphandling och användandet av det elektroniska upphandlingssystemet 
jämte digital inköpshantering 1.1te i verksamheterna. Upphandlande myndighet kan genom 
tydlighet (val och specifikationen av aktuell vara) och stmktur i 
fdrfrågningsunderlag/inköp ge leverantörer bättre fåmtsättninga.r att lämna "rätt" pris. 
studier (Nutek) visar att såväl förfrågningsunderlag som inlämnade anbud ofta är mer 
stn1kturerade och tydliga i elektroniska upphandlingar än i pappersbaserade. Den digitala 
inköpshantering ute i verksamheterna är i ständig utveckling och verksamheternas 
enheter har nått olika långt i dem1a fråga. 

stödet för upphandling ligger idag organiserat inom kommunledningsfcirvaltningens 
ekonomienhet Det har under år 2012, på initiativ av ekonomienheten, bildats en 
upplumdlingsgmpp med representanter från samtliga förvaltningar som skall verka även 
får denna fi·åga. 

Undertecknad finner det naturligt att i pågående verksamheter hela tiden utreda och 
utveckla verksan1hetsfrågor. I detta fall är ekonomienhetens upphandlingsstöd mest 
lämplig att kontinuerligt utreda och utveckla komm1mens inköpssystem och 
inköpshantering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från fdrvaltningschefPeter Persson daterad 2013-01-04 

Protokollet sim sidekas till 

Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Peter Persson 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS l 15 

Nämnden för 
barn, ungdom och skola 2013-02-07 

§ 10 2012.370 

Yttrande över motion om att utreda möjligbeten att modernisera 
rishamns kommuns inkö ss stem 

2 
B S-nämndens beslut 

2013 -02- '5 
.-,.,---"·-··--·-----a4t tälla sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till yttrande. 
Diancn nnJ'P.-(41-.~ . 

Sammanfattning 

Motion angående möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem har in
kommit till BUS-nämnden, kulturnämnden, nämnden får arbetsmarknad och 
vuxenutbildning och gyronasienämnden på remiss och skall vara besvarad senast 
2013-03-25. 

Nämnderna är positiva till att utreda möjligheterna att modernisera kommunens 
inköpssystem. Ett digitalt inköpsstöd är en stor investering i tid och pengar, men 
kan vara ett sätt att främja ekonomisk effektivitet och hållbar utveckling. Nämn
derna ser emellertid ingen poäng i att begränsa utredningen till ett av flera möjli
ga medel att nå målen: upphandling och implementering av ett digitalt inköps
stöd. 

Nämnderna efterlyser en bredare ansats, en översyn av nuvarande inköpssystem 
i sin helhet. På så vis kan kommunen säkerställa att planerade fårbättringsåtgär
der svarar mot behov och utvecklingsområden i verksamheterna. Det är också ett 
sätt att öka engagemanget och delaktigheten i arbetet. 

Alla förvaltningar i Karlshamns kommun har ett krav på sig att bedriva ett sys
tematiskt förbättringsarbete kring hållbar utveckling, enligt ISO 14 000-
standard. Ett sådant arbete- där omvärldsbevakning är en viktig del -bör bedri
vas kontinuerligt som en del av den ordinarie verksamheten. 

Beslutsunderlag 

• Yttrande över motion om att utreda möjligheten att modernisera Karls
hamns inköpssystem, tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ewa Kris
tensson och utvecklingssamordnare Matthias Holmesson, 2013-01-15 

Protokollet ska skickas till 

Kommunkansliet 



~ 
KARLSHAMN 2013-01-15 2012/370 

BUS-nämnden 
Kulturnämnden 
Gymnasienämnden 
Nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 

Yttrande över motion om att utreda möjligheten att modernise
ra Karlshamns inköpssystem 

Motion angående möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem 
har inkommit till BUS-nämnden, kulturnämnden, nämnden för arbets
marknad och vuxenutbildning och gymnasienämnden på remiss och skall 
vara besvarad senast 2013-03-25. 

Nämndernas överväganden 

Karlshamns kommun har i dag ett i hög grad digitaliserat inköps- och 
upphandlingssystem med utvecklingsmöjligheter. Det finns ett flertal 
produkter och lösningar på marknaden och utvecklingen går snabbt 
framåt. Det visar inte minst det utvecklingsarbete som bedrivits kring 
upphandlings- och inköpsverksamheten i Växjö kommun. Växjö kom
muns upphandlingsenhet har under drygt tre års tid arbetat med infö
randet av ett digitalt inköpssystem. 

Upphandling och implementering av ett nytt inköpssystem är en stor, 
komplex och resurskrävande process. Erfarenheter av kommunövergri
pande utvecklingsprojekt i Karlshamns kommun (DolT, Herorna etc) vi
sar på behovet av en tydlig planering, en genomarbetad kommunika
tionsstrategi samt transparens och delaktighet i alla led i processen. Det 
är också viktigt att det finns resurser för att bedriva utveckling. 

Ett digitalt inköpssystem i sig är ingen garant för ett positivt resultat. Det 
handlar bland annat om hur inköpssystemet förhåller sig till olika poli
tiska styrdokument och prioriteringar, behov i verksamheterna, andra 
verksamhetssystem etc. För att bedöma värdet av insatser krävs en or
dentlig genomlysning av inköpssystemet och angränsande system. Det är 
också viktigt att beakta andra möjligheter att modernisera inköpssyste
m et, till exempel att pröva nya samverkansformer och arbetssätt. 

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn ·Tel +46 454-813 00 · Fax +46 454-813 20 

E-post: utbildning@utb.karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 



Nämnderna gör följande bedömning 

Nämnderna är positiva till att utreda möjligheterna att modernisera 
kommunens inköpssystem. Ett digitalt inköpsstöd är en stor investering i 
tid och pengar, men kan vara ett sätt att främja ekonomisk effektivitet 
och hållbar utveckling. Nämnderna ser emellertid ingen poäng i att be
gränsa utredningen till ett av flera möjliga medel att nå målen: upphand
ling och implementering av ett digitalt inköpsstöd. 

Nämnderna efterlyser en bredare ansats, en översyn av nuvarande in
köpssystem i sin helhet. På så vis kan kommunen säkerställa att planera
de förbättringsåtgärder svarar mot behov och utvecklingsområden i 
verksamheterna. Det är också ett sätt att öka engagemanget och delak
tigheten i arbetet. 

Alla förvaltningar i Karlshamns kommun har ett krav på sig att bedriva 
ett systematiskt förbättringsarbete kring hållbar utveckling, enligt ISO 
14 ODD-standard. Ett sådant arbete- där omvärldsbevakning är en viktig 
del- bör bedrivas kontinuerligt som en del av den ordinarie verksamhe
ten. 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår BUS-nämnden, kulturnämnden, nämn
den för arbetsmarknad och vuxenutbildning och gymnasienämnden be
sluta 

att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till yttrande. 

UTBILDNlNGSFÖRVALTNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 

Matthias Holmesson 
Utvecklingssamordnare 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KN l 9 

Kulturnämnden 2013-01-31 

§7 2012/370 

Yttrande över motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns 
kommuns inköpssystem 

Kulturnämndens beslut 

att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till yttrande. 

Sammanfattning 

Motion angående möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem har in
kommit till kulturnämnden på remiss och skall vara besvarad senast 2013-03-25. 

Utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande enligt besluts
underlag tjänsteskrivelse "Yttrande över motion om att utreda möjligheten att 
modernisera Karlshamns inköpssystem", se nedan. 

Beslutsunderlag 

• Yttrande inköpssystem, utvecklingssamordnare Matthias Holmesson, 
2013-01-15 

• Om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem, 
motion från Sara Månsson (MP) 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 1 

Gymnasienämnden 2013-02-06 

§ 7 2012/370 
Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns 
kommuns inköpssystem 

Gymnasienämndens beslut 

att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till yttrande. 

Sammanfattning 

Motion angående möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem har 
inkommit till gymnasienämnden på remiss och skall vara besvarad senast 
2013-03-25. 

Utbildningsfårvaltningen har arbetat fram ett fårslag till yttrande enligt be
slutsunderlag tjänsteskrivelse "Yttrande över motion om att utreda möjligheten 
att modernisera Karlshamns inköpssystem", se nedan. 

Beslutsunderlag 

• Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköps
system - Sara Månsson (MP), daterad 2012-09-19 

• Tjänsteskrivelse, Utbildningsförvaltningens fårslag till yttrande över 
motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköps
system, daterad 2013-01-15. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
Ewa Kristensson, förvaltningschef 
Matthias Ho1messon, utvecklingssamordnare 

9 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL NAV l 7 

Nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning 

§5 

2013-01-30 

f5btg_{ ~v; 2012/370 

Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns kommuns 
inköpssystem 

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings beslut 

att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till yttrande. 

Sammanfattning 

Motion angående möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem har in
kommit till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning på remiss och skall 
vara besvarad senast 2013-03-25. 

Utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande enligt besluts
underlag tjänsteskrivelse "Yttrande över motion om att utreda möjligheten att 
modernisera Karlshamns inköpssystem", se nedan. 

Beslutsunderlag 

• Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssy
stem- Sara Månsson (MP), daterad 2012-09-19 

• Tjänsteskrivelse, Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande över mo
tion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssy
stem, daterad 2013-01-15. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
Ewa Kristensson, förvaltningschef 
Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 34 

Omsorgsnämnden 2013-02-25 

§ 29 2012/654 

Motion om att utreda mtljligheten att modernisera Karlshamns 
inköpssystem 

Omsorgsnämndens beslut 

att lämna fi·amtaget yttrande som svar på aktuell motion. 

Sammanfattning och yttrande 
Omsorgsnämnden har fått en begäran om yttrande med anledning av 
inkommen motion om att utreda möjligheten att modemisera Karlshamns 
kommuns inköpssystem. Motionen kommer att besvaras av 
kommunfullmäktige i juni 2013. 

Omsorgsnämnden villlämna följande yttrande: 

I omsorgsflJrvaltnlngens alla verksamheterfinns sk beställningsberättigade 
-personer med ansvarimandat att göra vissa inköp för sina respektive 
verksamheter, Därmed begränsas antalet personer som har mC!ndat C!tt 
genomförC! beställningar/inköp. 

Alt ge stöd till verksamhetens beställningsberättigC!de är till nyttafor 
verksamheten. AnsvC!retför att vidareutveck!C! sådant st(Jd bör /iggC! på 
upphC!ndlingsenheten då det berör samtligC! verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Motion om att utreda möjligheten att n10demisera Karlshamns inköpssystem, 
Sara Månsson Miljöpartiet, 2012-09-19. 
Missiv/Yttrande: Förslag till yttrande- Motion om att utreda möjligheten att 
modernisera Karlshamns inköpssystem 

Protokollet ska sidekas till 
Kommunkansliet 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Socialnämnden 

§71 

PROTOKOLL SocN 5 

2013-02-26 
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1::,' ' '1 
' 2n'3 "'' O . l .UI -,J J 
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Motion om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns 
inköpssystem, yttrande till kommunfullmäktige 

Socialnämndens beslut 

2012.654 

att anta upprättat forslag till yttrande av den 8 februari 2013 som sitt eget och 
tillställa kommunfullmäktige detsamma 

Sammanfattning 

lO 

Miljöpartiet foreslår i motion 2012-09-19 att kommunen utreder möjligheten att 
digitalisera Karlshamns inköpssystem for att bättre fungera som ett stöd for anställda 
vid beställning av varor samt att Växjö s upphandlingsenhet bjuds in for att berätta 
om sina erfarenheter. 

Omsorgsforvaltningen har 2013-02-08 upprättat foljande forslag till yttrande över 
motionen: 

" I omsorgsforvallningens alla verksamheter finns s k beställningsberättigade
personer med ansvar/mandat att göra vissa inköp for sina respektive verksamheter. 
Dän11ed begränsas antalet personer som har mandat att genomfåra 
beställningar/inköp. 

Att ge stöd till verksamhetens beställningsberättigade är till nytta for verksamheten. 
Ansvaret for att vidareutveckla sådant stöd bör ligga på upphandlingsenheten d p det 
berör samtliga verksamheter." 

Beslutsunderlag 
• Omsorgsforvallningens tjänsteskrivelse 2013-02-08 Förslag till 

yttrande- Motion om att utreda möjligheten att modernisera 
Karlshamns inköpssystem 

• Motion från Sara Månsson, Miljöpartiet 2012-09-19 Om att utreda 
möjligheten att modernisera karlshamns inköpssystem 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ji i 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ÖFN 2 

Överförmyndarnämnden .. , 2013-02-28 
[ . ,.',,\ 
"·' . l 
\ ~p-11 o ; l - l L01J 

OFN § 29 '·. ..,. . . . ~-...... '"' -~ .. . l'" .2_0. t?:: IJ.2~.0.J . Yttrande over motiOn om att u ·reda··morhgh ten att modermsera Karlshamns 
inköpssvstem 

Överförmyndarnämndens beslut 

att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2013-01-15 (2012/370) 

Sammanfattning 

Motion har fi"ån Sara Månsson, Miljöpartiet, inlämnats till kommunfullmäktige i 
Karlshamns kommun om att utreda möjligheten att modernisera Karlshamns inköpssystem. 
Överförmyndarnämnden har ombetts yttra sig i den aktuella frågan senast 2013-03-25. 

Beslutsunderlag 

o Motion till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun om att utreda möjligheten 
att modernisera Karlshamns inköpssystem 

• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterat 2013-01-15 (2012/370) 

Protokollet ska skickas till 
' Kommunfullmäktige 

~ tf/l toti 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU 

Kommtmstyrelsen 2013-06-18 

§ 2013/80 

Motion angående landel 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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 KarlshanmAB och yttrande har inhämtats 
från Karlshanms hanm AB. 

Beslutsunderlag 

• Motion (MP) 2013-02-25 
• stadsvapnets protokoll2013-05-28 



ST ADSV APNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 6 

2013-05-28 

§ 49 Beslutsärenden,fortsättning 

3. Motion angående landel 

Styrelsen for stadsvapnet i Karlshamn AB beslutar 

att överlämna inkonnnet svar, från Karlshamns Hamn AB:s VD Mats Olsson, till 
konnnunstyrelsen för vidare handläggning. 

Sammanfattning 
stadsvapnet i Karlshamn AB har mottagit motionen angående landel från Miljöpartiet i 
Karlshamn. Frågeställningen skickades över till dotterbolaget Karlshamns Hamn AB för 
yttrande inför sammanträdet 2013-05-28. Inkonnnet svar bifogas denna skrivelse. 

Bakgrund 
Motionen tar upp frågan om möjlighet till elförsörjning från land till fartyg som ligger vid 
kaj i Karlshamns Hamn. 

Beslutsunderlag: 
• Motion från Miljöpartiet angående landel 
• Remissvar Land El2013/80 från VD Mats Olsson, KHAB 

4(9) 



2013-05-20 

Till 
stadsvapnet i Karlshamn AB 

Inkommet remissvar på begäran om yttrande av inkommen 
motion angående landel i Karlshamns Hamn AB 

Sammanfattning 
stadsvapnet i Karlshamn AB har mottagit motionen angående landel från Miljöpartiet i 
Karlshamn. Frågeställningen skickades över till dotterbolaget Karlshanrus Hamn AB får 
yttrande inför sammanträdet 2013-05-28. Inkommet svar bifogas denna skrivelse. 

Bakgrund 
Motionen tar upp frågan om möjlighet till elförsörjning från land till fartyg som ligger vid kaj i 
Karlshamns Hamn. 

Förslag till beslut 

Styrelsen för stadsvapnet i KarlshanmAB beslutar 

att överlänrna inkommet svar, från Karlshamns Hamn AB:s VD Mats Olsson, till 
kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Karlshanm 2013-05-20 

Gåran Persson 
Kommundirektör och VD i stadsvapnet 

stadsvapnet i Karlshamn AB 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-811 00 ·Fax 0454-810 40 
E-post: stadsvapnet@karlshamn.se · Hemsida: www.karlshamn.se 



Remissvar Land El2013/80 

Land el Karlshamns Hamn 

Tekniken för land el är idag så utvecklad att det inte finns några tekniska hinder för 
hamnar att bygga ut och tillhandahålla land el för fartyg. Det är stora investeringar, 
men fullt möjligt. Problemet är att fartygen inte är utbyggda för att kunna 
tillgodogöra sig försörjningen av land el. 

Den utbyggnad som förekommer är uteslutande inriktad på fartyg i linjetrafik såsom 
färjelinjer, då det kräver investeringar på land såväl som på fartyg. För Karlshamns 
Hamn innebär det att ca 350 anlöpfår kan bli aktuella för land el. Resterande 1200 
anlöp kan inte bli aktuella för anslutning då det saknas en global standard för 
anslutning och det krävs stora investeringar på fartygen att koppla in sig tillland el. 

Karlshamns Hamn kommer att under 2013 få verksamhetstillstånd, där det kommer 
att regleras vilka villkor som ska uppfYllas. Ett av villkoren kommer med stor 
sannolikhet att beröra land el, men det kommer även troligtvis andra villkor som 
ska uppfYllas. I den lagda investeringsbudgeten för kommande 5 år finns land el 
med, men vi vill avvakta Länsstyrelsens verksamhetstillstånd och vilka krav som 
kommer att ställas på Karlshamns Hamn för att lägga rätt prioritetsordning för 
bästa miljönyttan. 

Karlshamn 2013-04-30 

Mats Olsson 
VD 
Karlshamns Hamn AB 



miljöpartiet de gröna Q 

Motion 

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Angående landel 
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Karlshamns hamn är en av de allra största i landet och kommunen är med rätta stolt över sin 

hamn. Det finns dock företeelser i hamnens verksamhet som inte är i nivå med vad som kan 

förväntas av en modem storhamn. 

Frågan om el försörjning till fartyg som ligger vid kaj i Karlshamns hamn har varit uppe till 

diskussion flera gånger. Hamnbolaget har alltid varit positivt inställd till att skapa möjligheter 

för fartyg att ansluta till e luttag vid kaj, men inget har hänt. 

I Karlshamn är det förbjudet att låta bilar gå på tomgång i mer än en minut. Detta ses av de 

flesta som odiskutabelt. Inte minst mot bakgrund av den ständigt pågående debatten om 

luftföroreningarnas skadliga inverkan på hälsa och miljö. Dessutom har Naturvårdsverket 

tidigare pekat ut Karlshamn som en av de orter i landet med den största l uftf6roreningen. 
J Karlshamn skulle således ingen komma på tanken att rucka på minutregeln för 

tomgångskörning för bilar. 
Med fartyg är det annorlunda. De tillåts ha motororna igång hela tiden när de ligger vid kaj 

och orsaken till detta är att Karlshamns hamn inte kan erbjuda anslutning till elnätet. 
Resultatet blir ökad luftförorening helt i onödan. 

Mot bakgrund av ovanstående och med tanke på kommunens HUT-åtagande föreslår vi 

att kommunfullmäktige beslutar komplettera hamnbolagets ägardirektiv med kravet att 
elförsörjning från land ska erbjudas fartyg som ligger vid kaj i hamnen. 

Asarum 2013 02 25 

Anders Englesson, 
Miljöpartiet i Karlshamn 



miljöpartiet de gröna QJ 
Motion 

Till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 

Angående strålningsrisker 

Bus-nämnden beslutade i november 2010 att inte vidtaga några åtgärder i skolor utifrån 

försiktighetsprincipen vad gäller strålningsrisker från datornätverk, mobilstationer eller 
liknande. 
Detta beslut togs mot som en följd av en skrivelse från Strålsäkerhetsmyndigheten(SSM) som 
hävdade att försiktighetsprincipen var överflödig. 

I en artikel i Aftonbladet i maj i år (http://www.aftonbladet.se/nyheter/articlel6715515.ab) 
kan man emellertid läsa att myndigheten har kommit med en ny rapport som varnar för 

hälsorisker i samband med elektromagnetiska falt och strålning från mobiltelefoner. 
(Länk till rapporten: www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/ 
Rapport/Stralskydd/20 13/S SM-Rapport-20 13-19 .pdf) 

Detta har medfört att myndigheterna numera ger rådet att använda försiktighetsprincipen vad 
gäller strålning: 
Med tanke på att ingen vet om något av barnen i en skola eller förskola kommer att utveckla 
överkäns1igh~t eller på annat sätt bli skadad av strålning är det särskilt viktigt att 

försiktighetsprincipen används på de kommunala platser där barnen tvingas vara. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad 

att kommunfullmäktige ger Bus-nämnden i uppdrag att redovisa ett förslag på hur 
verksamheten vill tillämpa försiktighetsprincipen för att minimera de strålningsrisker 
som barn och ungdomar kan utsättas för i kommunens förskolor och skolor. 

Asarum 2013 06 10 

Anders Englesson, 
Miljöpartiet i Karlshamn 
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Detaljplan för del av fastigheterna Rörmokaren 2 och 3 m fl, Karlshamn i 
Karlshamns kommun 

Beslut om prövning enligt 11 kap lO§ plan- och bygglagen (PBL) 

Kommunfullmäktige har den 6 maj 2013 antagit detaljplan för del av 
fastigheterna Rörmokaren 2 och 3 m fl, Karlshamn i Karlshamns kommun. 

Länsstyrelsen har den 23 maj 2013 enligt II kap lO§ PBL beslutat att 
inte pröva kommunens beslut. 

Enligt l3 kap 4 § PBL får detta beslut inte överklagas. 

Lars Olsson 

Kopia t 
Jljgphällsb~cJ.sförvaltningen, Stadsmilj öavdelningen J Karlshamns ko ~pm up. 
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Till 
Karlshamns Kommunfullmäktige. 
Rådhuset. Karlshamn 

REVISIONSBERÄTTELSE. 

Jag har granskat verksamheten för räkenskapsåret 2012 
i Net Port Karlshamn ideell förening, org.nr. 802422-8531, 

2013-03-29. 

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen. 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av min granskning. 
Granskningen har utförts enl. god redovisningssed i Sverige och jag har 
funnit att årsredovisningen har upprättas i enlighet med denna och ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

styrelsens ledamöter har enl. min bedömning inte handlat i strid med 
föreningens stadgar. 

r;s~~:n ~f~-~ ~~.-r 
Av kommunfullmäktige i Karlshamn utsedd revisor. 



Verksamhetsberättelse för 
NetPort.Karlshamn AB och 

NetPort.Karlshamn Ideell förening 2012 
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VD har ordet 

NetPort. Karlshamns vision är att utveckla ett ledande innovationssystem inom Digitala 
medier och Intelligent logistik/Intelligenta transportsystem. 

Det gångna årets sex viktigaste händelser utifrån det långsiktiga NetPort-perspektivet har 
varit: 

1. Arbetet med att processa fram etapp 5 på NetPort Science Park till nästan färdiga 
bygglovsritningar är en viktig faktor att minnas för 2012. 

2. Att vi beviljades projektet south Baltic T raning Program me, vårt första lnterreg IV
projekt där vi är Leed Partner. (lnterreg IV är ett program inom EUs södra 
Östersjöprogram, vilket kräver minst 3 partners från andra EU- länder) 

3. Utvecklat arbetet till att vi är en funktionell Science Park. 
4. Att vi skrivit fram en ansökan till 7:e ramprogrammet (7:e ramprogrammet är EUs 

stora forskningsprogram som kräver ett flertal EU partners, vi har 11 partner) 
5. Ett av de företag som funnits med under alla år, Tarsier studios, blev "Arets företag i 

Sverige 2012". Ett erkännande för det konsekventa och tålmodiga arbete som Tarsier 
gjort, men också en stor fjäder i hatten för den miljö som finns uppbyggd på NetPort 
Science Park. 

6. Vi är svensk "Contact Point" inom East West Transport Corridor. 

Anledningen till att vi driver projekt är att vi på det sättet påverkar utvecklingen för vårt 
huvuduppdrag, nämligen att skapa en positiv utveckling för kommunen, högskolan och 
näringslivet i Karlshamn. Men att också påverka det regionala arbetet positivt. 
Ett mått på detta är hur vi uppfyller de mål som NetPorts styrelse arbetat fram och som 
sträcker sig över perioden 2000- 2020. 

Framtiden -förväntad utveckling 
Vårt redan etablerade varumärke NetPort.Karlshamn har stärkts ytterligare både regionalt, 
nationellt och internationellt, åtminstone i de kretsar där vi finns med. Det betyder att vi tagit 
ytterligare ett litet steg i visionens riktning, "NetPort ska vara ett internationellt erkänt 
innovationssystem inom Digitala medier och Intelligent logistik/Intelligenta transportsystem." 

Arets stora insatser handlar om att förvalta och utveckla det initiativ vi har arbetat upp inom 
våra fokusområden. Förväntade händelser är att vi blir delaktiga i flera internationella projekt 
samt konsortiesamverkan med andra större aktörer inom EU. Att de projekt som vi söker 
beviljas, samt att vi börjar göra avtryck inom EU, vilket vi gjort under 2012. 
Arbetet med att utveckla forskningsmiljön har pågått och det finns 3,3 Mkr anslagna för detta 
ändamål. Projektet förväntas starta under våren 2013. 

Det fanns per den 31 december 2012, 851 personer skrivna i kommunen som en effekt av 
det arbete som NetPort bedriver. 
Den siste december 2012 fanns det 505 studenter på olika sätt knutna till NetPort Science 
Park, 82 företag har startat inom NetPorts fokusområden samt att det blivit 633 nya 
arbetstillfällen. 
Dessutom finns det nu 28 forskare knutna till BTH och företagen på NetPort Science Park. 
2012 blev ännu ett framgångsrikt år och vi ser fram emot 2013! 

Samuel Henningsson 

VD 



VISION-VERKSAMHETSIDE-MAL 

Vision 
NetPort ska vara ett internationellt erkänt Innovationssystem inom Digitala medier 
och Intelligent logistik/Intelligenta transportsystem. 

Verksamhetside 
NetPort är en Triple hel ix-organisation, som genom samverkan mellan näringsliv, 
högskola och offentlig verksamhet, bidrar till en hållbar tillväxt och samhällelig 
utveckling. 

NetPort främjar utveckling av kompetens, affärsmöjlig heter, utbildning, 
kunskapsspridning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. NetPorts 
miljö skall vara attraktiv för företags- och verksamhetsetableringar. 

Mål 
Vi har valt att dela in våra mål i kvantitativa och kvalitativa mål. 
Mätperioden är år 2000 till 2020. 

Mätbara/kvantitativa mål: 

1. 2000 studenter i eftergymnasial utbildning. 
2. 1100 nya arbetstillfällen. 
3. 2200 nya Karlshamnsbor. 
4. 125 nya företag. 
5. 100 forskare som bedriver forskning inom NetPort.Karlshamns fokusområden. 

AR! 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Mål 
1 425 480 505 2000 
2 383 433 463 1100 
3 735 806 851 2200 
4 63 73 82 125 
5 28 28 28 100 

o 

Kvalitativa mal: 

• Vi är kända för att vara öppna, passionerade och resultatinriktade. 
• Vi är innovativa. 
• Vi bidrar till ett gott samspel mellan aktörer inom näringsliv, högskola och offentlig 

verksamhet. 



MEDLEMMAR 

NetPort.Karlshamn är uppbyggt av tre medlemsgrupper; Karlshamns kommun, 
Blekinge Tekniska Högskola och Näringslivet. Näringslivet representeras framförallt 
av företag/organisationer som verkar inom NetPorts inriktning. Varje medlem har 
ansvar för att NetPort.Karlshamn utvecklas mot den vision och de mål som är 
uppsatta. 
Antalet medlemmar den 31 december, 2004 var 33. 
Antalet medlemmar den 31 december, 2005 var 44. 
Antalet medlemmar den 31 december, 2006 var 46. 
Antalet medlemmar den 31 december, 2007 var 47. 
Antalet medlemmar den 31 december, 2008 var 51. 
Antalet medlemmar den 31 december, 2009 var 56. 
Antalet medlemmar den 31 december, 2010 var 57. 
Antalet medlemmar den 31 december, 2011 var 62. 
Antalet medlemmar den 31 december, 2012 var 63. 

Medlemmar i NetPort.Karlshamn, 2012-12-31: 

1. AAKAB 
2. Acromacy Media 
3. Advokatfirman Lawrens AB 
4. Ahlqvist & Co AB 
5. Alltiprint l Karlshamn AB 
6. Appcorn AB 
7. Avalon Innovation AB 
8. Baker Tilly Sydost AB (f. d BDO) 
9. Blekinge Tekniska Högskola 
10.Capgemini AB 
11. Castellet Bruk AB 
12.Carlshamns Gommersen AB 
13. Cinematik 
14. Coastalbyte AB 
15. DFDS Seaways AB 
16. Elektronikcentrum i Svängsta AB 
17. Enkla El bolaget AB 
18. FoodTankers Transport AB 
19.Get Real AB 
20.Gourmet Grön i Karlshamn AB 
21. Handelsbanken i Karlshamn AB 
22. Hermods AB 
23.1nfo24 AB 
24.1nsipio AB 
25.Jacon AB (vilande medlem 2011) 
26. Kaliber Kommunikation AB 
27. Karlshamnsfastigheter 



28. Karlshamns Expressbyrå AB 
29. Karlshamns Hamn AB 
30. Karlshamns kommun 
31. Karlshamnsbostäder 
32.KPMG AB 
33. Kubicom AB 
34. Kvadratum AB 
35. Kreativum i Blekinge AB 
36.Logica Sverige AB, numera CGI 
37. Milou Communication AB 
38. Nelson Garden 
39. NetComp System i Blekinge AB 
40. Noisy Cricket AB 
41 . Nordea Bank AB 
42. Nordisk Farligt Gods Konsult AB 
43. On Road Communications AB 
44. Pengaberget Ad ventures AB 
45. Per Ola Clemedtson AB 
46. Pernillas Grafiska i Blekinge AB 
47. Rabadang AB 
48.SEB AB 
49.Sigma IT & Management Sweden AB 
50. Sparbanken i Karlshamn 
51. Stixy Experience AB 
52. storegate AB 
53. Systematiq 
54. Tarsier Studios AB 
55. TechNet Syd AB 
56. TransPA AB 
57. TTS Port Equipment AB 
58. Unga Fakta AB 
59. Visual U nits AB 
60. Waypoint- Data & Kommunikation AB 
61. Worldwide Consultant- environment, food & beverages (Ralph Höglund) 
62. You Us andThemAB 
63.& Vin 

Exempel på vad som genomförts under året för medlemmar: 
• Information via NetPort News och NetPort lnfo. 
• NetPort-skolan. 
• ITS-aktivitet. 
• NetPort-dagen 2012. 
• Examensutställning vid Gampus Karlshamn. 
• Inbjudan till Game Concept Challenge 2012. 
• Tillgång till MAD-studion. 
• Biljetter till sommarteater på Kastellet. 
• BBI-dagen. 
• Föreläsningar både live och via bambuser-sändningar. 



Tre medlemsgrupper 

Karlshamns Kommun 
Karlshamns kommuns viktigaste fokusering handlar om att utveckla samhället. Att 
bygga en väl fungerande vård, skola och omsorg. För att kunna göra det 
kostnadseffektivt behöver kommunen utvecklas numerärt och helst via ett positivt 
födelseöverskott. l det läge som nu råder handlar tillväxten i huvudsak om inflyttning. 
NetPorts utfall om nya Karlshamnsbor (studenter) var 851 vid årets slut. 

Blekinge Tekniska Högskola 
BTH syfte är att bedriva akademisk utbildning, bedriva forskning och samverka med 
samhället. För att BTH ska kunna skapa en utvecklingskraftig verksamhet krävs en 
mängd underliggande faktorer som boende, studentsocialt arbete, ändamålsenliga 
lokaler m m. Som medlem kan BTH påverka detta och på så sätt utvecklas med 
ytterligare inriktningar som stärker den nisch som BTH valt att profilera sig inom. BTH 
har som uppgift att samverka i NetPorts Tri p le helix-konstellationer, vilket utgör en 
ömsesidig förstärkning av NetPorts och BTH:s forskningsutveckling. 
Söktrycket på BTH i Karlshamn har varit positivt och flera program har betydligt fler 
sökande än vad det finns plats för. Det fanns vid årets slut 505 studenter vid NetPort 
Science Park, som är knutna både till BTH och Karlshamns Lärcenter. 

Näringsliv 
Att definiera näringsliv med ett ord ger en bild, den verkliga bilden är att det finns en 
mängd företag, branscher och verksamheter som befinner sig i olika faser. Som 
företag är det viktigt att känna sig delaktig. På kort sikt ger det ingen direkt fördel att 
det blir fler personer anställda i de företag som finns i kommunen. På lite längre sikt 
är det just detta som avgör om en region kommer att utvecklas och vara expansiv 
eller om kommunen kommer att vara defensiv. Uttrycket framgång föder framgång 
passar väl in i detta sammanhang. Det är viktigt att representanter från näringslivet 
aktivt deltar och ställer sig bakom de utvecklingsbeslut som fattas. 
Det har skapats 463 nya arbetstillfällen fram till december 2012. 



INNOVATIONSSYSTEM 

Definition 

Vi definierar vårt innovationssystem som det nätverk av individer, företag och 
organisationer som vi ständigt utvecklar. l detta nätverk sker ett skapande och en 
spridning av ideer, teknologi och kunskap, samt stimulering för förnyelse. 

Blekinge är en kreativ miljö. 

NetPort.Karlsharnn har som huvuduppgift att stödja utvecklingen av företag och 
verksamheter, såväl nya som befintliga, privata och offentliga. Vi skapar möten 
mellan människor, bygger nätverk och bidrar till att ideer, kompetens och resurser 
som stödjer utveckling koordineras. Resultatet blir stärkt konkurrenskraft, nya 
affärsideer, nya företag och regional utveckling. 

För att få denna utveckling att fungera behövs många olika typer av aktörer, 
kompetenser och resurser. Forskningsrön från akademi eller företag med 
kommersiell potential behöver identifieras, affärsideer och affärsmodeller utvecklas 
liksom entreprenörskap, kompletterande kompetenser dockas till, sådd- och 
riskkapital anskaffas, osv. Ett unikt drag för vårt innovationssystem är den kompletta 
uppsättningen av olika resurser som återfinns i nätverket. Exempel på aktörer som 
medverkar är: BTH, BTH Innovation, Blekinge Business lncubator (BB l), 
Nyföretagarcentrum, Media Evolution, ALMI Företagspartner, Sparbanken i 
Karlshamns Näringslivsstiftelse, Krigskassa AB och ett stort antal till. 
För att ta del av 88/:s verksamhet rekommenderar vi att studera deras 
årsberättelse, som bifogas. 

NetPort Science Park är geografiskt centrum för vårt innovationssystem, men dess 
verksamhet sträcker sig regionalt, nationellt och internationellt. NetPort Science Park 
är medlem i SISP, Sveriges Inkubatorer och Science Parks, en garant för kvaliteten i 
den kreativa miljön som är signum för en äkta science park. Här frodas nya ideer. 

Exempel på framstående företag som med hjälp av NetPort.Karlshamn nått globala 
marknader är Storegate, Tarsier studios och Svensk Talteknologi. 



PROJEKT 
Anledningen till att NetPort.Karlshamn driver projekt är att vi på det sättet påverkar 
utvecklingen för vårt huvud uppdrag, nämligen att skapa en positiv utveckling för 
kommunen, högskolan och näringslivet i Karlshamn. Men också för att påverka det 
regionala arbetet positivt. 

Pågående projekt under 2012 

ARENA 
ARENA-projektet stöder utvecklingen av en strategi för vägavgifter för aktuella och 
framtida svenska behov. Projektet etablerar även ettoförsöksområde, Test Site 
NetPort, för att demonstrera praktiska lösningar. Med detta arbete lägger ARENA 
också grunden för en innovationsmiljö inom ITS-området. ARENAs tekniska och 
affärsmässiga koncept ger utrymme för innovativa kombinationer och kommersiella 
ITS-Iösningar. 

ARENA-projel<tet är en samarbetsplattform för intressenter inom vägavgiftsområdet 
Målet är att samla kunskap och kompetens inom vetenskap, näringsliv och offentlig 
sektor för brukaravgifters möjligheter och begränsningar i en komplex, internationell 
och konkurrensutsatt telematikmiljö. 

Samarbetspartners: Sweco, BTH, Transportstyrelsen och Trafikverket 

Finansiärer: Trafikverket, Transportstyrelsen, Region Blekinge, Vinnova, 
EU. 

Projektperiod: 2011-2014 

Kontakt: Per Ola Clemedtson 0708-375 01 O 
Per.ola.clemedtson@netport.se 

Läs mer: www.arena-ruc.se 

arena 



XOVATION 
XOVATION avslutades under 2012. 
Projektet var ett spännande utvecklingsprojekt som ville finna nya vägar till dialog 
mellan människorna och det offentliga i Karlshamn. Med hjälp av Internet, mobiler 
och sociala medier som Facebook och Twitter kan den dialogen bli snabbare, 
intressantare och, inte minst, mycket mindre formell. C 

Samarbetspartners: BTH, Karlshamns kommun och Räddningstjänsten i Västra 
Blekinge. 

Finansiärer: Region Blekinge och Regionala strukturfonden. 

Projektperiod: 2009-2012 

Kontakt: Petra Charlotte Arrenäs 0733-99 98 79 
petra.arrenas@netport.se 

Läs mer: www.x-ovation.se 

XOVATION 



East West TC Il 
East West TC Il avslutades under 2012. 
Syfte med projektet var att stärka hållbar ekonomisk tillväxt och en miljövänligare 
hantering av de ökande godsmängderna i öst-västlig riktning i transportkorridoren, 
som är den största i södra Östersjöområdet Ett 70-tal organisationer och 
myndigheter från Danmark, Sverige, Tyskland, Litauen, Ryssland och Vitryssland 
samarbetar inom projektet som leddes av Region Blekinge. 

Samarbetspartners: 26 partners från Danmark, Tyskland, Sverige, Litauen och 
Vitryss land. 

Finansiärer: Projektet delfinansieras av EU inom ramen för 
Östersjöprogrammet 2007-2013. 

Projektperiod: 2009-2012 

Kontakt: Gunnar Fasten 0733-99 89 20 
gunnar.fasten@netport.se 

Läs mer: [l www.regionblekinge.se 

~ .. EASTWEST 
... *I!AI\ISPOIIT CORIIIDOR Il 

Innovativa BlekingeD 
NetPort.Karlshamn kommer under tre år med start december 201 O att arbeta med 
förnyelse och samordning av det gemensamma innovationssystemet i regionen. Det 
handlar om att stimulera nya instegsentreprenörer men även redan befintliga företag 
till att få en ökad tillväxt som i sin tur kan generera nya arbetstillfällen och företag i 
regionen. Fokus kommer att ligga på just nya affärslogiker och metoder för att ta fram 
nya innovationer. Tyngdpunkten kommer att ligga på digitala upplevelser, hälsa/IT, 
telecom/ICT och produktionsteknik. Förutom metoder så kommer även våra 
gemensamma miljöer och testlab att kartläggas och utvecklas för att ytterligare 
stimulera tillväxten av nya innovationer i regionen. 



Samarbetspartners: Region Blekinge, BBI, Industriellt Utvecklingscentrum/OSAS, 
Karlskrona kommun/Telecom City, Ronneby kommun, 
NetPort.Karlshamn, BTH, Landstinget Blekinge och Media 
Evolution 

Finansiärer: Region Blekinge, Landstinget Blekinge, NetPort.Karlshamn, 
Media Evolution, BTH, Karlskrona kommun/Telecom City, 
BTH, BBI, Ronneby Kommun och Europeiska regionala 
strukturfonden. 

Projektperiod: 2011 -2013 

Kontakt: Cissi Dahl 0709- 50 35 30 
cissi.dahl@netport.se 

Läs mer: www.innovativablekinge.se 

MAD Studio 
Här ska nyfikenhet, kreativitet och teknik, lärande och experimentella projekt kunna 
mötas. MAD är öppen för alla; studenter, forskare, allmänheten, näringslivet, 
uppfinnare, elever och lärare från skolor och förskolor. Utrustningen som finns ska 
användas för forskning, formgivning, utveckling av ideer, undervisning och 
framtagning av prototyper. 

MAD stårför Machine Art Design. 

Kontakt: Peter Bengtsson 070-855 13 29 
MADstud io@netport.se 



Open DAl 
Projektet söktes inom CIP, Competitiveness and Innovation Framework Programme. 

Förslaget går i korthet ut på att bygga ett moln (typ Google eller Amazon) där den 
offentliga sektorn kan lägga öppen data, samt att bygga gränssnitt så att företag eller 
privatpersoner kan komma åt dessa data och med utgångspunkt från den skapa 
tjänster och applikationer. l projektet ingår också att göra ett antal piloter för att prova 
och utvärdera systemet, samt att sprida resultatet. 

Samarbetspartners: Koordinator är italienska CSI Piemonte och utöver dem 
deltar olika bolag, regioner och kommuner från Spanien, 
Sverige, Turkiet och Italien. 

Finansiärer: EU:s CIP Program, Karlshamns kommun 

Projektperiod: 2012-2014 

Kontakt: Petra Charlotte Arrenäs 0733-99 98 79 
petra.arrenas@netport.se 

Läs mer: www.open-dai.eu 

SBTP, South Baltic Training Programme 
SBTP är ett internationellt projekt som syftar till att stödja internationalisering och 
gränsöverskridande samarbeten mellan näringsliv, skola och yrkesutbildade 
studenter. Projektet avser även att utbilda ungdomsarbetskraften i södra 
Östesjöregionen i internationell företagskultur och verka för den här gruppens 
rörlighet mellan länderna. 

Samarbetspartners: Litorina Folkhögskola (SE), ITC Innovations and 
Trendcenter, Tyskland, Hl-RO, Tyskland, Rietavo Business 
Information Center, Litauen, ZEMAITIJOS Cllege, Litauen, 
EUC Zeeland, Danmark och University of Szczecin, Polen. 

Finansiärer: Södra Östersjöprogrammet 



Projektperiod: 

Kontakt: 

Läs mer: 

2012-2014 

Marie Björck 0708-63 07 07 
Marie.bjorck@netoort.se 

www.sbtp.eu 

Mer information om projekt som NetPort har genomfört eller planerar att genomföra 
hittar du på www.netport.se/projekt 

Karlshamn 2013-03-14 

NetPort. Karlshamn 

Samuel Henningsson 
VD 

Kerstin Nensen 
Kontorschef 



NetPort.Karlsharnn AB 

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 12-01-01 -12-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggnings tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
l 050 Varumärken 
l 059 Ack avskrivn vannnärken 
S:a Immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1221 Inventruier 
1229 Ack avskrivn inventarier 
S:a Materiella anläggningstillgångar 

S: a Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Fordringar 

151 O Kundfordringar 
1630 Avrälm skatter och avgifter 
1640 skattefordringar 
1661 Fordringar hos moderföretag 
1780 Upplupna intäkter 
1790 Övr interimsfordringar 
l 795 Interima fordringar 
S:a Fordringar 

Kassa och bank 
1930 Bank, checkräkningskonto 
S:a Kassa och bank 

S: a Omsättningstillgångar 

S:A TILLGÅNGAR 

Balansrapport 
Preliminär 

EGET KAPITAL, AVSÅTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

2081 Aktiekapital 
2091 Balanserad vinst/förlust 
2099 Redovisat resultat 
S:a Eget kapital 

Obeskattade reserver 
2150 Ack överavskrivningar 
S:a Obeskattade reserver 

Långfristiga skulder 
2354 Lån hos Swedbank 
S:a Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
2440 Leverantörsskulder 
251 o skatteskulder 
2650 Moms redovisningskonto 
2710 Personalens källskatt 
2861 Skulder till moderföretaget 
2920 Upplupna sernlöner 
2940 Upplupna sociala avgifter och andra avgifter 
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter 
2990 Övr interimsskulder 
2999 Övr uppl kostn/förutbet intäkter 
S:a Kortfristiga skulder 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Sida: 

Utskrivet: 13-03-01 

Senaste vernr: A437 

hl balans Period Ut balans 

l 050 000,00 0,00 l 050 000,00 
-306 542,00 -105 000,00 -411 542,00 
743 458,00 -105 000,00 638 458,00 

432 920,36 0,00 432 920,36 
-238 493,36 -86 585,00 -325 078,36 
194 427,00 -86 585,00 107 842,00 

937 885,00 -191 585,00 746 300,00 

l 347 641,50 328 705,50 l 676 347,00 
23 147,00 14177,00 37 324,00 

113 158,00 0,00 113 158,00 
162 582,00 -75 000,00 87 582,00 

0,00 59 646,50 59 646,50 
16 447 154,41 -5 327 393,11 Il 119 761,30 

144 594,79 -144 594,79 0,00 
18 238 277,70 -5 144 458,90 13 093 818,80 

-13 687 807,99 l 602 469,90 -12 085 338,09 
-13 687 807,99 l 602 469,90 -12 085 338,09 

4 550 469,71 -3 541 989,00 l 008 480,71 

5 488 354,71 -3 733 574,00 l 754 780,71 

-100 000,00 0,00 -100 000,00 
-1 184,07 0,00 -1 184,07 

-300,11 0,00 -300,11 
-101484,18 0,00 -101 484,18 

-45 000,00 0,00 -45 000,00 
-45 000,00 0,00 -45 000,00 

-3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 
-3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 

-l 074 855,40 856 694,40 -218 161,00 
0,00 98 749,00 98 749,00 

-231 964,00 36 819,00 -195 145,00 
-161166,00 -5 856,00 -167 022,00 

-l 300,00 l 300,00 0,00 
-330 017,60 47 307,49 -282 710,11 
-169 924,00 -4 144,00 -174 068,00 
-103 691,53 14 864,01 -88 827,52 
-268 952,00 -131 315,00 -400 267,00 

0,00 -118 781,02 -118 781,02 
-2 341 870,53 795 637,88 -l 546 232,65 

-5 488 354,71 3 795 637,88 -l 692 716,83 



NetPort.Karlshanm AB Sida: 2 

Balansrapport Utskrivet 13-03-01 

Preliminär 
Räkenskapsår: 12-01-01-12-12-31 Senaste vemr: A437 
Resultatenhet; Hela företaget 
Period: 12-01-01 -12-12-31 

In balans Peri.crl Ut balans 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 62 063,88 62 063,88 



NetPort.Karlshamn AB 

Räkenskapsår: 12-01-01- 12-12-31 
Resultatenhet: Hela fåretaget 
Period: 12-01-01-12-12-31 

Rörelsens intäkter och lagerförändring 
Nettoomsättning 

3031 
3041 
3044 

Serviceavgifter 
Försälj n tjänst 25% sv 
Försälj n tjänst sv momsfri 

Resultatrapport 
Preliminär 

3045 
3047 

Försälj tiänst utanfår Sverige momsfri, ej red ruta 39 
Försäljn tjänst vaktmästare 25% sv 

3048 
3049 
3050 
3051 
3349 
3740 

Försäljn tjänst EU momsfri 
Transportstyrelsen 
MMSS 
Försälj n varor 25% sv 
Trafikverket 
Öres- och kronutjämning 

S:a Nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 
3 960 Kursvinst rörelsen 
3 971 Vinst avyttr i mm anl till g 
3980 Regional strukturfond Lead Partners Cost Share Agreement 
3981 Beräknade projektintäkter 
3982 Vinnova 
3983 Regionala strukturfonden 
3984 Region Blekinge 
3988 Erhållna bidrag personal 
3990 BTH 25 %sv 
3991 Karlshamns Kornmun 
3995 GCC 
3996 Erhållna BU-bidrag 
3998 Övliga erhållna bidrag 
S:a Övriga rörelseintäkter 

S:a Rörelseintäkter och lagerfårändring 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter mm 

4011 Debiterbara utlägg 
S:a Råvaror och förnödenheter mm 

Bruttovinst 

Övriga externa kostnader 
5010 
5020 
5060 
5090 
5170 
5210 
5220 
5410 
5420 
5421 
5460 
5480 
5612 
5613 
5615 
5710 
5800 
5820 
5900 
5910 
5930 
5940 
5941 

Lokalhyra 
El hyrd lokal 
Städning, renhållning hyrd lokal 
Övr kostnader hyrd lokal 
Rep och underhåll fastighet 
Hyra arbetsrnaskiner 
Hyra inventarier 
Förbrukningsinventarier 
Programvaror 
Webbtjänster 
Förbrukningsmaterial 
Arbetskläder o skyddsmtrl 
Skatt fårsäkr personbilar 
Reparation och underhåll personbilar 
Leasingavg personbilar 
Frakt och transport 
Resekostnader 
Hyrbilskostnader 
Marknadsföring 
Annonsering 
Reklamtrycksaker 
Utställning och mässor 
Gästtalare 

Sida: 

Utskrivet: 13-03-01 

Senaste vernr: A437 

Ackumulerat 

526 965,00 
2 895 866,73 

40 000,00 
38 981,52 

175 185,80 
58 879,39 

l 900 000,00 
311 660,00 
28 615,00 

l 900 000,00 
-77,06 

7 876 076,38 

5 961,43 
0,00 
0,00 

-5 327 393, Il 
684 174,00 

lO 052 865,40 
l 751 316,00 

508 786,00 
0,00 

2 285 002,00 
0,00 

l 309 020,62 
50 000,00 

Il 319 732,34 

19195 808,72 

0,00 

0,00 

19195 808,72 

-301 791,80 
-18 206,41 
-22 775,74 
-10471,73 

-1 364,75 
-139,00 

-26 964,27 
-202 152,98 

-93 924,81 
-54 500,36 

-l 537,79 
0,00 

-2 100,00 
-7 368,10 

-74 771,50 
-241,60 

-547 066,81 
-7 316,00 

-265 126,32 
-61371,32 

-7 130,25 
-64 733,04 
-82 200,00 

Peliod t: år 

517 730,00 
1817 794,70 

44 950,00 
6042,15 

178 940,36 
7 994,28 

l 000 000,00 
288 529,00 

3 419,90 
l 000 000,00 

-44,68 
4 865 355,71 

-1 198,58 
36 484,00 
91 122,38 

l 894 735,59 
3 650 000,00 
6 940 650,15 
l 959 929,00 

352 716,00 
l 482,00 

2 O Il 787,00 
450 848,16 

0,00 
75 951,84 

17 464 507,54 

22 329 863,25 

-12 400,00 
-12 400,00 

22 317 463,25 

-303 437,42 
-Il 998,00 
-15 491,09 
-11 509,00 

0,00 
-2 551,00 

-43 469,18 
-173 944,20 

-17 337,81 
-100 703,85 

-5 506,40 
-1 108,00 
-6 206,00 

-36 978,53 
-71 480,00 
-13 637,72 

-783 238,52 
-215,00 

-230 632,25 
-179 436,00 

-2 830,00 
-59 193,00 
-53 000,00 



NetPort.KarlshamnAB 

Resultatrapport 
Preliminär 

Räkenskapsår: 12-01-01 -12-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 12-01-01- 12-12-31 

5942 
5945 
5947 
6040 
6071 
6072 
6074 
6075 
6076 
6110 
6150 
6200 
6211 
6212 
6215 
6230 
6250 
6310 
6490 
6520 
6530 
6540 
6550 
6551 
6560 
6570 
6586 
6590 
6800 
6910 
6930 
6950 
6970 
6981 
6982 
6991 
6992 
6993 
6994 

Konferens och seminarium 
NetPort-dagen 
Östersjöfestivalen 
Kontokortsavgifter 
Representation, avdragsgill 
Representation, ej avdragsgill 
Nätverksmöten 
Representationsgåvor, avdr gill 
Representationsgåvor, ej avdr gill 
Kontorsmaterial 
Trycksaker 
Tele och post 
Fast telefoni 
Mobiltelefon 
Bredband 
Datakommunikation 
Porto 
Företagsförsälaingar 
Övr förvaltningskostnader 
Webb-byrå 
Redovisningstjänster 
IT-tjänster 
Konsultarvoden 
Konsultarvoden, Cost Share 
Serviceavgifter 
Bankkostnader 
Shared costs 
Övr främmande tjänster 
Inhyrd personal 
Licensavgifter och royalties 
Kostnader får varumärken 
Tillstånd och tillsynsavgifter 
Tidningar, facklitteratur 
Föreningsavg avdr gill 
Föreningsavg ej avdr gill 
Övr av dr gill kostn 
Övr ej avdr gill kostn 
Lämnade bidrag och gåvor 
Medfinansiering i projekt 

S:a Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 
7210 
7281 
7285 
7290 
7321 
7323 
7331 
7332 
7385 
7390 
7399 
7510 
7519 
7521 
7533 
7560 
7570 
7571 
7572 
7573 
7574 
7575 
7589 

Lön tjänstemän 
Sjuldön tjänstemän 
Semesterlön tjänstemän 
Förändring av semesterlöneskuld 
Skattefria trakt Sverige 
skattefria traktamenten, uUandet 
skattefri bilersättning 
Skattepl bilersättning 
Kostnader för fri bil/fri bensin 
Övriga kostnadsersättningar och fårn'låner 
Motkontering av fömlån 
Arbetsgivaravgifter 
Soc.avgifter semesterlön 
Arbgivaravg löner ers (nya pensionssyst) 
Särsk löneskatt pensionsic 
Arbetsgivaravgifter under 26 år 
KPApension 
Fora 
Pensionsvalet 
Pacta serviceavgift 
Pensionsadministration, ej löneskattdrivande 
Omställningsfonden 
Övr gruppförsälaingspremier 

Sida: 

Utskrivet: 

2 

13-03-01 

Senaste vemr: A437 

Ackumulerat 
-288 827,70 

-69 543,11 
-27 000,00 

-40,57 
-4417,89 

-46717,41 
-169183,93 

-17716,11 
-l 700,00 
-5 541,82 
-2 400,50 
-6 861,74 

0,00 
-150 845,50 

-4 657,25 
-800,00 
-960,00 

-10431,00 
-l 800,00 

-131 904,40 
-78 400,00 

-445 507,75 
-2 842 291,12 

-367 836,85 
-23 l 00,00 
-l 350,67 

-181 337,11 
0,00 
0,00 

-656,91 
0,00 

-9 699,00 
-17 628,85 
-46 000,00 

-8 000,00 
-249,20 

-1 195,00 
-7 801,00 

-300 000,00 
-7 125 656,97 

-6 319 235,51 
-55 505,28 

-l 013 966,47 
47 307,49 
-6 251,00 

-29171,00 
-40 195,21 
-21 991,68 
-56 196,00 

-5 945,33 
56 196,00 

-2 340 522,01 
14 864,01 

-638,13 
-154 031,00 

-l 781,05 
-237 670,00 

57 385,00 
-397 249,00 

-6 826,50 
-9 758,35 

-14163,00 
-5 843,00 

Period U år 

-295 108,79 
-103 840,20 

-25 000,00 
-450,00 
-416,00 

-5 940,73 
-187 627,92 

0,00 
-2 000,00 

-27 304,14 
-7 819,00 

-57 726,90 
-l 870,77 

-141 822,35 
-22 138,89 

0,00 
-480,00 

-10 370,00 
-900,00 

-712 437,00 
-165 600,00 
-499 484,48 

-4 930 276,25 
-326 330,25 

-13 061,00 
-1476,50 

-248 713,20 
-4 214,37 

-207 687,88 
0,00 

-5 400,00 
0,00 

-38 107,25 
-51 448,00 
-16184,50 
-20 444,40 

-5 000,00 
-24441,20 

-300 000,00 
-10 585 024,94 

-6 073 125,17 
-40 469,04 

-691 240,45 
-120 663,60 

-8 948,00 
-59 005,80 
-39 190,74 
-20 686,20 
-58 548,00 

0,00 
58 548,00 

-2 058 808,52 
-37 912,53 

0,00 
-127 937,00 
-48 929,50 

-266 954,00 
4 759,00 

-260 405,00 
-6 085,00 
-9 478,00 

0,00 
-10 342,00 



NetPort.Karlshanm AB 

Räkenskapsår: 12-01-01 -12-12-31 
Resultatenhet: Hela furetaget 
Period: 12-01-01- 12-12-31 

7610 Utbildning 
7620 Sjuk- och hälsovård 

Resultatrapport 
Preliminär 

7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 
7631 Personalrepresentation, avdragsgill 
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 
7690 Övriga personalkostnader 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Avslaivningar 
7815 
7832 
S: a Avskrivningar 

Avskrivningar varumärken 
Avskrivn inventarier 

Rörelseresultat efter avslaivningar 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från fmansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

8300 Ränteintäkter 
8314 skattefria ränteintäkter 
8331 Valutakursvinster 
8336 Valutakursförluster 
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
8400 Räntekostnader 
8423 Kostnadsräntor för skatter och avgifter 
8490 Övr finansiella kostnader 
8491 Borgensavgifter 
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Bokslutsdispositioner 
8850 Avskrivn över/under plan 
S:a Bokslutsdispositioner 

Resultat !lire skatt 

Skatt 
8910 
S:a Skatt 

Berälmat resultat 

8999 

Årets skattekostnad 

Redovisat resultat 

Sida: 

Utskrivet 

3 

13-03-01 

Senaste vernr: A437 

Ackumulerat Period f år 

-32 605,80 -48 095,00 
-57 744,08 -193 262,74 
-33 500,00 -16 000,00 
-63 780,14 -60 481,22 

-3718,20 -7171,00 
-91 926,55 -99 788,80 

-lO 824 461,79 -10 300 220,31 

-17950118,76 -20 897 645,25 

l 245 689,96 1432 218,00 

-105 000,00 -105 000,00 
-86 585,00 -86 585,00 

-191 585,00 -191 585,00 

l 054 104,96 l 240 633,00 

l 054 104,96 l 240 633,00 

0,00 171,00 
226,00 516,00 

0,00 2 470,66 
7 823,06 -8 512,22 
8 049,06 -5 354,56 

-983 112,53 -l 176 254,33 
-1 106,00 -l 267,00 

-671,61 -600,00 
-15 200,00 -17 100,00 

-l 000 090,14 -1195 221,33 

-992 041,08 -l 200 575,89 

62 063,88 40 057,11 

62 063,88 40057,11 

0,00 -12 000,00 
0,00 -12 000,00 

62 063,88 28 057,11 

0,00 -27 757,00 
0,00 -27 757,00 

62 063,88 300,11 

0,00 -300,11 



NetPort Karlsharrm Sida: 

Balansrapport Utskrivet: 13-03-01 

Prelimin!!r 
Räkenskapsår: 12-0I-01-12-12-31 Senaste verm: A56 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 12-01-01- 12-12-31 

In balans Peliod Ut balans 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
1291 Konst o ej avskrivn in vent 16 800,00 0,00 16 800,00 
S:a Materiella m1läggningstillgångar 16 800,00 0,00 16 800,00 

Finansiella anläggningstillgångar 
1311 Aktier och andelar i dotterföretag IDO 000,00 0,00 100 000,00 
S:a Finansiella anläggningstillgångar 100 000,00 0,00 !00 000,00 

S: a Anläggningstillgångar ll6 800,00 0,00 ll6 800,00 

Omsättningstillgångar 
Fordringar 

1510 Kundfordringar 0,00 3 900,00 3 900,00 
1630 Avräkn skatter och avgifter 12,00 1,00 13,00 
1650 Fordran moms 0,00 19 141,00 19141,00 
1662 Fordrin~r hos dotterbolag l 300,00 -l 300,00 0,00 
S:a Fordringar !312,00 21 742,00 23 054,00 

Kassa och bank 
1930 Checkräkningskonto 86 450,48 -6 368,57 80 081,91 
S:a Kassa och bank 86 450,48 -6 368,57 80 081,91 

S:a Omsättningstillgångar 87762,48 15 373,43 103 135,91 

S:A TILLGÅNGAR 204 562,48 15 373,43 219 935,91 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

2091 Balanserad vinstiförlust -35 748,56 0,00 -35 748,56 
2099 Redovisat resultat -4 731,92 0,00 -4 731,92 
S:a Eget kapital -40 480,48 0,00 -40 480,48 

Kottfristiga skulder 
2440 Leverantörsskulder 0,00 -86 929,00 -86 929,00 
2862 Skulder till dotterföretag -162 582,00 75 000,00 -87 582,00 
2990 Övr interimsskulder -l 500,00 l 500,00 0,00 
S:a Kortfristiga skulder -164 082,00 -lO 429,00 -174 5ll,OO 

S:A EGET KAPITAL, AVSÅ TTNINGAR OCH SKULDER -204 562,48 -lO 429,00 -214 991,48 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 4 944,43 4 944,43 



NetPoti Karlshamn 

Räkenskapsår: 12-01-01 -12-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 12-01-01 -12-12-31 

Rörelsens intäkter och lagerförändring 
Nettoomsättning 

3042 Medlemsavgifter 
3740 Öresutjämnin 
S:a Nettoomsättning 

S:a Rörelseintäkter och lagerfOrändring 

Bruttovinst 

Rörelsens kostnader 
Övriga extema kostnader 

5900 Marknadsföring 
5945 NetPort dagen 
6073 Förtäring vid semninarier 
6530 Redovisningstjänster 
6570 Bankkostnader 
6991 Övr avdr gill kostn 
S:a Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 
7570 KPA pension 
7571 Fora 

Resultatrapport 
Preliminär 

7631 Personalrepresentation, avdragsgill 
S:a Personalkostnader 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Avskrivningar 
7832 
S:aAvskrivningar 

Avskrivn inventarier 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Övriga rörelsekostnader mm 
7973 Förlust avyttr maskiner/inv 
S:a Övriga rörelsekosbmder mm 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknm1de resultatposter 

8300 Ränteintäkter 
8314 Ränta skattekonto 
S:a Övriga ränteintäkter och liknm1de resultatposter 

S:a Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Beräknat resultat 

8999 Redovisat resultat 

Sida: 

Utskrivet: 13-03-01 

Senaste vernr: A56 

Ackumulerat Period t: år 

63 050,00 62 450,00 
-1,71 0,00 

63 048,29 62 450,00 

63 048,29 62 450,00 

63 048,29 62 450,00 

-5 290,00 0,00 
-116 220,22 0,00 

-1 219,00 -35 111,00 
-4 500,00 -1 500,00 

-750,00 -750,00 
-0,50 0,00 

-127 979,72 -37 361,00 

-98,00 96,00 
73 555,00 0,00 
-3 616,07 0,00 
69 840,93 96,00 

-58 138,79 -37 265,00 

4 909,50 25 185,00 

0,00 -15 805,00 
0,00 -15 805,00 

4 909,50 9 380,00 

0,00 -4 726,00 
0,00 -4 726,00 

4 909,50 4 654,00 

33,93 74,92 
1,00 3,00 

34,93 77,92 

34,93 77,92 

4 944,43 4 731,92 

4 944,43 4 731,92 

4 944,43 4 731,92 

4 944,43 4 731,92 

0,00 -4 731,92 



.... ; .......... ~~~··· 

! Karlshamn 2013-05-24 
l 

Till ,_ -·····. ;;t,Q;:Jl.CJZ:_.I 
Kreativums aktieägare m. fl. 

Årsstämman avhölls på Kreativum den 18mars 2013. 

l den bifogade årsredovisning finns resultat och förvaltningsberättelse för 2012. 

VD Tina Ivarsson berättade bl.a. om att Kreativum har haft ett händelserikt år. 

Under året har ett antal nya lärarfortbildningar och temapaket för elever 

producerats. Ett större fortbildningsprojekt med tre nya pedagoger har 

fortgått, där cirka 600 pedagoger från sju kommuner deltar. skolverkets 

minskade anslag och lågkonjunkturen har dock påverkat årets resultat negativt. 

l styrelsen omvaldes Tommie Holmberg som är ordförande samt Birgit 

Tidstrand Jacobsson och Per Erlandsson. Stefan Håkansson, Karlshamn, valdes 

in som ny styrelseledamot. styrelsen meddelade också att de avser att under 

året adjungera Eva Pettersson, Karlskrona, samt Ewa Kristensson, Karlshamn. 

Revisor för året är som tidigare Börje Svensson Ernst & Young AB med Anders 

Håkansson som suppleant. 

Valnämnden består av Curt Bergman och Anders Jansson. 

Kreativum och dess personal tackar alla som på olika sätt engagerar sig i vår 

verksamhet. 

Uppdatera er gärna på hemsidan www.kreativum.se. 

Tina Ivarsson 

VD 
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styrelsen och verkställande direktören för Kreativum i Blekinge AB avger härmed följande 
årsredovisning. · 
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Kreativum i Blekinge AB 
Org.nr 556545-4989 

Förvaltningsberättelse 

Ägarförhållanden 

2 (11) 

Aktiekapitalet uppgår till 41 O 000 kronor. Aktierna ägs i huvudsak av föreningen Kreativt & 
Tekniskt Forum Blekinge och av dess medlemmar. Föreningen och dess medlemmar innehar 
760 av totalt 860 röster. 

Information om verksamheten 
Kreativum är ett av Sveriges etablerade Science Center. Verksamheten startades 1999 av 
föreningen Kreativt och Tekniskt Forum för att öka intresset för innovationer och teknik. Ett 
uttalat syfte är att stimulera det livslånga lärande!. 

Kreativum består av fyra olika upptäckartarg med ungefär 150 olika stationer, en utepark med 
stationer på tema energi där även en ö i Mieån ingår. Dessutom finns här en 

' MegaDomeBiograf, en av tre i Sverige. l biografen visas företrädesvis filmer med ett lärande 
tema och tillhörande lärarhand ledningar. 

Näringslivet är en aktiv part i Kreativums verksamhet, framför allt vid byggnation av stationer i 
anläggningen. l anläggningen finns därmed ett indirekt och tydligt möte mellan arbetsliv och 
skola. 

Verksamhetsåret 2012 
Under året har en något lägre siffra för besöksstatistiken noterats, vilket följer den allmänna 
trenden vad gäller turism i länet. Arets besökssiffra blev totalt cirka 41 000. skolverksamheten 
har varit prioriterad och haft fortsatt ett bra besöksantaL 

Under året har ingångna avtal med Karlshamn, Olofström, Karlskrona, Ronneby och Bromölla 
löpt vidare. 

Fortbildningsprojektet, "Kompetens för framtiden" finansierat av Europeiska Socialfonden, har 
under året fortlöpt. Kreativum är arena för projektet som innebär kompetensutveckling av 
pedagoger inom grundskola och förskola. Kompetensutvecklingen sker inom naturvetenskap, 
teknik och entreprenörskap i samarbete med de ingående sju kommunerna och Blekinge 
Tekniska Högskola. Deltagande kommuner är Karlshamn, Bromölla, Olofström, Hässleholm, 
Tingsryd, Ronneby och Karlskrona. 
Projekttiden varar mellan den 1 augusti 2011 och den 31 mars 2014. 

övriga projektverksamheten har resulterat i verksamhet inom Snilleblixtar, Finn Upp, Unga 
Forskare och Robecup Junior. 

Framtida utveckling 
Under 2013 är vidareutveckling av.skolverksamheten i fortsatt fokus. Lärarfortbildning.är med 
tidigare nämnda projekt det område som avses växa. Paketering tillsammans med andra 
aktörer och en fortsatt breddad marknadsföring i och utanför länet planeras. 

h 



Kreativum i Blekinge AB 
- Org.nr 556545-4989 

Flerårsöversikt (tkr) 
Nettoomsättning 

Resultat efter finansiella poster 

Balansomslutning 

soliditet(%) 

Antal anställda 

2012 
8 365 
-751 

4 8ÖO 
21 

16,0 

2011 2010 
7 779 7 503 

507 11 
4139 4 057 

42 31 
14,0 15,0 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och ·värderingsprinciper. 

•• 

Förslag till vinstdisposition 
styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets förlust 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

1 288 697 
-685 821 
602 876 

602 876 
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2009 
7 794 
-226 

4 667 
6 

14,0 
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Krea!ivum i Blekinge AB 
Org.nr 556545-4989 

Resultaträkning 

Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 

Handelsvaror 
övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 
Arets resultat 

<}. 

Not 

1 
2 

3 

2012-01-01 
-2012-12-31 

8 365 400 
4 453 010 

·12 818 410 

-2 517 923 
-3 819 574 
-7 019 362 

-205 357 
-13 562 216 

-743 806 

10 798 
-17 813 

-7 015 
-750 821 

65 000 
-685.821 

o 
-685 821 
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2011-01-01 
-2011-12-31 

7 779 458 
3 296 469 

11 075 927 

-1 568 227 
-3 613 498 
-5 154 793 

-211 731 
-10 548 249 

527 678 

18 402 
-39 145 
-20 743 
506 935 

-65 000 
441 935 

-17 768 
4241.67 



Kreativum i Blekinge AB 
Org.nr 556545-4989 

Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningsUlfgångar 

Förbättringskostnad annans fastighet 

Maskiner och inventarier 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 

Färdiga varor och handelsvaror 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

"' 

Not 

4 
5 

6 

5 (11) 

2012-12-31 2011-12-31 

882 069 984 372 
259 018 253 435 

1141 087 1 237 807 

1 141 087 1 237 807 

221 466 203 112 
221 466 203 112 

1 875 003 906 386 
168 603 61 706 

1 352 292 643 389 
3 395 898 1 611 481 

41 480 1 086 365 
3 658 844 2 900 958 

4 799 931 4138 765 



Kreativum i Blekinge AB 
Org.nr 556545-4989 

Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (50 A-aktier, 360 B-aktier) 

Fritt eget kapital 
överkursfond 
Balanserad vinst eller förlust 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Kortfristiga skulder 
Checkräkningskredit 
Förskott från kunder 
Leverantörsskulder 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

POSTER INOM LINJEN 
ställda säkerheter 

For egna skulder och avsättningar 
Företagsinteckningar 

Ansvarsförbindelser 
J.. 

Not 

7 

8 

9 

10 
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2012-12-31 2011-12-31 

410 000 410 000 

990 000 990 000 
298 697 -125 471 

-685 821 424 167 
602 876 1 288 696 

1 012 876 1 698 696 

o 65 000 

231 632 o 
16 698 272 692 

629 000 623 575 
566 032 242 188 

2 343 693 1236614 
3 787 055 2 375 069 

4 799 931 4138 765 

3 000 000 3 000 000 
3 000 000 3 000 000 

Inga Inga 
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Kreativum i Blekinge AB 
Org.nr 556545-4989 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som inte ingår r 
kassaflödet 

Betald skatt 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

Kassaflöde från förändring av 
rörelsekapitalet 

Förändring av varulager och pågående 
arbete 

Förändring av kundfordringar 

Förändring av kortfristiga fordringar 

Förändring av leverantörsskulder 
Förändring av kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

Investeringsverksamheten 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lan 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid arets början 
Likvida medel vid årets slut 

Not 2012-0.1-01 
-2012-12-31 

-750 821 

205 357 
5 694 

-539 770 

-18 354 
-968 617 
-815 799 

5425 
1 400 867 

-936 248 

-108 637 

-108 637 

o 

o 
-1 044 885 

1 086 365 
41480 
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2011-01-01 
-2011-12-31 

506 935 

211 731 
-17 768 

700 898 

-17 378 
322 193 
496 667 
492 017 

-848 845 

1145 552 

-143 794 

-143 794 

-50 000 

-50 000 
951 758 

134 607 
1 086 365 



Kreativum i Blekinge AB 
Org.nr 556545-4989 

Tilläggsupplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. 
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Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i B F NAR 2008:1 
Arsredovisning i mindre aktiebolag (K2). 

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperiod en. Följande avskrivningsprocent 
tillämpas: 

Förbättringskostnad på annans fastighet 

Maskiner och inventarier 

Leasing 

5% 

10-20% 

Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga 
leasingavtal redovisas som operationella leasingavtaL Det innebär att leasingavgiften 
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasing perioden. 

Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess 
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade 
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att 
inkurans i varulagret har beaktats. 

Nyckeltalsdefinitioner 
soliditet(%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutning. 

'J.. 



Kreativum i Blekinge AB 
Org.nr 556545-4989 

Noter 

Not 1 Leasingavtal 

g (11) 

Arets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår ti11193 828 (181 789) kronor. 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 
Män 

Löner och andra ersättningar samt sociala 
kostnader 
inklusive pensionskostnader 
Löner och andra ersättningar 
Sociala kostnader och pensionskostnader 
(varav pensionskostnader) 
Avgår lönebidrag 
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader 

Not 3 Bokslutsdispositioner 

Förändring av överavskrivningar 

Not 4 Förbättringskostnad annans fastighet 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 
J, 

2012 

9 

7 
16 

5 127 757 
2 027 148 
(460 225 
-220 545 

6 934 360 

2012 

65 000 
65 000 

2012-12-31 

2 045 806 
2 045 806 

-1 061 434 
-102 303 

-1163 737 

882 069 

2011 

7 
7 

14 

3 823 254 

1 491 255 
309 624) 

-206 346 

5108 163 

2011 

-65 000 
-65 000 

2011-12-31 

2 045 806 
2 045 806 

-959 130 
-102 304 

-1 061 434 

984 372 



Kreativum i Blekinge AB 
Org.nr 556545-4989 

Not 5 Maskiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 6 Övriga fordringar 

skattefordran avseende aktuell skatt 
övriga poster 

Not 7 Förändring av eget kapital 
Aktie-

kapital 
Belopp vid årets ingång 400 000 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 
Arets resultat 
Belopp vid årets 
utgång 400 000 

Not 8 Obeskattade reserver 

Ackumulerade överavskrivningar 

Överkurs-
fond 

990 000 

990 000 

2012-12-31 

3 888 034 
108 637 

3 996 671 

-3 634 599 
-103 054 

-3 737 653 

25!i 018 

2012-12-31 

62 000 
106 603 
168 603 

Balanserat 
resultat 

-125 470 

424167 

298 697 

2012-12-31 

o 
o 
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2011-12-31 

3 744 240 
143 794 

3 888 034 

-3 525 172 
-109 427 

-3 634 599 

253 435 

2011-12-31 

Arets 
resultat 
424167 

-424 167 
-685 821 

-685 821 

56 306 
5400 

61 706 

2011-12-31 

65 000 
65 000 



.Kreativum i Blekinge AB 
Org.nr 556545-4989 

Not 9 Checkräkningskredit 
2012-12-31 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 500 000 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna löner 

Upplupna semlöner 

Upplupna soc.avgifter 

Förutbetalda intäkter 

övriga poster 

Karlshamn den 11 mars 2013 

c~/l~_p/u-z d~_?/··' ·· 
Tommie Holmberg 

Ordförande 

'i?_~L 
Per Erlandsson 

2012-12-31 

141 775 

831 059 

305 665 

900 000 

165 194 

2 343 693 

c-Il---t:) 
SVNJc~'~ Cucl C >F&-vc_ 

Christina Ivarsson 

Verkställande direktör 

OJ\ 
Samuel<:n ingsson 

'" 

Min revisionsberättelse har lämnats den 14 mars 2013 . 
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2011-12-31 

1 500 000 

2011-12-31 

61 236 

760 700 

258 252 

o 
156 426 

1 236 614 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Kreativum i Blekinge AB, org.nr 556545-4989 

Rapport om årsredovisningen 

Jag har reviderat årsredovisningen för Kreativum i Blekinge 
AB för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. 

styrelsens och verlrställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grund
val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter. 

En revision innefattar ah genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsrepavisnings/agen och. ger en i alla 
väsentliga avseenden. rättvisande bild av Kreativum i 
Blekinge ABs finansiella ställning per den 31 december 
2012 och av dess finansiella resultat för året enligt års
redovisnings/agen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 
reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Kreativum i Blekinge AB för 
2012-01-01- 2012-12-31. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolags/agen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolags/agen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
utöver min revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolags/agen, årsredovisningslagen eller bolags
ordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund förmina uttalanden. 

Uttalanden 

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
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l. Inledning 

Den l december 1975 ingick ÅarhusKarlshamn Sweden AB (AAK Sweden) och Karls

hamns kommun (Kommunen) ett avtal (Hamnavtalet) avseende bl.a. upplåtelse av 

tomträtt av fastigheten Karlshamn 9:17 (då med annan beteckning). Fastigheten är belä

gen vid Karlshamns centrala hamn och på fastigheten finns Oceankaj en, Västra kajen 

samt Sojakajen. I avtalet anges bl.a. följande: 
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"AVTAL 

Mellan Karlshamns kommun genom dess kommunstyrelse och hamndirektion, nedan kallade kommunen, 

å ena, och AB Karlshamns Oljefabriker, nedan kallat AKO, å andra sidan, har följande avtal träffats. 

J AKO avser att ytterligare utöka sin verksamhet i Karlshamn. Detta innebär att nya fabriksenheter kom

mer att uppföras. Enligt investeringsbudget 1975-1980 är investeringarna budgeterade till ca 300 milj 

kronor. Den utökade verksamheten innebär fårutom ökad sysselsättning, att väsentligt större varumängder 

kommer att bearbetas och förutsätter att fullastade fartyg om 30 000 tons d w kan tas in och lossas vid ka

jerna utanför fabriken. 

2 Kommunen upplåter till AKO med tomträtt det på bifkarta (nr l daterad 1975-11-10), skrafferade om

rådet. Detta omfattar delar av stadsägorna 86, 90, 145 och 676 samt stadsägorna 662, 663, 664 och 665 

ävensom delar av Prinsgatan och Espingehamnsvägen i Karlshamns kommun. Området avser i huvudsak 

Oceankaj en, Sojakajen och Västra kajen. I upplåtelsen ingår icke område för utlastning av reabränsle, på 

fdrenämnda karta betecknat rea utlastning. 

Samtidigt överlåtes de fem hamnkranar som nu finns på de aktuella kajerna med tillhörande skopor och 

annan utrustning liksom övrig installation och utrustning som icke är fast egendom men betjänar detta 

område.---

Upplåtelsen innebär, att dessa kajer är att betrakta som enskilda och avsedda för fartyg som fraktar varor 

till eller från AKO. Detta innebär även, att AKO äger rätt att ensam besluta om verksamhetens bedrivande 

inom ifrågavarande område och att inhägna området ---

3 Det i punkten 2 åsyftade området skall genom lantmäteriförrättning bilda en särskild registerfastighet 

Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bekostas och ombesörjes av kommunen. Om AKO så anskar 

skall detta avtal gälla som fullmakt för AKO att ansöka om fastighetsbildning. 

4 Den nybildade fastigheten skall upplåtas med tomträtt till AKO. Tillträde till tomträtten äger rum den 

första dagen i den månad som infaller näst efter det att fastighetsbildningsbeslutet har vunnit laga kraft. 

Från och med tillträdesdagen övertar AKO alla kostnader för underhåll och nyinvesteringar inom de upp

låtna mark- och kajområdena. Undantag från AKO:s kostnadsansvar gäller får ledningar och järnvägsspår 

enligt punkterna 13 och 14 samt övergångsvis enligt punkten 17. 

5 Kommunen och AKO förbinder sig att inom två veckor efter det att fastighetsbildningsbeslutet vurmit 

laga kraft underteckna ett särskilt upprättat tomträttskontrakt I detta tomträttskontrakt skall intagas samt

liga relevanta villkor enligt detta avtal. Ändamålet med tomträtten skall vara industri- och hamnändamåL 

Uppsägning av tomträtten får ske tidigast efter en fårsta period på 60 år från tillträdesdagen samt därefter 

till utgången av varje fdljande period på 60 år från utgången av närmast :Rkegående period. Tomträtisa v-
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gälden skall utgå med oforändrat belopp under samma perioder som angivits fdr uppsägning. Avgälden 

skall vara 30 000 kronor per år och erläggas i forskott halvårsvis. 

En utskrift av det tomträttskontrakt som skall undertecknas av parterna bilägges detta avtal. Ändring i el

ler tillägg till det bilagda tomträttskontraktet får endast ske om båda parterna samtycker härtill. 

Vad som överenskommits i detta avtal gäller även efter det att tomträttskontraktet undertecknats och trätt 

i kraft. 

6 Som full ersättning for kommunens åtaganden enligt avtalet, således dels vad som överlåtits till AKO 

och dels att kommunen icke äger rätt att uppbära hamnavgifter for varor till och från AKO:s kajer, erläg

ger AKO till kommunen fem miljoner (5 000 000) kronor.---

7 Kajerna, kranarna och övrig utrustning forutsättes på tillträdesdagen vara väl underhållna och skicket 

skall minst motsvara vad som skäligen kan fordras for anläggning av detta slag, som åtnjutit kontinuerligt 

underhåll. 

För den händelse oenighet råder om kajernas, kranarnas respektive övrig utrustnings skick på tillträdesda

gen, skall detta avgöras av av parterna godkänd opartisk besiktningsman. Om anmärkningar framställes 

av besiktningsmannen, skall kommunen omedelbart på egen bekostnad åtgärda dessa. 

8 Gällande arrendekontrakt mellan kommunen och AKO, daterat mars 1961 med tillägg daterat november 

1972, som omfattar delar av den mark som enligt punkten 2 ovan upplåtes till AKO, upphör att gälla i och 

med tillträdet enligt tomträttskontraktet 

9 Kommunen åtar sig att med avseende på de upplåtna kajerna fullgöra alla med en hamnrörelse förenade 

skyldigheter, innefattande samma service som tillämpas inom kommunens nuvarande hamn med undan

tag av de åtaganden AKO önskar göra med hänsyn till sin verksamhet. Kornmunens åtagande innefattar 

såväl isbrytning som underhållsmuddring. 

Som ersättning fOr kommunens åtaganden i fOregående stycke skall kommunen äga uppbära avgifter fOr 

fartyg till och från den till AKO upplåtna kajerna efter samma beräkningsgrunder som gäller for hamnav

gifter fOr fartyg enligt hamntaxa fOr Karlshamn men icke hamnavgifter fOr varor. Om grunderna fOr 

hamntaxan framgent ändras, får detta icke medfOra att gods till eller från ovannämnda kajer eller därfOr 

använda fartyg belastas med högre avgift än som svarar mot avgift fOr fartyg enligt dagens beräknings

sätt. 

10 Nuvarande vattendjup i hamnbassängen resp vid Soja- och Oceankajen samt Västra kajen är definierat 

i karta utgiven av Sjöfartsverket med senaste ändringsdatum 11 september 1975, vilken bilägges såsom 
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karta nr 2. Engångskostnaderna för den fördjupning i hamnbassängen och inloppet som kan bli aktuell 

med hänsyn till fartygsstorlekar angiven i punkten l ovan skall delas lika mellan kommunen och AKO. 

11 Kommunen åtar sig att på samma villkor som gäller för övrig trafik tillhandabålla erforderlig bogse

ringsassistans fOr fartyg till och från AKO:s kajer mot ersättning efter samma grunder som vid varje till

folie tillämpas för Karlshamns hamn i övrigt enligt gällande bogseringstaxa. 

12 Kommunen förbinder sig medverka till att AKO erhåller erforderligt tillstånd att genom tillbyggnad 

öka de upplåtna kajernas mottagningskapacitet Eventuella tillbyggnader av kajerna liksom muddringsar

beten i anslutning till dessa tillbyggnader skall betalas av AKO. 

Vid utbyggnad skall ianspråktaget vattenområde- utan reglering av tomträttsavgälden eller annan ersätt

ning- överfOras till tomträtts fastigheten. 

Konkreta förslag fcir kajernas tillbyggnad föreligger inte för närvarande. En ideskiss bilägges såsom karta 

nr 3. 

13 Hamnspåren för järnvägstrafik, ledningar för el, vatten och avlopp samt vattenförsörjning till fartyg 

inom ifrågavarande kajer och markområde bibehålles. Spåranläggningarna redovisade på bilagda karta nr 

4, daterad 27 oktober 1975, ävensom nämnda ledningar skall även i framtiden underhållas och detta skall 

ombesörjas och bekostas av kommunen. I takt med erforderliga reparationer och omläggningar av spåren 

skall kommunen ombesörja och bekosta utbyte av befintligajärnvägsräler mot s k gaturäls. 

Överenskommelsen innebär att utbytet mot gaturäls inom kajerna och markområdet skall vara utfört sen

ast år 1980. 

14 Rätten att behålla i punkten 13 ovan nämnda hamnspår liksom ledningar får intecknas som servitut. 

Denna upplåtelse innefattar fdrutom rätt till fri genomfart med järnvägståg, även rätt får kommunen till 

tillträde till området för underhåll, reparation och utbyte av ledningarna. 

15 AKO fdrbinder sig att respektera de särskilda rättigheter avseende avlopps- och rörledningar på områ

det som Fortifikationsfdrvaltningen är tillfdrsäkrad enligt avtal med kommunen den 11 och 21 september 

1964 med tillägg den 28 augusti och 7 oktober 1975 samt att medverka till att dessa rättigheter säkerstäl

les genom servitut i tomträtten eller på annat lämpligt sätt. 

16 För att möjliggöra samlastning även vid Västra kajen skall AKO installera erforderliga ledningar för 

lastning och lossning av olja vid denna kaj. Kostnaderna fdr dessa ledningar och installation av desamma 

skall delas lika mellan kommunen och AKO. 
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17 Från och med den dag AKO tillträder området till och med den dag AKO:s nya fabrik för bearbetning 

av fasta råvaror utbyggts till en kapacitet för 250 000 ton/år och tagits i bruk, dock ej i något falllängre än 

till den l januari 1980, disponerar kommunen utan ersättning det område av Västra kajen, som på karta nr 

l inringats med röd begränsningslinje, samt de två hamnkranar och annan installation och utrustning som 

idag betjänar Västra kajen. 

Det åligger kommunen att under dispositionstiden svara fOr underhållet av kajområdet, kranar och övrig 

utrustning. 

Under dispositionstiden äger kommunen rätt att vid behov hyra ledig krankapacitet från AKO:s kranar på 

Sojakajen och Oceankajen för användning på Västra kajen. 

Under den tid kommunen disponerar ovannämnda område av Västra kajen tillfaller inflytande intäkter 

därifrån kommunen. 

I mån av utrymme äger kommunen rätt att utan ersättning förtöja egna båtar vid Västra kajen från Järn

vägsbron fram till i höjd med Ronnebygatan." 

Parterna ingick den 19 september 1978 även ett tomträttskontrakt (Tomträttskontraktet), 

vilket justerades i juni 1979 genom ett tilläggsavtal. l Tomträttskontraktet anges bl. a. 

följande: 

"TOMTRÄTTSKONTRAKT 

Mellan Karlshamns kommun genom dess kommunstyrelse och harnndirektionen, nedan kallade kommu

nen, å ena, samt AB Karlshamns Oljefabriker, nedan kallat tomträttshavaren, å andra sidan, har jämlikt 

kommunfullmäktiges i Karlshamn kommun beslut 2975-12-01, § 176, följande avtal träffats. 

l Kommunen upplåter härmed fr o m 1978-11-0 l till tomträttshavaren med tomträtt enligt gällande lag 

den kommunen tillhöriga fastigheten stadsägan 662 i Karlhamns kommun. 

2 Kommunen garanterar att fastigheten och vad till denna hör- såväl enligt lag som i övrigt i anledning 

av den på fastigheten bedrivna verksamheten - är väl underhållet och att skicket minst motsvarar vad som 

skäligen kan fordras för anläggning av detta slag, som åtnjutit kontinuerligt underhåll. 

3. Den årliga tomträttsavgälden utgår intill dess annan enligt punkten lO bestämmes trettiotusen (30 000) 

kronor och betalas halvårsvis i fdrskott. 

4 a Fastigheten skall användas fdr hamn- och industriändamåL 

b Tomträttshavaren äger rätt att på fastigheten uppföra de byggnader och andra fasta installationer vartill 

byggnadslov kan erhållas. 
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c Kommunen fårbinder sig att medverka till att tomträttshavaren erhåller erforderligt tillstånd att genom 

tillbyggnad öka de befintliga kajernas kapacitet. 

5 Upplåtelsen innebär, att fastighetens kajer är att betrakta som enskilda och avsedda får fartyg som frak

tar varor till och från tomträttshavaren. Detta innebär även, att tomträttshavaren äger rätt att ensam besluta 

om verksamhetens bedrivande inom fastigheten och att inhägna densamma samt att kommunen icke äger 

rätt att uppbära hamnavgift får varor till och från fastigheten, 

6 a Befintliga järnvägsspår, ledningar får el, vatten och avlopp samt vattenförsörjning till fartyg bibehål

les. 

b Det åligger kommunen att svara får reparation och underhäll av järnvägsspåren och ledningarna. I takt 

med erforderliga reparationer och omläggningar av järnvägsspåren skall kommunen ombesörja och be

kosta utbyte av befintliga järnvägsräler mot s k gaturäls. Utbytet mot gaturäls skall vara slutfört senast är 

1980. ---

7 a Kommunen åtar sig att med avseende pä fastigheten fullgöra alla med en hamnrörelse fårenade skyl

digheter, innefattande samma service som tillämpas inom kommunens nuvarande hamn med undantag av 

de åtaganden tomträttshavaren önskar göra med hänsyn till sin verksamhet. Kommunens åtagande inne

fattar såväl isbrytning som underhållsmuddring. 

b Som ersättning får kommunens åtaganden i punkten 7 a skall kommunen äga uppbära avgifter för fartyg 

till och ti"ån filstigbeten efter samma berälmingsgrunder som gäller tör hamnavgifter fdr fartyg enligt 

hamntaxa för Karlshamn men icke hamnavgifter för varor. Om grunderna för hamntaxan framgent ändras, 

får detta icke medfåra att gods till eller frän ovannämnda kajer eller därfår använda fartyg belastas med 

högre avgift än som svarar mot avgift för fartyg enligt dagens beräkningssätt.RR-

12 Det åligger tomträttshavaren att- med undantag av eventuell gatumarksersättning och gatubyggnads

kostnad samt vad som kau framgå av detta kontrakt- svara för och fullgöra alla fastigheten och tomträt

ten avseende, på upplåtelsetiden belöpande, nu förefintliga och framdeles uppkommande utskylder, för

pliktelser och onera av vad slag de vara må." 

Samarbetet mellan parterna fungerade inledningsvis väl. Med tiden uppkom emellertid 

en önskan från Kommunen att omarbeta och anpassa avtalsförhållandet till nya och 

framtida förhållanden. Den 16 november 1990 ingick parterna ett nytt avtal (Huvudavta

let). Som en bUaga till Huvudavtalet lades ett tomträttsavtal (Tomträttsavtalet). l Hu

vudavtalet anges bl.a. följande: 

''Mellan Karlshamns kommun genom dess kommunstyrelse (Kommunen), hamndirektionen och Karl sR 

hamns Hamn AB (Hamnen), nedan gemensamt kallade Kommunen, å ena sida, och Karlshamns AB, ne

dan kallat KAB, å andra sidan, har denna dag träffats följande 
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HUVUDAVTAL 

l. BAKGRUND OCH OMFATTNING 

1.1 Kommunen och KAB har tidigare träffat dels ett hamnavtal m m, daterat 1975-12-01, dels ett tomt

rättsavtal, daterat 1978-09-19 och dels ett avtal om överlåtelse av fastigheter, anläggning av järnväg m m 

( fastighetsavtalet J, daterat 1980-03-20 med tillägg daterade 1982-08-25 och 1984-02-06. 

1.2 Parterna har kommit överens om att omarbeta och anpassa dessa avtal till nuvarande och framtida fdr

hållanden. I detta syfte har parterna enats om att träffa dels ett avtal om fastighetsreglering- innebärande 

överfdring av ca l 520 kvm från stadsägan 145 till stadsägan 662 (Bilaga l), dels- därefter- ett nytt 

tomträttsavtal (Bilaga 2) och dels detta huvudavtal. Parternas gemensamma uppfattning är att de nya avta

len utgör ett viktigt led i ett förtroendefullt och långvarigt framtida samarbete.---

1.41 och med att detta huvudavtal träder i kraft upphör hamnavtalet från år 1975 att gälla. 

Med undantag för 3 § l mo m, 3 mo m- med undantag får åtagande att 'framdraga stickspår fdr järnväg' -

5-8 mom, 9 och lO§§ upphör fastighetsavtalet från år 1980 (Bilaga 3) att gälla liksom tilläggen från åren 

1982 och 1984. 

Härigenom är parternas samtliga mellanhavanden i anledning av de tidigare avtalen slutligt reglerade. 

2. HAMNV ARU- OCHFARTYGSAV GIFTER 

2.1 Inom tomträttsfastigheten finns Oceankaj en, sojakajen och Västra kajen. KAB har ensamrätt att an

vända dessa kajer för hantering av ankommande och avgående varor. 

För varor, som är en del av KABs eller EXABs normala verksamhet (t.ex. oljeväxtfröer, råoljor, insatsva~ 

ror i produktionen, fardiga produkter m m), skall KAB ej erlägga hamnvaruavgift. 

2.2 För andra varor, s k främmande gods (t.ex. främmande styckegods, spannmål m m), skall KAB er

lägga halv hamnvaruavgift. 

Denna avgift skall KAB erlägga kalendervis i efterskott till Hamnen. 

2.3 Hamnen äger rätt att uppbära avgifter fOr fartyg som anlöper ovannämnda kajer enligt vid varje tid~ 

punkt gällande hamntaxa. 

2.4 KAB skall senast femton dagar efter varje kalendermånads utgång till Hamnen lämna uppgifter avse~ 

ende samtliga under fdregående månad ankommande och avgående varor. 

7 



2.5 KAB:s redovisning enligt punkterna 2.2 och 2.4 ovan skall vara så anordnad att betryggande kontroll 

kan utövas av Hamnen. 

3. SÄRSKILD ERSÄTTNING 

3.1 KAB skall till Hamnen betala ett engångsbelopp om fyra miljoner (4 000 000) kronor avseende upplå

telserna av kajerna och därmed sammanhängande avgifter. ~--

4. ÖVRIGA VILLKOR AVSEENDE VERKSAMBETEN 

4.1 Kommunen åtar sig att fullgöra alla med en hamnrörelse forenade skyldigheter med avseende på de 

upplåtna kajerna. I kommunens åtagande ingår bl a isbrytning, underhållsmuddring och bogseringsass i

stans. För bogsering utgår ersättning enligt vid varje tidpunkt gällande bogseringstaxa. ---

4.2 Kommunen svarar for bibehållande och underhåll av ledningar for el, vatten och avlopp samt vatten

f6rsörjning till fartyg inom tomträttsområdet 

Kommunens rätt att behålla i fåregående stycke nämnda ledningar får inskrivas som servitut i tomträtts

fastigheten. Kommunen skall ha rätt till tillträde till tomträttsfastigheten for underhåll, tillsyn, reparation 

och utbyte av ledningarna. 

Kommunen forbinder sig att medverka till att KAB erhåller erforderliga tillstånd att genom tillbyggnad 

öka de upplåtna kajernas mottagningskapacitet Eventuella tillbyggnader av kajerna, liksom muddringsar

beten i anslutning till dessa tillbyggnader, skall betalas av KAB. Vid utbyggnad skall ianspråktaget vat

tenområde, utan reglering av tomträttsavgälden eller annan ersättning, överfåras till tomträttsfastigheten. 

4.3 Genom detta huvudavtalupphör Kommunens skyldighet att framdra dels stickspår for järnväg till om

råde 5 och dels järnväg och tunnel till tomträttsfastigheten över Munkahusviken enligt 3 § 3 mo m och 8 § 

l mom i fastighetsavtalet (punkten 1.1 ovan). 

Befintligajärnvägsspår inom tomträttsfastigheten bibehålles och ny(\jas gemensamt av KAB och Kom

munen, innebärande för Kommunens del rätt till fri genomfart med järnvägståg. 

Rätten att nyttja befintligajärnvägsspår får Kommunen inskriva som servitut i tomträttsfastigheten. 

KAB övertar genom huvudavtalet ansvaret för underhåll och reparationer av samtliga befintliga järnvägs

spår med tillhörande utrustning inom tomträttsfastigheten.---

5 ALLMÄNNA VILLKOR 

5. I Detta huvudavtal gäller fr o m 1990-01-01 t o m 2039-12-31. Om huvudavtalet inte sägs upp senast 

tre år före avtalstidens utgång, löper detta vidare på fem år i sänder med ett års uppsägningstid varje gång. 

Uppsägning av huvudavtalet skall vara skriftlig. 
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5.2 Parterna är överens om att fårhållaodena och fårutsättningarna får detta huvudavtal i väsentlig ut

sträckning kan komma att ändras under den långa avtalstiden utan att parterna för den skull skall ha rätt 

att jämka eller på annat sätt ändra avtalet. Om emellertid detta huvudavtal till följd av ändring i lag, myn

dighets eller annat offentligt organs beslut eller annan omständighet utan parternas kontroll i något avgö

rande avseende inte skulle kunna tillämpas i enlighet med parternas intentioner, skall parterna inleda får

handlingar i syfte att anpassa avtalet till de ändrade förhållandena som då råder.---

5.4 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta huvudavtal skall avgöras enligt vid varje tidpunkt 

gällande lag om skiljenämnd. 

5.5 Detta huvudavtal gäller under förutsättning av Karlshamns kommunfullmäktiges och KAB:s godkän

nanden." 

I Tomträttsavtalet anges bl.a. f6ljande: 

"Mellan Karlshamns kommun genom dess kommunstyrelse och hamndirektion, nedan gemensamt kallade 

Kommunen, å ena sidan, och Karlshamns AB, nedan kallat KAB, å andra sidan, har denna dag träffats 

följande 

TOMTRÄTTSAVTAL 

1 Kommunen upplåter till KAB med tomträtt fastigheten stadsägan 662 i Karlshamns kommun. 

2 Den årliga tomträttsavgälden utgör 350 000 kronor, som betalas halvårsvis i förskott. 

Avgäldsreglering skall ske vart tionde år. Avgälden skall därvid räknas upp med förändring i konsument

prisindex medjanuari månad 1990 som basmånad. 

3 Tomträttsupplåtelsen gäller fr o m och t o m 2039-12-31. 

4 Fastigheten skall användas för hamn- och industriändamåL KAB äger rätt att på denna uppföra de 

byggnader och andra installationer, vartill byggnadslov kan erhållas. 

5 I och med att detta avtal träder i kraft upphör tomträttsavtalet från 1978-09-19. 

Härigenom är parternas samtliga mellanhavanden i anledning av 1978 års tornträttsavtal slutligt regle

rade." 
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Parterna har den 7 oktober 1992 ingått ett tilläggsavtal till Huvudavtalet. De angivna av

talen är ingångna med AB Karlshamns Oljefabriker, som den 3 april1987 ändrade sin 

firma till Karlshamns AB. Bolaget fusionerades den 8 maj 1996 med AAK Sweden, 

varför AAK Sweden anges som avtalspart även för tiden dessförinnan. Kommunen har 

drivit hamnen genom sin hamndirektion och från omkring år 1990 även i sina bolag 

Karlshamns Hamn AB och Karlshamns Kajer AB. 

AAK Sweden och Kommunen hade olika uppfattningar om muddring i hamnbassängen 

och diskuterade detta under flera år. Den 13 februari 2002 träffade parterna ett tilläggs

avtal avseende muddring intill Ocean- och Sojakajen i Karlshamns kommun (Mudd

ringsavtalet) som innehåller bl.a. fåljande: 

"Mellan Karlshamns kommun genom dess kommunstyrelse ('Kommunen') och Karlshamns AB (publ) 

('KAB'), har denna dag träffats fdljande 

T!LLÅGGSA VTAL 

l. Bakgrund och ändarnål 

1.1 Kommunen, Hamndirektionen i Karlshamns kommun och Karlhamns Kajer AB med tidigare firma 

Karlshamns Hamn AB å ena sidan och KAB å andra sidan träffade den 16 november 1990 ett avtal angå

ende ensamrätt får KAB att använda Ocean, Soja- och Västra kajen fdr hantering av ankommande eller 

avgående varor(' Avtalet') samt träffades mellan parterna samma dag därtill ett tomträttsavtal och ett av

tal om fastighetsreglering. Samtliga rättigheter och skyldigheter enligt nyssnämnda Avtal har sedermera 

kommit att överlåtas från Hamndirektionen i Karlshamns kommun och Karlshamns Kajer AB till Kom

munen. 

1.2 Enligt bestämmelserna i punkt 4.1 i Avtalet åtar sig Kommunen att fullgöra alla med en hamnrörelse 

förenade skyldigheter med avseende på de till KAB upplåtna kajerna; Ocean-, Soja och Västra kajen 

(Ocean- och Sojakajen benämns i det följande 'Kajerna'). I Kommunens åtagande ingår bl.a. underhålls

muddring, av innebörd att vattendjupen i hamnbassängerna intill Kajerna skall vara minst det vattendjup 

vid medelvattenstånd som framgår av kopia av sjökort fogat till Avtalet som bilaga 4. 

1.3 Vidare fdrbinder Kommunen sig enligt bestämmelserna i punkt 4.2 i Avtalet också att medverka till 

att KAB erhåller erforderliga tillstånd att genom tillbyggnad öka Kajernas mottagningskapacitet Eventu

ella tillbyggnader av Kajerna, liksom muddringsarbeten i anslutning till dessa tillbyggnader, skall enligt 

nyssnämnda bestämmelser bekostas av KAB. 
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1.4 Parterna har nu konstaterat att det verkliga vattendjupet i hamnbassängerna intill Kajerna i vissa delar 

är lägre än vad som följer av Avtalet, varfår Kommunens skyldighet att utföra underhållsmuddring aktua

liserats. KAB har å sin sida fårklarat att bolaget har får avsikt att låta utföra en fördjupningsmuddring, 

delvis utöver avtalade vattendjup och därmed utöver Kommunens avtalsenliga skyldighet att underhålls

muddra, till ett ramfritt vattendjup om 9 meter för att möjliggöra att fartyg med än större lastkapacitet kan 

anlöpa vid Kajerna.---

3. Ansvar får Muddringsprojektets genomfårande 

3.1 Kommunen skall i kraft av sin ställning som behörig sökande i enlighet med tillämplig miljölagstift

ning svara får att ansöka om miljötillstånd och andra erforderliga tillstånd får Muddringsprojektets ge

nomfårande jämte låta utföra med dessa tillståndsförfaranden sammanhängande utredningsarbeten. Plane

rade åtgärder i anledning av ansökan om nyssnämnda tillstånd skall redovisas till KAB. 

3.2 KAB skall inom ramen får Muddringsprojektet, upphandla och ingå avtal med entreprenörer, leveran

törer, konsulter och andra parter som kan komma att erfordras för planering, projektering och genomfö

rande av muddrings- och transportarbetena. 

3.3 KAB skall svara får att genomfåra alla erforderliga utredningar och tekniska åtgärder med avseende 

på Kajerna får att trygga deras bärighet och fortbestånd i anledning av Muddringsprojektet Planerade åt

gärder för att trygga Kajernas bärighet och fortbestånd skall redovisas till Kommunen, varvid gäller att 

KAB ensamt skall svara får uppkommande kostnader om åtgärder behöver vidtas. 

3.4 Parterna skall samverka och samråda i alla väsentliga frågor som rör Muddringsprojektet och dess ge

nomförande genom att utse var sitt ombud som skall äga bemyndigande att fdreträda sin huvudman inom 

ramen får Tilläggsavtalet, med ansvar får sina respektive huvudmäns åtaganden avseende tidplan och 

budget samt de kvalitets- och miljökrav som uppställs får Muddringsprojektet Part skall beredas möjlig

het till insyn i och inflytande över den andra partens ansvarsområde. Över ombudens möten skalllöpande 

fåras protokoll, som snarast efter upprättandet skall justeras och tillställas vardera parten.---

5. Genomfårande av Muddringsprojektet---

5.4 Finansiering 

5.4.1 Finansieringsbehovet får genomfårandet av Muddringsprojektet, baserat på den preliminära budget 

som anges i punkt 5.3.1 ovan, uppgår till sexmiljonerfemhundratusen (6.500.000) kronor. 

5.4.2 Av det slutligt fastställda totala finansieringsbehovet i Muddringsprojektet svarar respektive part en

ligt följande. Kommunen svarar får fYrtio (40) procent och KAB får sextio (60) procent av de kostnader 

som hänfår sig till muddrings- och transportentreprenaden medan Kommunen bär samtliga de kostnader 

som hänfår sig till tillståndsfårfarandena, dock med undantag fdr KABs egnajuristkostnader, såvitt inte 

annat överenskommes mellan parterna.---
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5.5 Framtida underhållsmuddring 

När Muddringsprojektet genomförts och samtliga förpliktelser enligt detta Tilläggsavtal uppfYllts av 

Kommunen, skall KAB fortsättningsvis svara fdr underhållsmuddring inom det i bilaga l angivna områ

det.---

9. Ikraftträdande 

Detta Tilläggsavtal förutsätter för sin giltighet godkännande av styrelsen i KAB samt lagakraftvunnet 

godkännande av kommunstyrelsen i Karlshamns kommun. 

10. Övrigt 

l 0.1 Detta Tilläggsavtal utgör en integrerad del av Avtalet, som i övrigt skall gälla i oförändrad lydelse, 

och skall endast tolkas och tillämpas som sådant." 

Tvisten i detta skiljefårfarande rör främst vem av parterna som ansvarar får kostnader 

får underhåll och reparation av Oceankaj en, Västra kajen och Sojakajen. 

2. Förfarandet 

AAK Sweden påkallade skiljefårfarande den 9 juni 2011 och utsåg samtidigt Ulf Jons

son till skiljeman. Kommunen utsåg senare Magnus Berlin till skiljeman. De sålunda ut

sedda utsåg den 15 juli 2011 Thore Brolin till skiljeman och ordfårande i tvisten. Par

terna har betalat 350 000 kr vardera som säkerhet för skiljemännens kostnader och ar

voden. 

Partema har utfört sin talan i skrifter. Sammanträde för förberedelse ägde rum i Advo

katfirman Lindahls lokaler i Malmö den 24 januari 2012. slutfårhandling ägde rum den 

3, 4 och 5 april2013 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler i Malmö. 

Ingen av parterna har anfört jäv mot någon skiljeman. Partema har fårklarat att skilje

männen är behöriga att pröva i målet väckta frågor. Parterna är också ense om att fram

ställda yrkanden är tillåtna och att skiljenämnden inte ska tillämpa några offentligrätts

liga regler, vilka endast är omständigheter av betydelse får frågor om tolkning och 

jämkning av avtal. 

12 



3. Yrkanden och inställning 

AAK Sweden yrkar i första hand att skiljenämnden förklarar att Kommunen enligt Hu

vudavtalet bär ansvaret för underhåll och reparation av Oceankaj en, Västra kajen samt 

sojakajen på fastigheten Karlshamn 9:17. 

AAK Sweden yrkar i andra hand att Huvudavtalet, punkten 4.1, med stöd av 36 § av

talslagenjämkas till att Kommunen bär ansvaret för underhåll och reparation av Ocean

kajen, Västra kajen samt Sojakajen på fastigheten Karlshamn 9:17. 

AAK Sweden yrkar i tredje rummet 

a) att Huvudavtalet, punkten 2.3, med stöd av 36 § avtalslagen jämkas till att Kommu

nen inte äger rätt att uppbära avgifter för fartyg som anlöper Oceankaj en, Västra kajen 

eller Sojakajen, alternativt att uttaget av fartygsavgift jämkas till sådan procentsats av 

vid var tid gällande hamntaxa som skiljenämnden kan finna skäligt, 

b) att Huvudavtalet, punkt 2.2, med stöd av 36 § avtalslagenjämkas till att Kommunen 

inte äger rätt att uppbära avgifter för varor som kommer till Oceankaj en, Västra kajen 

eller Sojakajen, samt 

c) att skiljenämnden förpliktar Kommunen att till AAK Sweden återbetala 4 000 000 kr 

jämte ränta enligt 5 § råntelagen från den 31 december 1990 till och med den 9 januari 

2012 och enligt 6 § ränteJagen från den 9 januari 2012 tills betalning sker. 

Kommunen yrkar att AAK Swedens tredjehandsyrkande under a) ska avvisas och be

strider AAK Swedens samtliga yrkanden. Yrkat belopp och yrkad ränta från den 9 j anu

ari 2012 under c) vitsordas. 

AAK Sweden bestrider avvisningsyrkandet 

Båda parterna yrkar ersättning för rättegångskostnader jämte dröjsmålränta samt att 

motparten- parterna emellan- ensamt ska svara för skiljemännens kostnader och arvo

den. Så1edes yrkar AAK Sweden ersättning av Kommunen för sina rättegångskostnader 

med 5 411 000 kr, varav 4 710 334 kr avser ombudsarvode, 24 666 kr utlägg och 

676 000 kr AAK Swedens interna kostnader inkluderande 90 000 kr för två rättsutlåtan

den. Kommunen har vitsordat 2 500 000 kr för ombudsarvode, utläggen samt l 00 000 
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kr får internt arbete. Rättsutlåtandena har enligt kommunen inte varit skäligen påkallade 

eller nödvändiga. Kommunen yrkar ersättning av AAK Sweden får sina rättegångskost

nader med 2 404 905 kr, varav 2 320 000 kr avser ombudsarvode, 63 543 kr ersättning 

till vittnen, 5 3 62 kr resekostnader m. m. och 16 000 kr kostnad för advokaten Gustaf 

Wahlbergs utredningsarbete. Av detta yrkande har AAK Sweden vitsordat l 500 000 kr 

för ombudsarvode, 20 000 kr får vittnesersättning samt 8 000 kr får GustafWahlbergs 

arbete. Ingen part yrkar ersättning för mervärdesskatt. 

Kommunen har också yrkat att skiljenämnden oavsett utgången ska förplikta AAK 

Sweden att betala 500 000 kr av Kommunens kostnader med hänsyn till det arbete som 

Kommunens ombud nödgats att lägga ned i målet till följd av AAK Swedens processfö

ring. AAK Sweden har bestritt detta yrkande och för egen del oberoende av utgången i 

målet mot bakgrund av Kommunens processfäring bestritt att till någon del svara får 

Kommunens kostnader. 

4. Grunder 

AAKSweden 

Grunden får förstahandsyrkandet Genom Huvudavtalet- senast i samband med ingå

ende av Muddringsavtalet- har AAK Sweden och Kommunen överenskommit att 

Kommunen ska svara för kostnader får underhåll och reparation av Oceankajen, Västra 

kajen och Sojakajen. Behov av underhåll och reparation föreligger. Kommunen är i en

lighet med Huvudavtalet skyldig att svara härför. 

AAK Sweden har i vart fall haft en befogad uppfattning om att Kommunen svarar för 

kostnader för underhåll och reparation av Oceankaj en, Västra kajen och Sojakajen. 

Kommunen borde eller måste ha insett denna AAK Swedens uppfattning. Det har därfår 

ålegat Kommunen att klargöra för AAK Sweden alt förhållandena varit annorlunda. 

Detta vid äventyr av ansvar för kostnader får underhåll och reparation av kajerna. 

Kommunen har inte gjort något sådant klarläggande och är därfår ansvarig får kostnader 

får underhåll och reparation av kajerna. 

Grunden får andrahandsyrkandet Enligt Huvudavtalet erläggs full fartygsavgift för far

tyg som anlöper Oceankaj en, Västra kajen och sojakajen samt utgår halv varuhamnsav-
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gift på främmande gods och har AAK Sweden år 1990 betalat ett engångsbelopp om 

4 000 000 kr. Om denna ersättning tas ut är det oskäligt om Kommunen inte svarar för 

underhåll och reparation av kajerna. Villkoret i Huvudavtalet, punkt 4.1, ska jämkas 

med hänsyn till följande omständigheter och förhållanden: (i) ersättningen avser under

håll och reparation av kaj; (ii) ersättningen belastar till fullo AAK Sweden som kostnad 

i bolagets verksamhet; (iii) det föreligger en uppenbar obalans i förhållandet mellan 

AAK Sweden och Kommunen; (iv) Kommunen utför inte prestation för ersättningen; 

(v) avgiftsuttaget förhindrar AAK Sweden att ta ut avgifter för underhåll och reparation; 

(vi) avgiftsuttaget påför AAK Sweden dubbla kostnader för underhåll och reparation; 

(vii) Kommunen får ekonomiska fördelar på AAK Swedens bekostnad; (viii) Kommu

nen får inte ta ut ersättningen utan motprestation; (ix) Kommunen är bunden av själv

kostnadsprincipen; (x) Kommunen har brutit mot sina förpliktelser gentemot AAK 

Sweden genom att inte tillhandahålla överenskommen service och infrastruktur för an

löpande fartyg samt inte utföra avtalade infrastrukturprojekt; (xi) Kommunen som ham

ninnehavare eller hamnorganisation ska svara för underhåll och reparation av kajerna; 

samt (xii) en del av Sojakajen ligger på Kommunens fastighet Karlshamn 9: l. 

Grunden för yrkandena i tredje rummet: Enligt Huvudavtalet, punkt 2.3, erläggs full far

tygsavgift för fartyg som anlöper Oceankaj en, Västra kajen och Sojakajen. Avgiftsutta

get är del av avtalsförhållandet mellan AAK Sweden och Kommunen. Om Kommunen 

inte svarar för underhåll och reparation av kajerna är det oskäligt om avgifterna tas ut. 

Någon prestation som skulle motivera fartygsavgift utförs då inte under Huvudavtalet. 

Villkoret i Huvudavtalet, punkten 2.3, är oskäligt och ska jämkas med hänsyn till föl

jande omständigheter och förhållanden: (i) enligt branschpraxis avser fartygsavgift un

derhåll och reparation av kaj; (ii) de belopp som fartygsavgift utgår med belastar till 

fullo AAK Sweden som kostnad i bolagets verksamhet; (iii) det föreligger en uppenbar 

obalans i förhållandet mellan AAK Sweden och Kommunen; (iv) Kommunen utför inte 

prestation för fartygsavgifterna; (v) avgiftsuttaget förhindrar AAI( Sweden att ta ut av

gifter för underhåll och reparation; (vi) avgiftsuttaget påför AAK Sweden dubbla kost

nader för underhåll och reparation; (vii) Kommunen får ekonomiska fördelar på AAK 

Swedens bekostnad; (viii) Kommunen får inte ta ut avgift utan motprestation; (ix) 

Kommunen är bunden av självkostnadsprincipen; samt (x) Kommunen har brutit mot 

sina förpliktelser gentemot AAK Sweden. 
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Yrkandet under a) gäller endast parternas obligationsrättsliga förhållande. Kommunen 

har enligt Huvudavtalet rätt till fartygs- och harnnvaruavgifterna och AAK Sweden är 

den som idag har att svara för avgifterna, även om fartygs- och harnnvaruavgifterna rent 

faktiskt tas ut av Karlshamns Hamn AB. Yrkandet ska därför inte avvisas som gällande 

enbart till förmån för tredje man. 

Kommunen uppbär enligt Huvudavtalet, punkten 2.2, halv hamnvarnav gift på främ

mande gods som ankommer till Oceankaj en, Västra kajen och Sojakajen. Villkoret i 

Huvudavtalet, punkten 2.2, är oskäligt och ska jämkas med hänsyn till följande omstän

digheter och förhållanden: (i) hamnvaruavgift utgår för inrättningar och tjänster hänför

liga till omhändertagande av gods i anslutning till kaj; samt (ii) AAK Sweden svarar en

samt för alla inrättningar och tjänster hänförliga till omhändertagande av gods i arrlut

ning till Oceankajen, Västra kajen och Sojakajen samt för samtliga kostnader för dessa 

inrättningar och tjänster. Det är därför oskäligt att Kommunen får del av de avgifter som 

erläggs till AAK Sweden. 

l enlighet med Huvudavtalet, punkt 3.1, har AAK Sweden betalat ett engångsbelopp om 

4 000 000 kr. Engångsbeloppet utgjorde i kombination med hamnavgifter enligt Huvud

avtalet kompensation från AAK Sweden för serviceåtagande på Kommunens sida med 

avseende på de till AAK Sweden upplåtna kajerna Oceankajen, Västra kajen och soja

kajen. Det fanns ett direkt samband mellan erläggandel av engångsbeloppet och åtagan

det om motprestation. Om åtagandet inte hade gjorts, skulle engångsbeloppet inte ha er

lagts. Kommunen har i strid med villkor för erläggandel av engångsbeloppet inte utfört 

någon motprestation. Kommunen är därför skyldig att till AAK Sweden återbetala ett 

belopp motsvarande engångsbeloppet. AAK Swedens fordran har uppkommit i samband 

med denna tvist genom Kommunens förnekande av serviceåtagandet avseende Ocean

kajen, Västra kajen och Sojakajen. Bolaget har betalat beloppet och detta ska återgå för 

det fall den prestation som betalningen avser inte utförts eller utförs. Kommunen är då 

skyldig att betala ränta på beloppet för den tid som medlen innehafts (2 § räntelagen, se 

även NJA 1939 s. 652). Beloppet har betalats senast den 31 december 1990. Bolaget 

framställde krav på återbetalning av beloppet den 9 december 2011. Dröjsmålsränta ska 

utgå från den dag som infaller 3 O dagar efter det att krav framställts, dvs. från den 9 j a

nuari 2012 (4 §första stycket räntelagen). 
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Kommunen 

Grunden för bestridande av förstahandsyrkandet är att parterna inte genom Huvudavta

let och/eller Muddringsavtalet har kommit överens att Kommunen ska svara för kostna

der för underhåll och reparation av de aktuella kajerna. Detta var inte heller partemas 

avsikt med Huvudavtalet och/eller Muddringsavtalet Kommunen har inte något som 

helst ansvar för underhåll och reparation av ifrågavarande kajer. 

AAK Sweden har i egenskap av tomträttshavare till i målet aktuell fastighet, inom vil

ken Oceankaj en, Västra kajen och Sojakajen är belägna, det fulla ansvaret för underhåll 

och reparation av ifrågavarande kajer. 

AAK Sweden har inte haft fog för uppfattningen att Kommunen skulle svara för kost

nader för underhåll och reparation av ifrågavarande kajer. AAK Sweden har inte heller 

vid något tillfälle i samband med ingåendet av Huvudavtalet och/eller Muddringsavtalet 

eller Tomträttsavtalet klargjort för Kommunen att AAK Sweden var av uppfattningen 

att underhålls- och reparationsansvaret genom Huvudavtalet och/eller Muddringsavtalet 

överfördes från AAK Sweden till Kommunen. Tvärtom har AAK Sweden givit uttryck 

för att någon underhållsskyldighet inte förelåg från Kommunens sida. AAK Swedens 

numera förfäktade inställning har AAK Sweden förmedlat först i samband med upp

komsten av denna tvist; det vill säga många år efter avtalens ingående. 

Grunden för bestridande av andrahandsyrkandet Rätten att ta ut fartygsavgifter och 

hamn varnavgifter grundar sig på lagen (1981 :655) om vissa avgifter i allmän hamn 

(hamnavgiftslagen) och har ingen koppling till någon motprestation i form av underhåll 

och reparation av i målet aktuella kajer, som Karlshamns Hamn AB eller Kommunen, 

enligt AAK Swedens påstående i målet, skulle tillhandahålla AAK Sweden enligt Hu

vudavtalet och/eller Muddringsavtalet Fartygsavgifterna tillsammans med hanmvaru

avgifterna syftar till att täcka Karlshamns Hamn ABs kostnader för att driva sin hamn

verksamhet i dess helhet. Engångsbeloppet har utgjort en kompensation för uteblivna in

täkter och någon framtida prestation med koppling till engångsbeloppet skulle således 

inte utföras av Karlshamns Hamn AB eller Kommunen. Beträffande de särskilt anförda 

jämkningsskälen åberopar Kommunen följande: (i) fartygsavgift, hamnvaruavgift och 

engångsbeloppet avser inte underhåll och reparation av kaj, i vart fall inte då kajen är 

upplåten med tomträtt; (ii) de aktuella fartygsavgifterna belastar inte till fullo AAK 
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Sweden som en kostnad; (iii) det föreligger inte en uppenbar obalans i förhållandet mel

lan AAK Sweden och Kommunen; (iv) fartygsavgifterna tillsammans med hamnvaru

avgifterna syftar till att täcka Karlshamns Hamn ABs kostnader för att driva sin hamn

verksamhet i dess helhet. Engångsbeloppet har utgjort en kompensation för uteblivna in

täkter och någon framtida prestation med koppling till engångsbeloppet skulle således 

inte utföras av Karlshamns Hamn AB eller Kommunen; (v) påståendet kan inte bemö

tas; (vi) avgiftsuttaget påför inte AAK Sweden dubbla kostnader för underhåll och repa

ration; (vii) Kommunen får inte ekonomiska fördelar på AAK Swedens bekostnad; (viii) 

fartygsavgifterna tillsammans med hamnvaruavgifterna syftar till att täcka Karlshamns 

Hamn AB s kostnader för att driva sin hamnverksamhet i dess helhet. Engångsbeloppet 

har utgjort en kompensation för uteblivna intäkter och någon framtida prestation med 

koppling till engångsbeloppet skulle inte utföras av Karlshamns Hamn AB eller Kom

munen. Kommunen har inte tagit emot ersättning utan motprestation; (ix) Kommunen 

har inte agerat i strid med självkostnadsprincipen; (x) Kommunen har inte brutit mot 

sina förpliktelser gentemot AAK Sweden; (xi) en hamninnehavare eller hamnorganisa

tion svarar inte för underhåll och reparation av med tomträtt upplåtna kajer; samt (xii) 

att Sojakajen delvis ligger på Kommunens fastighet Karlshamn 9: l utgör inte skäl för 

jämkning. Parterna har avtalat om att Kommunen inte har något som helst ansvar för 

underhåll och reparation av ifrågavarande kajer. Parterna har dessutom kommit överens 

om att utbyggnaden av sojakajen genom fastighetsreglering ska tillföras tomträttsfas

tigheten. 

Grunden för avvisning respektive bestridande av yrkandena i tredje rummet är följande. 

Yrkande a). Rätten att ta ut fartygsavgifter grundar sig på hamnavgiftslagen och har 

ingen koppling till någon motprestation i form av underhåll och reparation av i målet 

aktuella kajer, som Karlshamns Hamn AB eller Kommunen, enligt AAK Swedens på

stående i målet, skulle tillhandahålla AAK Sweden enligt Huvudavtalet och/eller Mudd

ringsavtalet Fattygsavgiften debiteras frakthavande rederi, inte AAK Sweden, varför 

AAK Swedens yrkande i denna del utgör ett yrkande till förmån för tredje man och 

sålunda på denna grund ska avvisas. 

Kommunen har inte övertagit Karlshamns Hamn ABs rättigheter och skyldigheter enligt 

Huvudavtalet. Det är inte Kommunen, utan Karlshamns Hamn AB som uppbär fartygs

avgifter. På den grunden ska AAK Swedens yrkande ogillas. Fartygsavgiften har under 
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alla forhållanden ingen direkt koppling till någon konkret motprestation utan är bestämd 

utifrån en generellt fastställd hamntaxa. Fartygsavgifterna tillsammans med hamnvaru

avgifterna syftar till att täcka Karlshamns Hamn AB s kostnader for att driva sin hamn

verksamhet i dess helhet. Fartygsavgift avser inte enligt branschpraxis underhåll och re

paration av kaj, i vart fall inte då kajen är upplåten med tomträtt. Beträffande de särskilt 

anfdrda jämkningsskälen åberopar Kommunen fdljande: (i) fartygsavgifter avser inte 

enligt branschpraxis underhåll och reparation av kaj, i vart fall inte då kajen är upplåten 

med tomträtt; (ii) de aktuella fartygsavgifterna belastar inte till fullo AAK Sweden som 

en kostnad; (iii) det fdreligger inte en uppenbar obalans i förhållandet mellan AAK 

Sweden och Kommunen; (iv) fartygsavgifterna tillsannnans med hamnvaruavgifterna 

syftar till att täcka Karlshamns Hamn ABs kostnader fOr att driva sin hamnverksamhet i 

dess helhet; (v) påståendet kan inte bemötas; (vi) avgiftsuttaget påfdr inte AAK Sweden 

dubbla kostnader for underhåll och reparation; (vii) Kommunen får inte ekonomiska 

fördelar på AAK Swedens bekostnad; (viii) fartygsavgifterna utgör en del av avtalsför

hållandet. Dessutom utgår motprestation; (ix) självkostnadsprincipen tillämpas av 

Kommunen; samt (x) Kommunen har inte brutit mot sina fdrpliktelser gentemot AAK 

Sweden. 

Punkten 2.3 i Huvudavtalet är sammanfattningsvis varken med hänsyn till avtalets inne

håll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade fOrhållanden eller om

ständigheterna i övrigt oskälig. 

Yrkande b). Kommunen har inte övertagit Karlshamns Hamn ABs rättigheter och skyl

digheter enligt Huvudavtalet. Det är inte Kommunen, utan Karlshamns Hamn AB som 

uppbär hamnvaruavgifter. Redan på den grunden ska AAK Swedens yrkande ogillas. 

Rätten att ta ut hamnvaruavgifter grundar sig på hamnavgiftslagen och har ingen ome

delbar koppling till någon motprestation som Karlshamns Hamn AB eller Kommunen 

skulle tillhandahålla AAK Sweden enligt Huvudavtalet och/eller Muddringsavtalet. 

Hamnvaruavgifterna tillsammans med fartygsavgifterna syftar till att täcka Karlshamns 

Hamn AB s kostnader för att driva sin hamnverksamhet i dess helhet. Under alla forhål

landen utgör överenskommelsen om halv hamnvaruavgift för främmande gods en del av 

det sammantagna avtalsförhållandet och utgjorde, i vart fall då överenskommelsen 

ingicks, branschpraxis i motsvarande situationer. Hamnvaruavgifter har erlagts i mycket 
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begränsad omfattning. De senaste tio åren har avgiften uppgått till knappt 58 000 kr per 

år och sedan år 2007 har någon avgift inte alls utgått. 

Punkten 2.2 i Huvudavtalet är sammanfattningsvis varken med hänsyn till avtalets inne

håll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller om

ständigheter i övrigt oskälig. 

Yrkande c). Fordran avseende återbetalning är preskriberad. Denna hypotetiska fordran 

uppstod antingen när Huvudavtalet ingicks år 1990 eller i vart fall senast i och med att 

beloppet betalades av AAK Sweden år 1991. Tidpunkten för fordringens uppkomst är 

ett objektivt kriterium, varför det saknar betydelse om AAK Sweden kom till insikt om 

vad som gällde enligt Huvudavtalet avseende underhållsskyldighet av kajerna först ge

nom Kommunens förnekande därav. Yrkandet ska därför ogillas. 

Kommunen har inte övertagit Karlshamns Hamn ABs rättigheter och skyldigheter enligt 

Huvudavtalet. Det var inte Kommunen, utan Karlshamns Hamn AB som uppbar en

gångsbeloppet om 4 000 000 kr. Ä ven av detta skäl ska yrkandet ogillas. Engångsbe

loppet har utgjort en kompensation för uteblivna intäkter. Någon prestation med kopp

ling till engångsbeloppet skulle således inte utföras av Karlshamns Hamn AB eller 

Kommunen. Under alla förhållanden föreligger inte sådana omständigheter att grund för 

återbetalning föreligger. 

För samtligajämkningsyrkanden åberopas dessutom att parterna gemensamt enligt 

punkten 5.2 i Huvudavtalet har överenskommit att rätten tilljämkning av avtalet skulle 

vara mycket begränsad. Ä ven på denna grund ska jämkningsyrkandena ogillas. 

Kommunen vitsordar yrkad ränta från den 9 januari 2012. Dessförinnan ska någon ränta 

inte utgå, eftersom det inte är fråga om en sådan situation där betalningen ska återgå 

därför att debiteringen saknat grund (se det av AAK Sweden åberopade rättsfallet NJA 

1939 s. 652). 
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5. Bevisning 

Parterna har i tvisten åberopat och gett in avtal och andra skriftliga handlingar. Förhör 

har hållits med styrelseledamoten och verkställande direktören i AAK Sweden Bo 

Svensson, advokaten Johnny Andersson, tidigare vice verkställande direktören i AAK 

Sweden Curt Bergman, tidigare anläggningschefen hos AAK Sweden Gert Ekenros, ti

digare hamndirektören och verkställande direktören för Karlshamns Hamn AB JUri Sel

ling, tidigare tekniska chefen för hamnen .Åke Fransson, tidigare kommunalrådet Tor

sten Magnusson, tidigare ekonomichefen och verkställande direktören för Karlshamns 

Hamn AB, nuvarande ordföranden i Sveriges Hamnar Björn Alvengrip (tidigare Nils

son) samt tidigare verkställande direktören för Karlshamns Hamn AB Anders Högland. 

6. Domskäl 

Bakgrund 

AAK Sweden har haft verksamhet i Karlhamn sedan före förra sekelskiftet. Bolaget har 

utgjort en viktig tillgång för Kommunen och därvid utnyttjat och varit beroende av 

hamnanläggningen. Under första hälften av 1970-talet planerade bolaget för en expans

ion av verksamheten med att förädla raps och soja. Bolaget kallade planerna för Rosa

projektet, vilket skulle innebära ytterligare arbetstillfållen men också ställa krav på 

större hamnkapacitet Under samma tid planerade Kommunen för utbyggnad av en an

nan hamn, Stillerydshamnen. Resultatet av parternas förhandlingar blev Hamnavtalet 

och Tomträttskontraktet, som innebar att Kommunen upplät Oceankaj en, Västra kajen 

och sojakajen med tomträtt till AAK Sweden, att AAK Sweden skulle överta ansvaret 

för underhåll av och nyinvesteringar i kajerna, att AAK Sweden skulle betala full far

tygsavgift men ingen hamnvaruavgift, att AAK Sweden skulle betala en ej indexregle

rad tomträttsavgäld på 30 000 kr om året samt att Kommunen skulle investera i infra

struktur kring hamnen, bl. a. genom att bygga en järnväg genom tunnel till hamnen. Av

talet med AAK Sweden kritiserades av kommuninnevånare och en aktionsgrupp bilda

des under parollen att Kommunen hade sålt ut Karls hamn. I anledning härav försvara

des avtalet av kanslichefen Arne Beckman, som förhandlat och undertecknat avtalet för 

Kommunens räkning, och av hamndirektionens ordförande Erik V Olsson, som under

tecknat avtalet för direktionens räkning. 
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Av bl.a. marknadsmässiga skäl uteblev satsningen på Rosa-projektet. Karlshamns Hamn 

AB agerade därför for att få till stånd en ändring av Hamnavtalet, men AAK Sweden 

såg ingen anledning till omf6rhandling. Kommunen inhämtade i början av år 1986 

rättsutlåtanden från professorerna Axel Adlercreutz och UlfBernitz, vilka båda ansåg 

att det fanns möjligheter att vid domstol framtvinga ändringar i avtalet på grund av änd

rade fcirhållanden. Hamndirektionen beslutade med stöd av utlåtandena den 16 augusti 

samma år att hos kommunfullmäktige hemställa om bemyndigande fcir kommunstyrel

sen att tillsammans med hamndirektionen inlämna ansökan om rättslig prövning vid 

allmän domstol mot AAK Sweden for jämkning av Hamnavtalet och Tomträttskontrak

tet I protokollet angavs att hamnen uttömt de möjligheter som stått till buds för att for

handlingsvägen för till stånd en jämkning och att hamnens bortfall av uteblivna hamn

varnavgifter och kranavgifter for åren 1979- 1988 torde uppgå till mer än 34 000 000 

kr. 

Parterna inledde därefter förhandlingar, vilka ledde till Huvudavtalet och Tomträttsavta

let, undertedmade år 1990. Därefter uppstod i mitten av 1990-ta1et diskussioner om 

hamndjupet och Kommunens avtalade skyldighet att svara för underhållsmuddring. Ef

ter diskussioner framkom att AAK Sweden också hade önskemål om en fördjupnings

muddring. En arbetsgrupp utarbetade en principöverenskommelse den 4 februari 2002, 

och ett slutligt avtal skrivet av AAK Swedens ombud, advokaten Johnny Andersson, 

undertecknades den 13 februari 2002. Därefter genomfördes muddringsprojektet Efter 

en skada på sojakajen år 2009 kontaktade AAK Sweden Kommunen och frågade bl.a. 

om Kommunen hade någon försäkring som täckte skadan. Därvid klargjorde Kommu

nen att den inte ansåg sig ha något ansvar for underhåll och reparation av kajerna. 

Skiljenämnden går härefter över till att bedöma de grunder som parterna har åberopat 

för respektive yrkande. 

l. Ska Kommunen enligt Huvudavtalet och/eller Muddringsavtalet svarafor kostnader 

för underhåll och reparation av Oceankajen, Västra kajen och Sojakajen? 

Skiljenämnden har att pröva huruvida parterna ingått avtal som innebär att Kommunen 

har ansvaret for underhåll och reparation av kajerna, eller om partemas avtal i vart fall 

ska tolkas på det sättet. Det har inte påståtts att parterna i samband med tillkomsten av 
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Huvudavtalet, Tomträttsavtalet eller Muddringsavtalet uttryckligen diskuterat frågan om 

ansvar för underhåll och reparation av kajerna. Avgörande för bedömningen blir därför 

-i enlighet med Högsta domstolens praxis, bl.a. rättsfallet NJA 1991 s. 319 som AAK 

Sweden hänvisat till- den språkliga utformningen av klausulerna, dessas rättsliga bak

grund och allmänna syfte, det sammanhang i vilket de förekommer samt anförda om

ständigheter vid sidan av själva avtalstexten som kan bidra till att klargöra hur avtals

parterna vid avtalstidpunkterna tolkade dessa klausuler. 

Av punkten 4 andra stycket i Hamnavtalet följer att AAK Sweden från och med tillträ

desdagen övertar alla kostnader för underhåll och nyinvesteringar inom de upplåtna 

mark- och kajområdena; med underhåll i avtalet får förstås både underhåll och reparat

ion enligt AAK Swedens talan. De aktuella kajerna omfattas av det område som AAK 

Sweden övertog. Tillträde till området skulle enligt punkten 4 första stycket i Hamnav

talet ske den första dagen i den månad som inföll näst efter det att fastighetsbildningsbe

slutet hade vunnit laga kraft. Av Tomträttskontraktet framgår att upplåtelsen skedde från 

och med den l november 1978. Från detta datum har alltså AAK Sweden enligt parter

nas avtal haft ansvar för underhåll och reparation av kajerna. I Tomträttskontraktet 

anges dessutom i punkt 12 att "Det åligger tomträttshavaren att - med undantag av 

eventuell gatumarksersättning och gatubyggnadskostnad samt vad som kan framgå av 

detta kontrakt- svara för och fullgöra alla fastigheten och tomträtten avseende, på upp

låtelsetiden belöpande, nu förefintliga och framdeles uppkommande utskylder, förplik

telser och onera av vad slag de vara må." Med förpliktelser torde avses även det nu ak

tuella underhållsansvaret 

Hamnavtalet ersattes den 16 november 1990 av Huvudavtalet. Genom Huvudavtalet 

förklarades samtliga mellanhavanden i anledning av de gamla avtalen vara slutligt re

glerade. Bestämmelsen i Hamnavtalet om ansvar för kostnader för underhåll och nyin

vesteringar har ingen motsvarighet i Huvudavtalet. Inte heller återges den ovan citerade 

bestämmelsen om förpliktelser i Tomträttsavtalet Parterna har olika uppfattningar om 

betydelsen av att bestämmelsen om underhållsansvar inte infördes i Huvudavtalet. AAK 

Sweden menar att detta skedde medvetet, eftersom Kommunen skulle bära ansvaret. 

AAK Sweden har därvid pekat på att det var Rosa-projektet som motiverade Hamnavta

let och att AAK Sweden tog på sig underhållsansvaret 1975 och att detta skäl nu inte 

längre fanns. Arne Beckman har i skrivelse till kommunfullmäktige den 15 november 
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1990 i anledning av de nya avtalen uppgett att "Villkor i de olika avtalen som numera 

inte är att betrakta som relevanta skall genom den nya överenskommelsen upphöra att 

gälla." Även Curt Bergman har vid slutförhandlingen berättat att de bestämmelser som 

inte längre var relevanta år 1990 skulle tas bort från avtalen. Han har också uppgett att 

förhandlingarna var klara i januari 1990 och att det sedan vidtog ett redaktionellt arbete 

som han inte deltog i innan avtalen undertecknades den 16 november 1990. Kommunen 

har på sin sida hävdat att underhållsansvarsbestämmelsen inte behövde upprepas år 

1990, eftersom området då var upplåtet med tomträtt. Till fastigheten hörde enligt 2 kap. 

l §jordabalken "anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande 

bruk", dvs. kajerna. Fastigheten hade år 1978 upplåtits med tomträtt, och Kommunen 

har påpekat att enligt 13 kap. 5 §jordabalken i1mefattar en tomträttsupplåtelse "överlå

telse på tomträttshavaren av byggnad och annan egendom som vid upplåtelsen hör till 

fastigheten enligt lag". AAK. Sweden har förnekat att tomträttsupplåtelsen innebar att 

kajerna överläts till bolaget, eftersom det enligt bolaget inte var parternas avsikt. Anders 

Högland har i brev till AAK Sweden den 27 jamrari 2002 i anledning av muddringsför

handlingarna uppgett att den av bolaget framtagna utredningen inte är tillräcklig och att 

det krävs ett korrekt underlag inför ett beslut. Han skrev också att Kommunens stånd

punkt, såsom varande ägare till kajen, var att detta underlag måste tas fram snarast. 

AAK Sweden har argumenterat för att detta visar att kajerna inte överlåtits till bolaget, 

men enligt skiljenämndens mening kan inte så långtgående slutsatser dras av brevet, 

som inte i övrigt handlar om äganderätten till kajerna. Något övertygande stöd för att 

denna i lag reglerade överlåtelse skulle ha undantagits i Hamnavtalet eller Tomrättskon

traktet har således inte presenterats. 

Kommunen menar att punkten 4.1 i Huvudavtalet inte kan förstås så att den avser un

derhåll och reparation av kajer. Den exemplifiering som sker i punkten, där det talas om 

isbrytning, underhållsmuddring och bogseringsassistans, ger inte stöd för att underhåll 

och reparation av kajer ingår. Bestämmelsen har dessutom nästan ordgrant forts över 

från punkten 9 första stycket i Ramavtalet. Och enligt Hanmavtalet omfattades inte 

underhåll och reparationer av denna bestämmelse, utan det ansvaret reglerades särskilt i 

punkten 4 andra stycket. Härtill kommer att kajerna år 1990 till skillnad mot år 1975 re

dan var upplåtna med tomträtt, vilket kan förklara varför bestämmelsen om underhålls

ansvar inte upprepades. 
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Sldljenämnden menar mot bakgrund av det anförda att några säkra slutsatser inte kan 

dras av det förhållandet att underhållsansvarsbestämmelsen inte tagits med i Huvudavta

let, särskilt som frågan om underhåll inte diskuterats vid forhand!ingama. 

Som angetts ovan var det Kommunen genom Karlshamns Hamn AB som påkallade för

handlingar for att ändra Hamnavtalet och Tomträttskontraktet Enligt Curt Bergman 

presenterade Kommunen underlag som innebar att AAK Sweden ganska snart kunde 

acceptera att tomträttsavgälden höjdes från 30 000 kr till 350 000 kr om året och med 

indexuppräkning. Eftersom AAK Sweden inte längre behövde ny järnväg över Munka

husviken och genom tunnel till Oceankajen på grund av det uteblivna Rosa-projektet, 

accepterade bolaget enligt Curt Bergman att Kommunen befriades från detta åtagande. 

Enligt Curt Bergman var det ett stort åtagande för Kommunen och ett av skälen till att 

Kommunen ville omförhandla de tidigare avtalen. AAK Sweden åtog sig också att stå 

för det framtida underhållet av de befintliga järnvägarna på det upplåtna området, något 

som kunde värderas till l 00 000- 150 000 kr. Eftersom Kommunens krav i förhand

lingarna var att få l 000 000 kr mer om året, återstod ett visst belopp att förhandla om. 

Curt Bergman kom då med förslaget att AAK Sweden skulle betala ett engångsbelopp 

på 4 000 000 kr, vilket beräknades ge en avkastning på 15 procent eller 600 000 kr om 

året. Härigenom kunde AAK Sweden enligt Curt Bergman tillmötesgå Kommunens 

krav. Enligt Curt Bergman var det klart att Kommunen skulle svara för en motprestat

ion, men vad engångsbeloppet avsåg preciserades inte. Utöver dessa frågor fanns en irri

tation hos Kommunen därför att AAK Sweden hade tagit emot gods som inte användes i 

dess egen verksamhet utan endast skeppades vidare, vilket innebar att AAK Sweden 

konkurrerade med hamnens verksamhet. Därför bestämdes att AAK Sweden skulle be

tala halv hamnvaruavgift på s.k. främmande gods. 

Övriga personer som hörts i tvisten har inte lämnat lika detaljerade uppgifter om hur 

förhandlingarna gick till. Några uppgifter som motsäger det som Curt Bergman har 

uppgett har inte framkommit. skiljenämnden sätter därför tilltro till hans uppgifter. Det 

kan därvid konstateras bl.a. att frågan om ansvar för underhåll och reparation av kajerna 

inte diskuterades och att den avtalade engångsersättningen inte avsåg någon preciserad 

motprestation från Kommunens sida. 
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AAK Sweden åberopar också att bestämmelsen i punkten 4.1 första stycket i Huvudav

talet, att kommunen ska fullgöra alla med en hamnrörelse förenade skyldigheter med 

avseende på de upplåtna kajerna, innebär att Kommunen svarar för underhåll och repa

rationer av kajerna. Ä ven i punkt 9 i Hamnavtalet anges att Kommunen har denna skyl

dighet, dock med undantag av de åtaganden som AAK Sweden önskade göra. Enligt 

AAK Sweden avser undantaget de förbättringar som AAK Sweden planerade att göra 

med anledning av Rosa-projektet. AAK Sweden har också åberopat att underhåll och 

reparation av kajer är något som betalas genom fartygsavgiften. 

AAK Sweden har till stöd för sin tolkning anfört olika definitioner av begreppen hamn

rörelse och fartygsavgifter och uttalanden där begreppen förekommer. Således anger 

Skellefteå kommun på sin hemsida angående Hamnavdelningen att hamnrörelse innebär 

bl.a. att tillse och kontrollera att hamnområdet, kajer, byggnader och upplagsområden 

hålls i gott skick. Karlskrona kommun anger i budgeten för år 2007 avseende delsumma 

för hamnrörelse att kostnad för ombyggnad av kaj ingår däri. Likaså har Karlshamns 

Hamn AB i investeringsbudget år 1991 under rubriken Egentlig hamnrörelse tagit upp 

kostnader för ombyggnad och reparation av Östra kajen. 

Professorerna Lars Gorton och Göran Millqvist anger i sitt yttrande att i betydelsekär

nan för hamnrörelse måste rimligen ingå sådana omständigheter som medför att det rör 

sig om en verksamhet som medför att fartyg kan tas emot och att dessa kan förtöja vid 

kaj samt att gods och människor kan tas ombord och lämna fartyget. 

I BU-Kommissions beslut den 23 juli 2004 i mål COMP/A.36.568/D3 mellan Scandli

nes Sverige AB och Helsingsborgs hamn anges att Helsingborgs hamns service kan de

las in i service som avser fartyget och service som avser det som transporteras på farty

get. Service som avser fartyget "mainly earrespond to the services and facilities on the 

sea-side (herinafter 'the sea-side'), i. e. w hen the vessel arrives in the port area until it is 

maored at the quay, and comprise notably: --- access to berths, quays, arrehoring and 

maoring facilities in the port during the call. --- While the provisions of quays, berths, 

arrehoring and maoring facilities in the port during the call ma y be considered land-side 

facilities, they should be included in this category because theyre late to the ves sel, ra

ther than to what is transporled onboard. --- The services above provided respectively 

26 



on the sea-side and the land-side also include the maintenance of the corresponding fa

cilities---." 

Branschorganisationen Sveriges Hamnar har till ESPO år 1996 uppgett att när det gäller 

kajer, dockor och pirar svarar hamnorganisation till l 00 procent för investering och un

derhåll. Per A. Sjöberger, direktör hos Sveriges Redareförening, påstås till Finn Sten

ström ha uppgett att fartygsavgiften avser underhåll och reparation av infrastruktur i 

hamn till och med kaj, och att den som tar ut fartygsavgift tveklöst har skyldighet att 

underhålla och reparera kajerna. Mikael Baaz, verkställande direktör hos Brofjorden 

Shipagency, har i vittnesintyg uppgett att per definition uppstår genom uttag av fartygs

avgift den förväntningen att fungerande kaj ska tillhandahållas. 

Som framgår ovan finns ingen bestämd definition av hamnrörelse och olika kostnader 

anges ingå en hamnrörelse. skiljenämnden menar mot denna bakgrund att vad som an

getts i avtalen om skyldighet att svara för hamnrörelse inte kan tolkas så att det innefat

tar kostnader får underhåll och reparation av kajer. 

Enligt Hamnavtalet befriades AAK Sweden från skyldighet att betala hamnvaruavgift, 

men bolaget skulle betala full fartygsavgift Beträffande vilka kostnader som ska täckas 

med fartygsavgift får enligt hamnavgiftslagen den som innehar en allmän hamn ta ut 

avgift får fartyg som anlöper kaj och för gods som lastas eller lossas över kaj, även om 

kajen tillhör någon annan än hamninnehavaren. Av Sjöfartsverkets fårteckning över 

allmänna hamnar framgår att Karlshamns kommun, hamnförvaltningen, svarar för ham

nen i Karlshamn. Motiven till hamnavgiftslagen framgår av betänkandet SOU 1974:24 

Förslag till hamnlag och pro p. 1980/81:132. I betänkandet föreslogs att avgift i allmän 

hamn skulle bestämmas efter skälig och rättvis grund och beslutas av hamninnehavaren. 

I propositionen konstaterade regeringen att får kommunala hamnar behövdes inte något 

särskilt fårfattningsstöd. Däremot krävdes författningsreglering får att ta ut avgift av 

olika slags passerande trafik, varfår hamnavgiftslagen infördes. Lagstiftningen har såle

des inte angett att några särskilda kostnader ska täckas med fartygsav giften. Istället av

ser avgiften, som Kommunen framfört, att bidra till samtliga kostnader en hamninneha

vare har får att driva hamnen. 
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AAK Sweden har också hänvisat till att det i betänkandet SOU 1977:35 Ny kurs i tra

fikpolitiken s. 200 sägs att hamnarnas taxa omfattar fartygshamnavgift som i första hand 

ska täcka hamnens åtagande för att hålla hamnområdet i skick (t.ex. kajer, muddring, fy

rar och öppethållande av farleder), varuhamnavgift, som ska täcka hamnens fasta an

läggningskostnader på land för lagerbyggnader, spår etc. samt andra avgifter för kranar, 

upplag, magasin, hamnspår m.m. I betänkandet anges också att i allt större utsträckning 

tillämpas en marknadsbaserad prissättning, där hamnarna träffar avtal med de större 

kunderna. skiljenämnden kan konstatera att betänkandet inte lett tilllagstiftning och att 

definitionen av de olika avgifterna synes ha skett av pedagogiska skäl. Inte heller dessa 

uttalanden kan därför tas till intäkt för att med uttag av fartygsavgift ska följa en skyl

dighet att underhålla och reparera kajer. 

AAK Sweden åberopar också att Karlshamns Hamn AB gett uttryck för att även en

gångsbeloppet avsåg Kommunens skyldighet att underhålla och reparera kajerna. En

gångsbeloppet betalades till Karlshamns Hamn AB, men det är oklart om detta skedde 

år 1990 eller år 1991. Hamnen periodiserade beloppet under avtalets löptid, vilket inte 

accepterades av skatteverket. Hamnen fick dock framgång i Regeringsrätten i den föl

jande skatteprocessen, se RÅ 2003 not 127. Under denna process menade hamnen att 

ersättningen avsåg de framtida åtagandena som hamnen hade gjort gentemot AAK 

Sweden i Huvudavtalet. I överklagande tilllänsrätten angav Björn Alvengrip att hamn

bolaget på grund av Huvudavtalet var skyldigt att tillhandahålla angiven service och att 

man för denna service hade tillförsäkrat sig viss ersättning. "Det finns alltså ett klart och 

entydigt direkt samband mellan åtagandet och ersättningen." För att hamnen skulle klara 

sitt åtagande trots uteblivna volymökningar krävdes alltså, enligt vad Björn Alvengrip 

angav, en justering av ersättningsnivån. JUri Selling anförde tilllänsrätten att avtalad er

sättning utgjorde förskott för hamnbolagets löpande serviceåtagande avseende de kajer 

som AAK Sweden hade nyttjanderätt till. Han angav vidare att det fanns ett klart och 

entydigt samband mellan ersättningen och hamnbolagets åtagande. Det var också gnm

den för bolagets redovisningsmässiga och skattemässiga behandling av intäkten. Hamn

bolaget hade periodiserat intäkten över avtalstiden, eftersom den avsåg ersättning för 

bolagets löpande serviceåtagande under denna tid. Ä ven verkställande direktören i 

hamnbolaget Harry Johansson angav i skatteprocessen att det fanns ett omedelbart sam

band mellan ersättningen och hamnbolagets motprestation samt att bolaget tog ut avgif

ter för att anlöpande fartyg skulle få tillgång till kaj. Den senare verkställande direktören 
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Anders Högland anförde i skatteprocessen att engångsbeloppet hade sin grund i upplå

telsen av kajerna och de kostnader som är förenade med denna upplåtelse i form av bl.a. 

kapitalinvesteringar samt de åtaganden avseende kajer och kajanlöp som åvilar hamnen. 

Han angav också att kopplingen mellan avstådd intäkt och engångsbeloppet samt mellan 

engångsbeloppet och upplåtelsen av kajerna samt hamnens åtagande med avseende på 

kajerna och anlöp till kajerna är klar och entydig. 

Som påpekats av några av de hörda har hamnen i argumenteringen inte specifikt hänfört 

sig till kostnaderna för underhåll och reparation av kajerna. Det har också framgått att 

periodiseringen och den följande skatteprocessen initierades av hamnens revisor och att 

denne hade avgörande inflytande på vilka argument som skulle användas. Hamnen an

vände därvid de argument som då passade bäst, även om det inte helt överensstämde 

med avtalets innehåll. Begreppen "service", "serviceåtagande" och "Framtida åtagan

den" är mycket vida. Enligt skiljenämndens mening kan denna hamnens argumentering 

inför skattedomstolarna inte tolkas så att Kommunen vid Huvudavtalets ingående skulle 

ha påtagit sig ansvar för underhåll och reparation av kajerna. 

AAK Sweden har också åberopat att Muddringsavtalet-sett tillsammans med Huvud

avtalet eller Tomträttsavtalet eller självständigt- inneburit att Kommunen påtagit sig 

ansvaret för underhåll och reparation av kajerna. Anders Högland har emellertid uppgett 

att fårhandlingarna avsåg endast muddringen och fördelningen av kostnaderna. Denna 

uppfattning får stöd av den principöverenskommelse som Bo Svensson och Anders 

Högland ingick den 4 februari 2002 och där frågan om underhåll och reparation av ka

jerna inte nämns. Johnny Andersson, som skrev Muddringsavtalet, har uppgett att un

derhåll av kajerna endast diskuterades i sina konsekvenser och att det blev en specialre

glering i Muddringsavtalet angående den framtida muddringen för att inte ändra i tidi

gare avtal. Den bestämmelse som AAK Sweden särskilt hänfört sig till i Muddringsav

talet, punkten 3.3, återfinns under rubriken Ansvar för Muddringsprojektets genomfö

rande, vilket tyder på att den inte avser underhåll och reparation får tiden därefter. Vi

dare framgår av ordalydelsen att ansvaret avser kajernas bärighet och fortbestånd i an

ledning av Muddringsprojektet Muddringen bestod av två delar, nämligen en under

hållsmuddring ned till tidigare angivna djup och en fördjupning av hamnbassängen, vil

ken AAK Sweden skulle svara för. Det framstår som naturligt att i det sammanhanget 

klargöra vem som ansvarar för kajerna för det fall fördjupningen skulle medfåra risk får 
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skador på kajerna. Regleringen kan därför enligt skiljenämndens mening inte tas till in

täkt for att Kommunen därigenom påtagit sig något generellt ansvar for underhåll och 

reparation av kajerna. Inte heller kan bestämmelsen tolkas som att Kommunen tidigare 

hade ett sådant ansvar. 

Sammantaget menar skiljenämnden att Huvudavtalet med dess bilagor och Muddrings

avtalet inte tillsammans eller var for sig inneburit att Kommunen enligt dess ordalydelse 

har övertagit ansvaret för underhåll och reparation av kajerna. En bedömning av avta

lens språk, deras bakgrund och allmänna syfte samt det sammanhang som de tillkommit 

i medför enligt skiljenämnden inte att avtalen kan tolkas så att Kommunen har övertagit 

ansvaret fdr underhåll och reparation av kajerna. AAK Swedens fOrslahandsgrund kan 

således inte vinna bifall. 

AAK Sweden har för sitt forstahands yrkande i andra hand gjort gällande att bolaget re

dan vid Huvudavtalets ingående hade uppfattningen att Kommunen svarade fdr under

håll och reparation av kajerna samt att Kommunen måste ha insett denna AAK Swedens 

uppfattning. Påföljden fdr Kommunens underlåtenhet att klargöra denna skillnad i upp

fattning för AAK Sweden är enligt 6 § andra stycket avtalslagen att Kornrutmen blir 

bunden av AAK Swedens uppfattning om ansvaret för underhåll och reparation av ka

jerna. Den angivna bestämmelsen är uttryck för en generell princip inom avtalsrätten, 

nämligen att man är skyldig att - vid avtalsslutet, men även senare - uppmärksamma 

motparten på att parterna har olika uppfattningar om innebörden av avtalet, om man vet 

om eller åtminstone bör veta om att olika uppfattningar foreligger. Påfoljden för under

låtenhet i detta sammanhang är att avtal annars anses ha ingåtts i enlighet med motpar

tens uppfattning om avtalsinnehållet 

Som angetts ovan har frågan om ansvaret för underhåll och reparation av kajerna inte 

uttryckligen diskuterats vid forhandlingarna inför Huvudavtalet. Förhandlingar kom till 

stånd enbart på Kommunens initiativ och efter att Kommunen uppgett sig vara beredd 

att starta en rättsprocess. Ingen av de i målet hörda personerna har uppgett att AAK 

Sweden hade något krav på ändring av Hamnavtal et. Det har inte visats att AAK Swe

den vid avtalets ingående hade fog fdr den angivna uppfattningen om ansvaret for un

derhåll och reparation av kajerna. I vart fall har Kommunen varken insett eller bort inse 

denna bolagets uppfattning. Inte heller har frågan diskuterats efter Huvudavtalets ingå-
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ende förrän det uppstod skador på sojakajen år 2009, varvid Kommunen förklarade att 

den inte hade något ansvar för underhåll och reparation. Härav följer att inte heller 

denna av AAK Sweden åberopade grund kan vinna framgång. 

2. Ska Huvudavtalet, punkten 4. l, jämkas så att Kommunen bär ansvaret för underhåll 

och reparation av Oceankaj en, Västra kajen och Sojakajen? 

Enligt 36 § avtalslagen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret 

är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, 

senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan bety

delse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt ska gälla med oföränd

rat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan av

seende. Vid prövningen ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som i 

egenskap av konsument eller på annat sätt intar en underlägsen ställning i avtalsförhål

landet 

Utgångspunkten för prövningen i denna del är att AAK Sweden och Kommunen har av

talat om att AAK Sweden ska svara för underhåll och reparation av kajerna. Parterna är 

vidare ense om att detta ansvar åvilade AAK Sweden under Hamnavtalet och att AAK 

Sweden inte tog upp frågan om underhållsansvaret vid förhandlingarna inför Huvudav

talet. Det torde ha ankommit på bolaget att ta upp frågan, om man ville att ansvaret 

skulle ändras. skiljenämnden menar att AAK Sweden vid dessa förhandlingar inte intog 

en underlägsen ställning i förhållande till Kommunen, även om AAK Sweden var bero

ende av hamnen för sin verksamhet. Detta utesluter emellertid inte att avtalet kan jäm

kas med stöd av 36 § avtalslagen. Särskilt långvariga avtal kan efter viss tid framstå som 

oskäliga, även om ena parten haft möjlighet att vid avtalsförhandlingarna mildra sådana 

följder. 

Som angetts ovan innebär inte uttaget av fartygsavgift i sig att Kommunen ska under

hålla och reparera kajerna. Någon reglering eller praxis som anger att fartygsavgifterna 

ska användas för detta underhåll finner skiljenämnden alltså inte föreligga. Det följer 

inte heller av det förhållandet att Kommunen är hamninnehavare och hamnorganisation. 

Även om AAK Sweden inte självt har möjlighet att ta ut fartygsav gift, innebär detta 

alltså inte att bolaget betalar dubbla kostnader för underhåll och reparation. Inte heller 

har betalningen av engångsbeloppet avsett framtida underhåll och reparation av kajerna. 
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Av Huvudavtalet framgår uttryckligen att beloppet avser upplåtelserna av kajerna och 

därmed sammanhängande avgifter, och enligt Curt Bergman tillkom beloppet för att 

kunna fullt ut tillmötesgå Kommunens övergripande krav i förhandlingarna. Kommu

nens motprestation till fartygsavgifter och hamnvaruavgifter består i att generellt till

handahålla hamn, och de vinstmarginaler som visats för Karlshamns Hamn AB visar 

inte att motprestation inte sker. Skilj e nämnden finner därför inte anledning att pröva 

huruvida kostnaderna för fartygsavgift slutligen belastar AAK Sweden. 

Kommunen har uppgett att den tillämpar självkostnadsprincipen. Principen innebär att, 

även om en kommun är fri att fatta beslut om en viss avgift måste den beakta självkost

nadsprincipen enligt 8 kap. 3 c § kommunallagen. Bestämmelsen lyder: "Kommuner 

och landsting får inte ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de 

tjänster och nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnader

na)." Principen innebär att de kommunala avgifterna som utgångspunkt ska bestämmas 

så att ett ekonomiskt överskott undviks. Följaktligen får inte avgifterna överstiga kost

naderna för att tillhandahålla en tjänst eller nyttighet. Självkostnadsprincipen avser det 

totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet är däremot 

oväsentliga såvida något annat inte föreskrivs i speciallagstiftning; se i dessa frågor 

prop. 1993/94:188 bl. a. s. 84. Hur långt självkostnadsprincipen sträcker sig är inte helt 

klart och måste bestämmas med utgångspunkt i ett omfattande utredningsmaterial, se 

t. ex. NJA 2008 s. 120. Vad AAK Sweden åberopat i målet innebär enligt skiljenämn

dens mening inte att självkostnadsprincipen har åsidosatts på ett sådant sätt att avtalet 

ska jämkas. 

Det tog lång tid innan Kommunen kunde förmås att genomföra underhållsmuddringen, 

och AAK Sweden tog genom Muddringsavtalet på sig ett utökat ansvar för framtida 

muddringar, men detta skedde efter förhandlingar mellan partema och med beaktande 

av att Kommunen tog på sig en stor del av de då aktuella kostnaderna. 

skiljenämnden menar således med stöd av det anförda att det inte vid avtalsslutet fö

relåg en sådan obalans i parternas förhållande att avtalet ska jämkas så att Kommunen 

påförs skyldigheten att svara för kostnader för underhåll och reparationer av kajerna. 

Inte heller av AAK Sweden i övrigt åberopade grunder såsom förhållandena vid avtalets 
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ingående, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt motiverar en 

sådan jämkning. AAK Swedens yrkande i andra hand kan följaktligen inte bifallas. 

3. skafartygsavgiften och hamnvaruavgiften enligt Huvudavtalet, punkterna 2.2 och 2.3 

jämkas och ska engångsbeloppet på 4 000 000 kr betalas tillbaka? 

Kommunen har yrkat att AAK Swedens yrkande i tredje rummet under a), som avser 

jämkning av fartygsavgifter, ska avvisas. Som bolaget angett gäller yrkandet endast par

ternas obligationsrättsliga förhållande. AAK Sweden har anfdrt att bolaget är den som 

idag slutligt har att svara för fartygsavgiften, men vitsordar också att fartygsavgifterna 

rent faktiskt tas ut av Karlshamns Hamn AB från rederierna. Eftersom yrkandet avser 

parternas interna förhållande, kan det enligt skiljenämndens mening inte sägas vara end

ast till fördel for tredje man. Yrkandet ska därfor tillåtas. 

Vad gäller prövningen i sak har flera av de grunder som AAK Sweden åberopar behand

lats ovan. Utöver vad som har redovisats vill skiljenämnden peka på att även om det 

saknas klara hållpunkter for en objektiv bedömning av balansen mellan parterna kan det 

finnas sådant stöd vid en granskning av den subjektiva balansen mellan parterna. Kurt 

Grönfors-RolfDotevall, Avtalslagen, 4 upp!. 2010, s. 261 anger: "Vid tillämpningen av 

36 § AvtL kan en objektiv prövning göras av prestationernas värde. En sådan innehålls

kontroll är emellertid i de flesta fall forenad med praktiska svårigheter. --- Med tanke på 

de nyss skisserade praktiska svårigheterna att göra en objektiv bedömning av prestat

ionernas skälighet blir istället utgångspunkten att den avtalsbalans som parterna kommit 

fram till vid avtalsslutet bör bibehållas under hela avtalstiden. Parternas individuella 

preferenser bör hamna i centrum. Ett sådant betraktelsesätt ligger också i linje med vad 

som t.ex. gäller inom köprätten där parternas avtal blir avgörande vid felbedömningen." 

Svårigheterna att hitta hållpunkter för en objektiv jämforelse gäller inte minst vilka 

kostnader Kommunen har fOr sina nuvarande motprestationer. Frågan gäller främst 

AAK Swedens yrkande om att fartygsavgifterna ska jämkas. Däremot utgår enligt 

Kommunens obestridda uppgift sedan flera år ingen hamnvaruavgift, och grunden for 

utbetalningen av engångsbeloppet har inte varit kopplad till underhåll och reparation av 

kajerna. 
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Kommunen har inte redogjort för hur stora kostnaderna är för den fartygstrafik som an

löper Oceankaj en, Västra kajen och Sojakajen. Det hade legat närmast till hands att 

Kommunen presenterat sådana uppgifter, om detta är möjligt. Vid bedömningen av far

tygsavgifterna måste emellertid även följande omständigheter beaktas. Parterna var ense 

om att sådan avgift skulle utgå utan inskränkning under åren 1975 - 1990, trots att un

derhållsansvaret då låg på AAK Sweden. De fartyg som anlöper AAK Swedens hamnar 

betalar samma fartygsavgift som de fartyg som anlöper andra hamnar i Karlshamns 

hamn och som angetts redan i betänkandet SOU 1975:35 s. 200 råder i princip fri pris

sättning i hamnarna med den begränsning som följer av självkostnadsprincipen. 

Vidare bör beaktas att parterna har reglerat sina mellanhavanden i flera avtal, och att vid 

sammankopplade avtal hänsyn bör tas till samtliga avtal (se Kurt Grönfors-RolfDote

vall, a.a. s. 256). Därför ska även tomträttsavgälden liksom parternas rättigheter och 

skyldigheter i övrigt vägas in vid en prövning av om det föreligger en obalans i parter

nas avtal. 

Även med beaktande av att Kommunen inte redovisat hur fartygsavgifterna använts, kan 

skiljenämnden vid en samlad bedömning av partemas avtal inte finna att det föreligger 

en sådan obalans att enjämlming av fartygsavgifterna är motiverad. Inte heller av AAK 

Sweden i övrigt åberopade grunder motiverar en sådan jämkning. 

AAK Sweden har i sin plädering avseende engångsbeloppet hänvisat till allmänna för

mögenhetsrättsliga principer, prisavdrag, obehörig vinst och skadestånd på grund av vil

seledande. Inte heller denna rättsliga argumentering kan enligt skiljenämndens mening 

leda till att beloppet ska återbetalas. 

Skiljenämnden anser därför sammanfattningsvis att förutsättningar för jämkning av far

tygsavgiften eller hamnvaruavgiften inte föreligger. Inte heller finns förutsättningar för 

att ålägga Kommunen att återbetala engångsbeloppet på 4 000 000 la. 

Vid denna utgång saknar skiljenämnden anledning att pröva t.ex. huruvida det finns nå

got avtal mellan AAK Sweden och Kommunen avseende dessa avgifter, om fartygsav

gifterna är reglerade i avtalet eller om avtalet endast innehåller en upplysning om gäl

lande skyldigheter, eller om återgångskravet beträffande engångsbeloppet är preskribe-
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rat. Inte heller övriga åberopade grunder behöver underkastas skiljenämndens bedöm

ning. 

Rättegångskostnader och ersättning till skiljenämnden 

AAK Swedens talan lämnas helt utan bifall. Kommunens processfäring har inte varit 

vårdslös vad avser de konkurrensrättsliga frågorna eller överlåtelsen av Huvudavtalet, 

något som åberopats av AAK Sweden som grund får att bolaget oberoende av utgången 

inte ska svara för kostnaderna. Härav följer att bolaget ska ersätta Kommunen för dess 

rättegångskostnader och slutligen svara för ersättningen till skiljenämnden. Vid denna 

utgång saknar nämnden också anledning att pröva Kommunens yrkande om ersättning 

får kostnader oavsett utgången i tvisten. 

Beträffande ombudsarvode har Kommunen yrkat ersättning med 2 320 000 kr, och av 

detta har AAK Sweden vitsordat l 500 000 kr. Tvisten har pågått under nästan två år 

och AAK Sweden har i viss mån ändrat sina yrkanden och grunder, vilket föranlett extra 

skriftväxling. Med beaktande av detta och av AAK Swedens eget yrkande får om

budsarvode samt omständigheterna i övrigt anser skiljenämnden att Kommunens yr

kande i denna del är skäligt. Ä ven kostnaderna för n:sur, vittnesersättning och Gustaf 

Wahlberg är skäliga. AAK Sweden ska därfår ersätta Kommunen med yrkat belopp. 

7. Domslut 

l. Skilj enämnden lämnar Karlshamns kommuns yrkande om avvisning av yrkandet i 

tredje runnnet a) utan bifall. 

2. Skiljenämnden lämnar AarhusKarlshamn Sweden AB:s talan utan bifall. 

3. Skiljenämnden fårpliktar AarhusKarlshamn Sweden AB att ersätta Karlshamns 

kommun för dess rättegångskostnad med 2 404 905 kr jämte ränta enligt 6 § ränteJagen 

från dagen för denna skiljedom tills betalning sker. 

4. skiljenämnden fårpliktar parterna att solidariskt till skiljemännen utge ersättning med 

l 997 448 kr enligt följande. 
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a) Thore Brolin med 856 823 kr, varav 675 000 kr avser arvode, l O 458 kr utlägg for 

hotell och resor och 171 365 kr mervärdesskatt, 

b) Ulf Jonsson med 578 125 kr, varav 450 000 kr avser arvode, 12 500 kr utlägg for ho

tell och resor och 115 625 kr mervärdesskatt och 

c) Magnus Berlin med 562 500 kr, varav 450 000 kr avser arvode och 112 500 kr mer

värdesskatt. 

4. skiljenämnden fårordnar beträffande skiljenämndens ersättningar att AarhusKarls

hamn Sweden AB ska svara får den kostnaden partema emellan. 

Vill part föra talan mot domen om ersättning till skiljeman, ska talan väckas vid Malmö 

tingsrätt inom tre månader från den dag parten fick del av domen. Part som vill föra ta

lan mot domen i övrigt ska väcka talan vid Hovrätten över Skåne och Blekinge inom tre 

månader från den dag då parten fick del av domen. 

Thore Brolin Ulf Jonsson Magnus Berlin 
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