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Interpellation till kommunalrådet Sven-Ål{e Svensson (S) angående alkolås 

För ca 9 år sedan (2004-10-28) skrev undertecknad en motion med följande AD-sats: 

ATI begära in offerter med målsättning att installera al ko lås i kommunens leasingbilar. 

Protokollsanteckning från Kommunstyrelsen 2005-09-20 anser KS efter diskussion motionen kan 

anses bifallen 

Kommunfullmäktige hanterade motionen 2005-10-03 med beslutet: 

ATI med hänvisning till vad teknik- och fritidsnämnden 2005-03-16 §064 anfört i sitt yttrande över 

motionen, bifalla densamma 

ATI frågan om installation av alkalås i kommunens leasingbilar beaktas vid nästa upphandling. 

Följande 3 frågor vill jag ha besvarade, hur utfallet blivit styvt 9 år senare: 

• Hur många bilar leasar Karlshamns kommun idag? 

• Är alkalås installerade i samtliga leasingbilar? 

• Om inte, hur många av bilarna är idag, 9 år senare utrustade med alkolås? 

arco Paulsson (M) 

Gruppledare 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 10 278 

Kommunstyrelsen 2013-10-22 

§ 239 2012/214 

Delårsrapport 2013-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

att godkänna den framlagda delårsrapporten 

att översända densamma till kommunfullmäktige och foreslå kommunfullmäktige att ta 
rapporten med godkännande till dagens protokoll. 

Sammanfattning 

Delårsrapport per 2013-08-31 har upprättats av ekonomikontoret 

Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 2013-08-31 
• Delårsrapport VA-enheten 2013-08-31. 
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Förvaltningsberättelse 

Omvärldsanalys 

Samhällsekonomisk utveckling och situation 
Utvecklingen av den svenska ekonomin har varit svag, svagare än förväntat, under första 
halvåret 2013. Det är främst krisen i Europa som är förklaringen till den långsamma 
återhämtningen. Exporten i de svenska företagen är fortsatt låg medan de svenska hushållen 
fortsätter konsumera vilket håller igång ekonomin. B N P-utvecklingen 2013 bedöms därför bli ca 
1,1 procent. Inflationstrycket är lågt och räntorna är låga. Den måttliga tillväxten innebär att 
arbetslösheten är oförändrat ca 8 procent. Först en bit in på år 2014 bedöms arbetsmarknaden 
förbättras. Pris- och löneutveckling hålls tillbaka av den svaga arbetsmarknaden i kombination 
med en stark krona. Tillväxten år 2014 bedöms bli 2,4 procent. 

Först 2015 och 2016 beräknas skatteunderlaget växa vilket enligt bedömningen är ett resultat 
av att sysselsättningen ökar. Även löneökningar och pensionsinkomster väntas öka snabbare. 
Viss återhämtning väntas ske internationellt men tillväxten, på för Sverige viktiga 
exportmarknader (Europa), väntas även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. 

Kommunsektorns utveckling och situation 
Kommunernas resultat 2013 förbättras bland annat genom återbetalning av avtalspremier från 
AFA, bättre skatteutfall än tidigare prognoser indikerat samt låga räntenivåer. 

År 2014 beräknas skatteunderlaget växa med 3,2 procent, år 2015 4,5 procent. Först år 2016 
beräknas ökningen bli 5,3 procent vilket är den nivå ( 4,5-5 procent) som behövs för att klara 
normala kostnadsökningar ochverksamhetsförändring/utveckling inom kommunsektorn. (SKL 
EkonomiNytt nr 12/13, augusti-13) 

Kvaliteten på arbetsinsatsen ökar kontinuerligt inom kommunsektorn till följd av bland annat 
högre utbildningsnivå, vilket också innebär att lönerna höjs. 

Befolkningsstruktur och dess utveckling 
Folkmängden i Karlshamns kommun har under de första sex månaderna ökat med 66 personer 
till 31198. Kommunen har för perioden januari-juni ett födelseunderskott (-25) och ett 
flyttningsöverskott (89). En justeringspost på två personer finns i den preliminära statistiken. 

Näringsliv 
Antal verksamma företag i Karlshamns kommun uppgick den 10 september 2013 till 2 597 
Under perioden har 130 nya företag registrerats. 

Inga industritomter har sålts under första halvåret men diskussioner pågår med 3 
verksamheter. 

När bergtäktsverksamheten i Stilleryd nu har avslutats, finns ett behov av att utveckla logistik
och industrietableringar på ett sätt som stärker hamnens roll som strategisk nod i det regionala, 
nationella och europeiska infrastruktur- och transportnätet. Kommunen och Karlshamns hamn 
för avsikt att etablera ett logistikcentrum i anslutning till hamnen. Med anledning av detta har en 
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EV-ansökan skickats in och medel beviljats projektet Etablering logistik Öst Väst under perioden 
2012-07-01---2013-12-31. 

Ett Leaderprojekt "Kartläggning av hästnäringen i Karlshamns kommun" har beviljats stöd 
under våren och löper till den sista december. 

CLUK II har ansökt om en förlängning av projektet till2014-06-30. 

Turism 
Preliminär beläggningsstatistik från SCB visar att antalet kommersiella gästnätter (stugby, 
vandrarhem, hotell och camping) under perioden januari -juli i Karlshamn ligger i nivå med 
samma period 2012. Samma siffror för juni-juli visar dock en ökning på ca 5o/o i förhållande till 
fjolåret. Detta tyder på att sommarmånaderna rent beläggningsmässigt har varit bättre än 2012. 

Beläggningen på turistanläggningarna har sammantaget under perioden jan-aug varit 
densamma som föregående år. Det förväntade resultatet bedöms bli bättre än 2012 vilket beror 
på att vandrarhemmet avyttrats under fjolåret, samt att driften av anläggningarna i Långasjönäs 
och Kallevik förväntas generera ett bättre resultat än 2012. 

Den pågående processen med att avyttra kommunens camping- och stuganläggningar och hitta 
långsiktiga, hållbara lösningar för driften av dessa har startats under försommaren och är 
mycket viktig att slutföra under 2013. Det allt sämre skicket på anläggningarna gör att camping
och sluggäster lämnar Karlshamn med en negativ bild av sin vistelse. Detta påverkar i allra 
högsta grad Karlshamns attraktionskraft. 

Arbetsmarknad & Vuxenutbildning 
Blekinge har i jämförelse med riket en hög arbetslöshet och speciellt statistiken för ungdomar 
är oroande. Resursmässigt finns goda möjligheter att tillföra utbildning och med det rätt 
kompetens för näringslivet i nutid, närtid och framtid. Idag finns otraditionella, flexibla och 
effektiva omställningsinsatser i form av gymnasieutbildning, där utförarna både kommer från 
kommunala verksamheter men också från externa utbildningsanordnare. Verksamheten 
måste, på ett bättre sätt än idag, föra ut budskapet till målgruppen arbetslösa om vilka 
möjligheter som finns att tillgå i form av utbildning för omställning. 

16-64 år juli 2013 Juli 2012 Förändring Förändring 
Antal Antal antal procentenhet 

% % personer 
Arbetslösa och sökande i 8 013 = 7 539 = +474 + 0,6 
program med aktivitetsstöd, 8,7 o/o 8,1 o/o 
Blekinge 
Arbetslösa och sökande i 1492 = 1465 = + 27 + 0,2 
program med aktivitetsstöd, 8,0 o/o 7,8 o/o 
Karlshamn 

Vägga vuxenutbildning har under våren arbetat med att anpassa verksamheten till 
sökandebilden och att vara efterfrågestyrd. Synpunkter som framkom vid skolinspektionens 
tillsyn har åtgärdats och det kvarstår en del arbete kring planen mot diskriminering och 
kränkande behandling. 
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Det regionala projektet UngSam drog igång på allvar innan sommaren. Navigatorporten har 
fått beslut om förlängning ytterligare ett år och FIA fortsätter i samverkan med 
försörjningsstöd. 

Utbildning och kultur 
Utbildningsförvaltningen har genomfört genomgripande förändringar och ett långtgående 
utvecklingsarbete gällande det systematiska kvalitetsarbetet; på huvudmannanivå och 
enhetsnivå. Arbetet med att ta fram system - likvärdiga för förvaltningens samtliga 
verksamheter - för uppföljning av kvalitetsområden pågår. Det pedagogiska utvecklingsarbetet 
med värdegrundsfrågorna pågår ständigt. 

skolinspektionen har under våren genomfört sin regelbundna tillsyn i Karlshamns kommuns 
förskolor och skolor. I slutrapporten framgår att det finns ett "bra utgångsläge att fortsätta 
utveckla skolan i Karlshamns kommun". Inspektionen pekar på behovet av att förbättra 
analysen av resultat, vilket visar på nödvändigheten att arbeta professionellt och långsiktigt 
med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Karlshamn är en av de deltagande kommunerna i PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och 
Organisation), vilket är ett utvecklingsarbete som drivs av bland andra Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Fokus ligger på att utveckla grundskolans interna processer och arbetssätt för 
att få till stånd en lärande organisation. 

Det är ett fortsatt stort tryck på förskolorna när det gäller barnantal. Öppettiderna i 
barnomsorgen har utökats för att underlätta för vårdnadshavare som börjar arbeta eller 
studera tidigt på morgonen. 

Arbetet med matematikutveckling pågår bland annat genom studiecirklar och 
matematikverkstäder. Syftet är att fler elever ska nå skolans kunskapsmåL 

Utveckling av tekniken och pedagogiken kring en-till-en-datorerna i grundskola och 
gymnasium fortsätter vilket samtidigt ställer nya krav på undervisning och lärande. 

Inom gymnasieskolan pågår ett omfattande reformarbete. Arbetet har en betoning på den nya 
skollagen, examensmålen för respektive program, likvärdig bedömning och betygssättning, 
ämnesutveckling, gyronasiearbetet samt inkluderande undervisning. 

Gyronasiesamverkan inom KORt (Karlshamn, Olofström, Ronneby- tillsammans) fortsätter i 
avsiktsförklaringens anda. Gemensamma aktiviteter har genomförts och nya är in planerade. 

Arbetet med kultur- och bibliotekshuset på Östra piren fortskrider och ett programarbete är 
inlett. Förstudien ska leda till en programhandling som beskriver byggnaden och marken samt 
en kalkyl och tidsplan över genomförandet. 

Folkbibliotekens verksamhet utgår ifrån fyra huvudfunktioner - läsande och lärande, fri 
tillgång till information, kulturellt centrum och social mötesplats. Biblioteket är en av 
kommunens demokratiska mötesplatser. Arbete pågår med att uppdatera den eftersatta 
datorparken hos samtliga fem biblioteksenheter. E-boksutlåningen ökar vilket påverkar 
mediebeståndet. 

Allt fler människor använder sig av bibliotekets tjänster på nätet. För närvarande håller 
webbplatsen på att byggas om vilket ökar möjligheterna till delaktighet, interaktion och 
inspiration. Sictor anpassade för barn och unga ökar tillgängligheten. 
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Installationen av utlånings-/återlämningsautomater är genomförd på stadsbiblioteket vilket 
innebär möjlighet till mer service åt låntagarna. Filialbiblioteken återstår, liksom ett utbyte av 
den gamla streckkodstekniken till RF!D, vilket innebär att samtliga media förses med ett chip 
och radiovågsteknik 

Förberedelserna med att öppna dörrarna till det integrerade skol- och folkbiblioteket i 
Asarums bildningscenter pågår. 

En kultursamordnare arbetar utifrån verksamhetside för Lokstallarna som är beslutad i 
nämnden. Besöksantalet ökar ständigt, vilket bland annat ställer krav på ökad teknisk 
utrustning och en attraktiv och flexibel miljö. 

Fritidsgårdsverksamheten i Karlshamn arbetar för att ständigt vara uppdaterad kring 
ungdomars vanor och behov i syfte att skapa pedagogiska, intressanta, utmanande och roliga 
aktiviteter för ungdomarna i kommunen. 

Musikskolan har nu en ökad flexibilitet när det gäller val av instrument. Ca 64 procent av 
eleverna i varje årskurs i grundskolan spelar något musikinstrument i en grundkurs, vilket är 
en jämförelsevis hög siffra. 

!re natur- och kulturskola erbjuder pedagogisk handledning för studier av hållbar utveckling, 
ekologiska samband, kretslopp, resurshållning samt kulturhistoriska miljöer. Skolan utgör en 
central roll i utbildningsförvaltningens arbete med hållbar utveckling. 

Inom konsumentverksamheten har det forebyggande arbetet, främst infonnationsinsatser, 
blivit allt mer efterfrågad. En hel utbildningsdag for arbetslösa ungdomar har genomforts for 
3 :e året. Rådgivningskontakterna på konsumentområdet är konstanta, men mer komplicerade. 
Konsumentrådgivaren har fått uppdraget att i samarbete med Konsumentverket vara delaktig 
som utbildare for nya vägledare. Efterfrågan på budget-och skuldrådgivningen ökar. Nytt 
fårslagtill ändringar i skuldsaneringslagen läggs fram 2013-10-09. Energirådgivningen är 
under upparbetande. Efterfrågan är störst under höst och vinter. En elcykel har köpts in. 
Cykeln finns tillgänglig får utlåning under någon eller några timmar. 

Bostadsmarknad och infrastruktur 
Kommunen har idag bra beredskap för boende i villa men detaljplaner för flerbostadshus i 
Karlshamns stad är en brist som uppmärksammas i samrådsförslaget till ny Översiktsplan och 
som på sikt kommer att lösas. 

Under första delperioden av 2013 har stadsmiljöavdelningen arbetat med olika 
förtätningsprojekt inom Karlshamns innerstad bland annat kvarteret Norrköping, och Borås 
som möjliggör flera bostäder, kontor och handel i centralt läge. Ny detaljplan över 
sjukhusområdet påbörjades i början av året och kommer att omfatta även kontor, bostäder och 
handelsändamåL Arbetet med landsbygdsutveckling i strandnära lägen och bevarande- och 
utvecklingsplan för Karlshamns innerstad slutfördes under detta år och skickades ut på samråd 
som en del av översiktsplanen. 
När det gäller landsbygden så prövades möjligheten för nya bostäder inom bland annat 
Bjärnöhalvön och Torarp. 

Under första halvåret 2013 har bygglov givits för tre en bostadshus och ett flerbostadshus (åtta 
lägenheter). 
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Samhällsbyggnad 
Den nya plan-och bygglagen har inneburit ökad administration och antal platsbesök Även 
byggnadsinspektörerna har påverkats genom ökad arbetsbelastning. 

De kommunala utbyggnadsområdena i Skogsborg, Vettekulla samt Asarumsdalen har medfört 
större beställningar av nybyggnadskartor. 

Gallring av skog har skett i Svängsta, i området inom jordgölsvägen- Åsvägen- Emnebodavägen, 
Skyttevägen- Stora vägen, liksom området mellan cykelvägen-Hundsjön och Ringvägen samt vid 
Eklunden i Hällaryd. 

Flisning av skidspåret i Långasjönäs reservatet är klart. Lekplatsen på Plöjarevägen är ombyggd, 
M ossvägens lekplats är under ombyggnad och Braxenvägens lekplats är nerlagd. Mycket tid har 
gått åt till bevattning av stadsträd. l augusti genomfördes en uppskattad parkvandring i 
samarbete med Svängsta trädgårdsförening. 

Antalet om prov av badvattenproverna som tas på de kommunala badplatserna har varit färre än 
tidigare år. 

På samtliga bryggor till skärgårdstrafiken har det monterats påkörningsskydd. Eköholm har 
utrustats med spång på de lägsta punkterna av promenadstråket. 

jössarinkens betongpist har på två områden, med en sammanlagd yta på ca 250m2, sjunkit 9-14 
cm. Tillfällig åtgärd har vidtagits eftersom fullständig lagning kan ske först 2014. Ansvarsfrågan 
är i nuläget ej klarlagd. 

Utbyggnaden av den uppskattade spontanidrottsplatsen vid Österslättskolan fortsätter. Under 
året har det tillkommit en u-ramp, pingisbord, soldäck samt toalett för allmänheten. 

Vintern var extrem med täta snöfall, mycket plogning och haJkbekämpning vilket också innebar 
att sandupptagning och sopning tog lång tid. Arbete med röjning och enklare beläggning har 
skett utmed det enskilda vägnätet. Trädäcket på den centrala GC-bron, gamla järnvägsbron över 
Mieån, är utbytt och förstärkt. 

Dataservice har påbörjat installationen av de nya standardarbetsplatserna som innebär 
Windows 7, Outlook som E-post och nya Office 2013 till samtliga anställda. Enheten har även 
varit delaktiga i arbetet med nytt lntranät och ärendehanteringssystem Ephorte (Evry). 

Nätverksmiljön uppdaterades i början av året och kör nu 10GB från rådhuset till alla 
knutpunkter i kommunen (idag är hastigheten 1GB). Detta är också en förberedelse för att gå 
övertill10GB internetkapacitet med övriga länet ocb landstinget. 

En översyn har skett av kommunens växelsystem och serviceavtalet är förlängt till2016. 
Uppgradering av växelsystemet kommer att ske i oktober 2013. 

KRAV-certifiering har genomförts i samtliga kök. Certifieringen gäller den lägsta nivån som 
innebär att 15 produkter har bytts ut mot antingen KRAV-märkta, MSC-märkta eller ekologiska 
produkter. 

Björnabackens kök är under renovering och har varit så sedan i slutet av maj. Verksamheten 
sköts från Österslätt Lunchgästerna som brukar äta i Björnabackens restaurang är hänvisade till 
Gustavsborg. Renoveringen beräknas vara klar i mitten av september. 
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Byggnationen av Asarums bildningscenter pågår och därför är stenbackaskolans lunchservering 
i provisoriska lokaler på Pingstkyrkan. 

Kostdataprogrammet AIVO är under implementering och alla skolkök har nu tillgång till en 
läsfunktion för att kunna ta ut recept, mängdangivelser och arbetskort Matsedlarna inom skola 
och äldreomsorg går att se på smartphones via en gratisapp som heter AivoMeny. 

Upphandling av en kostutredning har gjorts. Utredningen ska visa på tre olika modeller av 
produktion och samordning av verksamheten inom Kostservice. Planerad slutredovisning 
kommer att ske i december. 

Arbetet med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i Portalen har utökats och digital SBA håller 
på att införas på samtliga förskolor. 

Djurängen har avvecklats och anläggningen används för nuvarande som betesmark för hästar. 

Fastighetsservice följer underhållsplanen med undantag av yttre målning av Väggahailens fasad. 
Byggnationen av Asarums Bildnings Center pågår i enlighet med tidplan. Ombyggnationen av 
Österslättsskolans idrottshall har färdigställts. Dans In Bellevue har fått ny ventilation med 
värmeåtervinning. 

Under första delen av året har städservice sjösatt en ny organisation vilken enligt utvärdering 
mottagits positivt. 

sotningstjänsten saknar fortfarande 0,5-1,0 brandskyddskontrollant för att komma i fas med att 
utföra de brandskyddskontroller som åligger verksamheten. Eventuellt kommer en av de 
anställda att gå en utbildning till skorstensfejartekniker. 

Vård och omsorg 
Inom alla verksamheter pågår ett omfattande arbete för hållbar utveckling med brukaren i 
fokus. I hela förvaltningen genomförs utbildningsinsatser bland annat genom omvårdnadslyftet 
och enligt förvaltningens utbildningsplan. Ledningsgrupp och stödfunktioner har deltagit i SKL:s 
utvecklingsprogram "Leda för resultat". Omsorgsförvaltningen arbetar med att ta fram 
Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:9. 

Eftersom omsorgsnämnden visar på en negativ prognos för 2013 har omsorgsnämnden beslutat 
om åtgärder och uppdrag till omsorgsförvaltningen (2013-08-28 § 111 ). 

Särskilt boende och hemtjänst för äldre, LSS- stöd och service samt HSL 
Under 2013 har arbetet med förbättrat brandskydd i särskilt boende fortsatt. 
Under sensommaren konstaterades en kraftig ökning av personer som var utskrivningsklara 
från sjukhuset. Ett tillfälligt korttidsboende med 8 platser öppnades därför på jössastigen den 23 
augusti. 

De nya föreskrifterna för bemanning med mera i särskilt boende för äldre samt för personer 
med demenssjukdom kommer att träda i kraft under första delen av 2015. Under 2013 och 2014 
startar förberedelser inför ikraftträdandet. 

Hemtjänsten arbetar strukturerat med resursfördelning utifrån bedömda timmar (Pro Capita) 
och planerade timmar (LapsCare) och utvecklingen följs månadsvis. Antalet beslutade och 
planerade timmar har ökat under året. Ökningen av brukartimmar kan ställas i relation till 
kommunens demografiutveckling för äldre. Under året har det fortsatta arbetet med utveckling 
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av önskad sysselsättningsgrad och tvättstugeschema lett till att alla enheter är i skarp drift från 
och med maj. Samma utveckling har skett inom personlig assistans. 

Gruppbostaden jössastigen inom LSS-verksamheten har avvecklats. Omsorgsnämndens resultat 
har påverkats negativt på grund av en oförutsedd insats om skolgång på annan ort enligt LSS. 

Förändring av huvudmannaskap för hemsjukvården genomfördes 1/1 2013 och arbete har 
pågått under året med att integrera verksamheterna. 

Projekt trygg hemgång har startats i april och syftar till att underlätta för brukare att komma 
hem till den egna bostaden efter sjukhusvistelse. Ett team har bildats bestående av 
undersköterskor, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Projektet fortsätter 2014. 

Individ och familjeomsorg, IFO 
En översyn av organisation och arbetssätt pågår inom IFO. Alla medarbetare kommer att vara 
delaktiga. Fullmäktige har beslutat att genomföra projekt FIA, fler i arbete. Projektet startade i 
maj 2012 och hittills har 19 personer börjat. För att hålla budget i balans samt uppfylla KF:s 
beslut föreslår socialnämnd, i samarbete med NAV, att projektet förlängs under 2014-2015. 
Under året har antalet placerade vuxna missbrukare ökat från 6 till11 personer för att idag ligga 
på 5 personer. Placeringar av barn och unga ligger på samma nivå för motsvarande period förra 
året. En ökning av antal placeringar kan inträffa vilket kan försämra prognosen. 
Kostnaderna för försörjningsstöd har hittills under 2013 legat lägre än motsvarande period 
förra året. 

Inom socialpsykiatrin planeras flera satsningar på verksamheten som påbörjas redan under 
2013. 

Under september kommer HVB-hemmet för ensamkommande flyktingungdomar flytta till nya 
lokaler vilket kommer att underlätta arbetet utifrån det nya avtalet med migrationsverket 

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2013-08-31 
Kommunfullmäktige har 2012-06-18 fastslagit kommungemensamma mål för både 
verksamheten och ekonomin. Samtliga av kommunfullmäktige beslutade 30 mål anges nedan 
(med undantag av de fyra finansiella målen som kommenteras under rubriken "Finansiell 
analys). 

Det är dock endast de fyra målen som inte bedöms uppfyllas helt eller delvis under året som 
kommenteras i delårsrapporten, kursiv text. Även vidtagna åtgärder för att försöka nå målet 
kommenteras. Övriga mål bedöms vara helt eller delvis uppfyllda. Fullständig redovisning av 
grad av måluppfyllelse sker i samband med årsredovisningen. 

9 (28) 



Prioriterade kärnområden och utvecklingsområden med 
kommungemensamma mål 

Kärnområden 

Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre 

Mål: Fritiden för barn och unga ska berikas genom ökade satsningar på sport, musik, natur- och 
kulturupplevelser. 

Mål: De äldre ska ha rätten att vårdas med värdighet och integritet utgående från social och 
ekonomisk rättvisa. 

Mål: Äldreomsorgen ska präglas av trygghet och omtanke i vardagen. Hänsyn ska tas till de 
äldres behov av friskvård i olika former. 

Mål: Anhörigstödet, hemtjänsten och en samverkan med landstingets hemsjukvård ska 
vidareutvecklas. Kommunen är positiv till pågående utredning om övertagande av hemsjukvård 
från landstinget. Personalens behov av kompetensutveckling ska beaktas. 

Mål: Familje- och personalkooperativa och andra icke vinstdrivande alternativ ska prövas som 
komplement till den kommunala vårdverksamheten. 

Må/uppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Idag finns inga intressenter för att driva verksamhet inom 
ramenför familje- och personalkooperativ eller andra icke vinstdrivande alternativ. 

Mål: Strävan ska vara att resurser finns tillgängliga för att stödja invånare med särskilt behov. 

Utbildning 

Mål: Förskoleverksamheten ska präglas av god omsorg och tillgänglighet med likvärdig kvalitet 
och pedagogiskt innehåll. 

Mål: Goda omsorgs- och utbildningsmöjligheter ska finnas för kommunens barn och ungdomar 
med ett elevperspektiv 1-20 år. Genom samverkan mellan de olika skolformerna ska det 
livslånga lärandet främjas. 

Mål: Strävan ska vara att resurser ska finnas till att alla elever kan uppnå godkända betyg. 

Mål: Familje- och personalkooperativa alternativ ska vara komplement till den kommunala 
skolan under förutsättning att kvaliteten bibehålls. 

Mål: Ett utvidgat samarbete med andra utbildningsgivare och kommuner ska åstadkommas och 
leda till ett brett utbud för elevernas val och en bra utbildning. 

Arbete och integration 

Mål: Insatserna enligt visions- och måldokumentet ska bidra till att trygga välfärden och 
sysselsättningen genom att kommunen är attraktiv för såväl arbetskraft som företag. 
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Mål: Karlshamn ska präglas av lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund. Samhällsgemenskapen ska utgå från ömsesidig respekt för 
olikheter inom de gränser som följer av grundläggande demokratiska värderingar. 

Utvecklingsområden 

Tillväxt och näringsliv 

Mål: satsningen på högskola och eftergymnasial utbildning ska fortsätta med inriktningsmålet 
att till år 2 O 17 u p p nå 2 000 studenter. 

Mål: Företagsutvecklingen genom kompetensutvecklingsprojektet NetPort ska fortsätta med 
inriktningsmålet att år 2017 uppnå 1 000 nya arbetstillfällen samt 100 nya företag inom 
NetPorts fokusområden. 

Mål: En järnvägsförbindelse mellan Karlshamn och Olofström (Sydostlänken) ska finnas för att 
förbättra godstransporterna. Inriktningsmålet är att sydostlänken är i drift senast 2017. 

Måluppfyllelse: Trafikverket har tillsammans med berörda kommuner och näringslivet låtit 
utföra en utredning avseende Sydostlänken. Utredningen har varit ute på remiss under sommaren 
2013. Av sydostlänkens totala sträcka på cirka 59 km består 41 km av den befintliga banan mellan 
Älmhult och Olofström. Resterande 18 km mellan Olofström och Blekinge kustbana är en ny 
järnväg som utgör den felande länken. Utbyggnaden finns inte med i Trafikverkets förslag till 
investeringsplanföre år 2025. 

Mål: Ansträngningar ska göras för bättre kommunikationer och utbyggnad av E22:an och 
Tvärleden med inriktningsmålet att nämnda vägar är i drift 2017. 

Måluppfyllelse: E22 Sölve - Stensnäs pågår och hela sträckan på cirka 15 kilometer beräknas 
vara klar vid slutet av 2014. Tvärleden har skyltats om till riksväg 15. Ombyggnad av delen förbi 
Lönsboda återstår och här pågår arbete med en förstudie. Utbyggnaden finns tyvärr inte med i 
långtidsplaneringen. 

Mål: Arbetet enligt det näringslivspolitiska programmet ska utvecklas vidare. Programmets 
innehåll ska ses över. Näringslivets internationalisering ska belysas och tas tillvara. 

Mål: Karlshamn ska utvecklas vidare som charmigt upplevelsecentrum för handel och nöje. 

Mål: Utvecklingsarbetet med att etablera företag i Stillerydsområdet ska accelerera med 
inriktningsmålet att uppnå minst 500 nya arbetstillfällen 2017 inom transport- och 
logistikbranschen, tillverkningsindustrin, verksamheter med internationell prägel med mera. 

Måluppfyllelse: Investeringsåtgärder i form av utbyggnad av gator, VA-försörjning mm som är 
förutsättningar för företagsetableringar i området färdigställs nu. Det samma gäller projektet 
'Järnvägsanläggningar i Stilleryd" som omfattar elektrifiering och renovering av hamnspåret, 
utbyggnad av en bangårds första etapp samt utbyggnad av kombiterminal. 

11 (28) 



Turism 

Mål: Naturen och kulturmiljöerna i hela kommunen erbjuder en stor potential för utveckling av 
turistnäringen. Särskilda satsningar inom detta område ska öka kommunens attraktivitet för 
såväl boende som besökare. 

Attraktivt boende 

Mål: Kommunen ska erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan kombineras 
med ett bra boende, arbete och studier. Bostadsmarknaden ska erbjuda möjligheter till ökad 
inflyttning. 

Mål: Det ska finnas lägenheter och tomter som ger möjligheter till ett blandat boende som 
stämmer väl överens med efterfrågan. 

Mål: Inom lO år ska ca l 000 nya bostäder uppföras. I befintlig bebyggelse på landsbygden och i 
kustremsan ska förtätning ske. 

Ekonomi och personal 

Mål: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med en aktiv friskvård, flexibla 
arbetsförhållanden, goda möjligheter till heltidstjänst för de som så vill, bra karriärmöjligheter, 
hög delaktighet, arbetsglädje, ett framgångsrikt ledarskap och tydlig koppling mellan utbildning 
och lön. Kommunen ska rankas som en av landets bästa arbetsgivare. 

Mål: Kommunens verksamheter ska drivas i en anda av god ekonomisk hushållning och 
flexibilitet. Ekonomisk balans mellan kommunens intäkter och kostnader utgör därvid en lägsta 
nivå i kommunens ekonomi. Kostnader ska anpassas efter intäkterna och resursstyrning råder. 
Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet om det uppstår konflikt 
mellan mål och resurser. 

Finansiell analys 
Bakgrund 
Karlshamns kommun redovisar en finansiell analys enligt RK- modellen. Målsättningen är att 
analysera fyra viktiga perspektiv. Detta för att kunna identifiera ekonomiska problem och 
därigenom klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning. 

Fyra perspektiv 
Den ekonomiska analysen som redovisas på följande sidor bygger på fyra perspektiv: det 
ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den 
ekonomiska utvecklingen. 

Resultatet 
För åren 2004 till 2012 har Karlshamns kommun klarat balanskravet vilket innebär att det inte 
finns något åtagande om att återställa underskott. Det faktiska utfallet efter 8 månader vad avser 
driftredovisningen, blev 13,5 mnkr, vilket ska jämföras med 13 mnkr för motsvarande period år 
2012. Helårsprognosen år 2013 indikerar att kommunen även i år kommer att klara 
balanskravet Helårsprognosen för år 2013 är ett ekonomiskt resultat på cirka 41,5 mnkr vilket 
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motsvarar en överskottsgrad på 2, 7 o/o. Genomsnittet för de sista fem åren blir 3,2 o/o i 
delårsrapporten. De finansiella målen avseende en resultatnivå på i genomsnitt 2 o/o under en 
femårsperiod samt anpassning av kostnaderna efter intäkterna (resursstyrning) är därmed 
uppfyllda. 

Det prognostiserade positiva helårsresultatet på 41,5 mnkr, jämfört med budgeterat 
helårsresultat på 3,6 mnkr, består främst av följande poster av engångskaraktär: återbetalning 
från AFA försäkring 28 mnkr (preliminärt belopp), bättre skatteutfall jämfört med tidigare 
prognoser 3 mnkr samt något lägre räntekostnader 3 mnkr. 
Prognosen för 2013 års investeringar hamnar på 250 mnkr (varav VA 15 mnkr), vilket är 6 
mnkr lägre än den budgeterade nivån på 256 mnkr. 

Beslut om RUR- Resultatutjämningsreserv 
Enligt kommunallagen får från och med år 2013 medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykeL Kommunfullmäktige beslutade i juni 
2013 att införa en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven byggs inom ramen för det egna 
kapitalet och disposition eller avsättning påverkar inte kommunens finansiella resultat utan 
endast balanskravsresultatet Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst 
ett belopp som motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 o/o av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Karlshamns kommun 
ska reservera medel upparbetade 2010-2012 vilket innebär att ingående balans beräknas och 
beslutas av kommunfullmäktige under räkenskapsåret 2013. Uttag ur reserven kan budgeteras 
från och med 2014. 

Balanskravet 
Nedan visas prognosen för balanskravsavstämningen år 2013 samt budget 2014. Beräkning har 
även gjorts av resultatutjämningsreserven (RUR) för åren 2010-2012. 

2010 2011 2012 Prognos Budget 
2013 2014 

skatteintäkter ink! 1394 1432 1475 1544 1582 
utjämning, mnkr 

1%av 13,9 14,3 14,8 15,4 15,8 
skatteunderlaget 

Arets resultat 64,9 37 43,6 41,5 -5,7 
Realisationvinster -1,2 -1,2 -0,2 o o 
Realisationsförluster 1,1 o o o o 
VA o 1,1 -0,1 o o 
Krav på återställande av o o o o o 
tidigare resultat 
Årets resultat efter 64,8 36,9 43,3 41,5 -5,7 
balanskravsjusteringar 
Medel till -50,9 -22,6 -28,6 -26,1 0,0 
resultatutjämningsreserv 
Medel från o o o o 5,7 
resultatutjämningsreserv 
Årets 13,9 14,3 14,8 15,4 0,0 
balanskravsresultat 
Ackumulerad reserv 50,9 73,5 102,0 128,2 122,5 
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Kapacitet 
soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. På balansdagen 2013-08-31 var 
kommunens soliditet, med hänsyn till pensionsredovisningen enligt blandmodellen 69 o/o. 
Motsvarande period föregående år var utfallet 75 o/o. Genomsnittet för de sista fem åren blir 69 
o/o. När hela pensionsåtagandet, inklusive ansvarsförbindelser, inom linjen beaktas blir utfallet i 
stället 20 o/o. Motsvarande period föregående år var utfallet 21 o/o. 

Risk 
Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet 
Likviditeten uppgick till 105 mnkr per 2013-08-31 vilket ska jämföras med 113 mnkr vid 
motsvarande tidpunkt år 2012. 

Pensionshantering- ingen fondering av pensionsrätter 
Hittills har ingen särskild fondering av intjänade pensionsrätter skett, annat än att individuell 
del fullt ut betalts för respektive individ, samtidigt som nyintjänandet efter år 1998 bokförts 
som avsättning i balansräkningen. Särskild reservering av tillgångar för att täcka åtagandet har 
inte skett, utan återlåning i verksamheten har tillämpats. 

Från och med 2013 har SKL beslutat om sänkt kalkylränta för beräkning av pensionsåtagandet 
som ska beaktas från 2013 och gälla från 2014. Räntan sänks med 0,75 procentenheter Den 
sänkta räntan innebär ett ökat åtagande avseende ansvarsförbindelse vilket per helår 2013 
motsvarar 48 mnkr. 

Borgensåtagandet och låneskulden har ökat 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till1457 mnkr per 2013-08-31 vilket är en ökning med 
55 mnkr sedan motsvarande årsskiftet (1 402 mnkr). Borgensåtagandena är främst hänförbara 
till kommunens dotterbolag. 

Låneskulden har ökat under 2013 då nyupplåning skett med 70 mnkr till följd av att 
investeringsnivån är hög i kommunen. Låneskulden uppgår till 217 mnkr per 2013-08-31 
augusti vilket ska jämföras med 148 mnkr vid senaste årsbokslutet. Amortering sker årligen 
med 2 mnkr. 

Kontroll 
Med kontroll avses hur väl upprättade ekonomiska målsättningar och planer följs. En god 
följsamhet mot budget ger goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Risk och 
kontroll hänger samman då de båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer. 
Detta redovisas nedan i periodiserad driftredovisning per 2013-08-31, driftredovisning 
prognos helår samt i investeringsredovisning per 2013-08-31. 

Driftredovisning periodiserad per 2013-08-31 (tkr) 
Sammanställningen visar för varje nämnd och finansförvaltningen: 
• periodiserad budget avseende nettokostnader 
• redovisade nettokostnader med hänsyn tagen till periodiseringar 
• nettokostnader i procent av periodiserad nettobudget 
• prognos över förväntad budgetavvikelse vid årets slut, + överskott, - underskott 
• periodiserad nettokostnad per 08-31 
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Driftredovisning periodiserad per 2013-08-31 

Nämnd Periodiserad Periodiserad Netto- Prognos Periodiserad 
nettobudget nettokostnad kostnad avvikelse nettokostnad 
2013-08-31 2013-08-31 i% 2013-12-31 2012-08-31 

Kommunfullmäktige -1134 -1261 111 o -1077 
Kommunrevision -885 -608 69 o -766 
Kommunstyrelse -77 451 -73 959 95 1500 -76319 
BUSnämnd -308 326 -309 408 100 -1 624 -302 331 
Gymnasienämnd -91 586 -87 883 96 s 555 -88 683 
NAVnämnd -21 349 -20 690 97 988 -19 342 
Kulturnämnd -15 405 -15 158 98 371 -15 041 
Teknisk nämnd -44 473 -39 281 88 -2 950 -36 400 
Byggnadsnämnd -4178 -4 059 97 o -4248 
Fritidsnämnd -30 069 -29 277 97 o -29 646 
Omsorgsnämnd -347 675 -351 260 101 -2 859 -322 296 
Socialnämnd -58 920 -60 394 103 -346 -58180 
Valnämnd -42 -11 26 -30 -21 
Överförmyndarnämnd -1585 -2 159 136 -140 -1802 
Festivalkommitte -1411 -1611 114 -300 -1465 
Summa nämnder -1004 489 -997 019 99 165 -957 617 

Finansförvaltning 
Pensionering mm -22 803 -21149 93 2 480 -20516 
Kalkylerade kapital-
kostnader 24 692 24 692 100 o 23209 
Skatter, generella 
statsbidrag 1027 203 1 029 056 100 2 779 989193 
Finansiella intäkter 3 837 4 406 115 854 3 732 
Finansiella kostnader -9 087 -7 373 81 2 571 -7830 
Avskrivning fordr. -133 -133 100 o -133 
jämförelsestörande 

l poster 2 550 o o 28 445 o 
Anslag till förfogande -19 363 -18 995 98 553 -17172 
Summa 1006 896 1010 504 100 37 682 970483 
finansförvaltning 

TOTAL T NETTO 2 403 13485 37848 12866 
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Driftredovisning prognos helår (tkr) 

Årsbudget Årsprognos 
Nämnd 2013 netto per 131231 Avvikelse 

Kommunfullmäktige -1 701 -1701 o 
Kommunrevision -1328 -1328 o 
Kommunstyrelsen -116 177 -114 677 1SOO 

BUS nämnd -462 489 -464113 -1624 

Gymnasienämnd -137 379 -131824 s s ss 
NAVnämnd -32 023 -31 035 988 

Kulturnämnd -23 101: -22 737 371 
Teknisk nämnd ink! VA -66 71C -69 660 -2 9SO 

Byggnadsnämnd -6 267 -6 267 o 
Fritidsnämnd -4S 104 -45 104 o 
Omsorgsnämnd -521 513 -524 372 -2 859 

Socialnämnd -88 380 -88 726 -346 

Valnämnd -63 -93 -30 

Överförmyndarnämnd -2 378 -2 S18 -140 

Festivalkommitte -2117 -2 417 -300 

SUMMA NÄMNDER -1 506 737 -1 506 572 165 

Årsbudget Årsprognos 
Finansförvaltningen 2013 netto per 131231 Avvikelse 
Övriga intäkter o o o 
Pensionskostnader netto -34 204 -42 204 -8 000 
SemskuldjPO-påläggjFörsäkringar mm o 10 480 10 480 
Kalkylerade kapitalkostnader 113 417 113 41° o 
Ränta, aktier och andelar -4 728 -4 728 o 
Avskrivningar -76 379 -76 379 o 
Anslag till förfogande: 
-KF -170 -170 o 
- KS -3 343 -3 343 o 
- KS löneökningar -24 532 -23 979 SS3 
- KS aktiv personalpolitik -1 00( -1 DOC c 
skatteintäkter l 253 483 l 258 366 4 883 
statsbidrag och utjämning 287 322 285 218 -2 104 
jämförelsestörande post, socialstyrelsen 3 825 3 825 o 
jämförelsestörande post, AF A-medel o 28445 28 445 
Finansiella intäkter s 7SS 6 609 8S4 
Finansiella kostnader -9 103 -6 532 2 S71 
SUMMA FINANSIERING 1510 343 1548 025 37 682 

DRIFTSREDOVISNINGEN TOTAL T 3 60f 41453 37 847 
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Kommentarer till nämndernas utfall vid negativ årsprognos 

Nämnd för barn, ungdom och skola 
BUS-nämndens underskott beror till stor del på att elevantalet till fristående verksamheter har 
ökat ytterligare inför höstterminen. Dessa elever kommer från olika delar av kommunen och det 
är svårt att anpassa den kommunala verksamheten snabbt för att täcka underskottet. 
Svårigheter finns fortfarande att minska ner antalet personal på grund av organisatoriska 
problem främst inom grundskolan. På nästa nämndsmöte ska ett åtgärdsförslag behandlas och 
arbetet på förvaltningen påbörjas nu för att komma i balans. 

Teknisk nämnd 
Högre kostnader för vinterväghållning -4,4 mnkr och bättre utfall för övriga verksamheter + 1,4 
mnkr. Tekniska nämndens beslut att begära tilläggsanslag för de ökade vinterväghållnings
kostnaderna kommer att behandlas av kommunstyrelsen i september. 

Omsorgsnämnd 
Omsorgsnämndens uppföljning efter maj visade på en prognos på -6,0 mnkr. Analys och förslag 
till åtgärder har presenterats för nämnden i augusti. Omsorgsnämnden tog beslut om åtgärder 
och gav fortsatt uppdrag till förvaltningen 130828 § 111. Uppföljning efter augusti visar en 
förbättrad helårsprognos till-2,9 mnkr. 

Anledningen till nämndens negativa prognos är bland annat att periodiseringen av 
periodbudgeten varit för låg och fler brukartimmar och därmed högre kostnader för hemtjänst. 
Periodiseringen har ändrats 2013 till följd av att semesterlöneskulden numera kostnadsförs 
löpande under året. Under augusti ökade kostnaderna kraftigt för utskrivningsklara. För att 
möta det ökade behovet av korttidsplatser öppnades därför ett tillfälligt korttidsboende. 
Nämnden har beslutat om att vidta en rad åtgärder. Förvaltningen har bland annat fått i uppdrag 
att utreda det framtida behovet av korttidsplatser, vilka förändringar som är möjliga att 
genomföra samt vilken kostnadspåverkan detta får. Nämnden följer noga den ekonomiska 
uppföljningen och en extra uppföljning per juni månad har gjorts. 

Överförmyndarnämnd 
Avvikelsen beror på ökade kostnader för arvoden till de gode männen och förvaltarna sedan 
huvudmännen blivit fler. 

Kommunstyrelse, Festivalkommitte 
Festivalen kommer att göra ett rejält underskott på grund av för få sålda biljetter till 
onsdagskonserten samt övriga fördyrade kostnader. Prognosunderskott beräknas till ca 300 tkr. 
Det finns samtidigt risk för att underskottet kan öka med ca 200 tkr. 

Kommentarer till nämndernas utfall vid positiv årsprognos 

Kommunstyrelse 
Lägre kostnader kollektivtrafik och byanätssatsning. 

Gymnasienämnd 
Högre intäkter (AF-bidrag, interkommunala ersättningar) och lägre kostnader för 
interkommunal ersättning. 

Nämnd för arbetsmarimad och vuxenutbildning 
Ökade intäkter (utbildningsplatser och AF-bidrag). 
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Finansförvaltning 
För finansförvaltningen beräknas budgetöverskott med 37,7 mnkr. Den kraftiga 
prognosförbättringen beror på beslut om återbetalning av premierna för åren 2005 och 2006 för 
AGS-KL och Avgiftsbefrielseföräkringen med totalt 28,5 mnkr. Prognosen innehåller också en 
förbättring av skatteintäkterna och ett förbättrat finansiellt netto. 

Investeringsredovisning 

Sammanställningen visar för varje nämnd 

• budgeterad nettoinvestering för hela året 
• nettoinvestering enligt redovisningen per 2013-08-31 
• beräknad nettoinvestering per 2013-12-31 (hela året) 
• prognosavvikelse per 2013-12-31 

Investeringsredovisning 

Nämnd, tkr Netto- Netto in- Beräknad Prognos-
investering vestering per nettoinvestering avvikelse 

enlilrt bude:et 2013-08-31 per 2013-12-31 2013-12-31 
Kommunstyrelse -72 654 -69 168 -72 996 -342 
BUS nämnd -6 200 -2 924 -6 200 o 
Gy_mnasienämnd -6 744 -1855 -5 894 850 
NAVnämnd -600 -399 -600 o 
Kulturnämnd -450 -205 -450 o 
Teknisk nämnd -124 973 -84 820 -124 696 277 
Teknisk nämnd VA -20 655 -4 047 -15 155 s 500 
Byggnadsnämnd -220 -102 -220 o 
Fritidsnämnd -16 020 -5 466 -16 020 o 
Omsorgsnämnd -6 573 -1342 -6 573 o 
Socialnämnd -1350 -327 -1 350 o 

Summa -256 439 -170 655 -250 154 6285 

Kort om de största investeringsprojekten 
BLC industriområde och BLC/MOS järnvägsterminal (Kommunstyrelse): 
Investeringsåtgärder i form av utbyggnad av gator, VA-försörjning mm som är förutsättningar 
för företagsetableringar i området färdigställs nu. Det samma gäller projektet "järnvägs
anläggningar i Stilleryd" som omfattar elektrifiering och renovering av hamnspåret, utbyggnad 
av en bangårds första etapp samt utbyggnad av kombiterminaL 

Vettekulla västra (Kommunstyrelsen): 
Anläggningsarbetena för tomtmark pågår och slutbesiktning sker i mitten av oktober. 
Marknadsföring pågår. Hittills är tre tomter sålda. 
Anläggningsentreprenaden avseende G C-väg Vettekulla är upphandlad och tilldelningsbeslut är 
klart. Byggstart sker i oktober 2013 och arbetena ska vara klara under maj 2014. 
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Skogsborg (Kommunstyrelsen): 
Anläggningsarbetena för tomtmark pågår och slutbesiktning sker i mitten av oktober. 
Marknadsföring pågår. Hittills är en tomt såld. 
Bygglovsansökan och miljöansökan inlämnad på kommunal fastighet i Mörrum, för anläggning 
av pistolskytte bana. Byggnation beräknas vara klar sommaren 2014. 

Asarums Bildningscenter (Tekniska nämnden och BUS-nämnden) 
Byggnationen av Asarums Bildningscenter pågår och entreprenaden är indelad i tre etapper. 

Etapp 1, som innehåller parkering och trafikangöring, färdigställdes augusti 2012. 
Etapp 2, skolbyggnad och bibliotek, påbörjades juni 2012 och kommer att vara klart för 
inflyttning sommaren - hösten 2 O 14. 
Etapp 3, idrottshallen, skall stå klart december 2014 då hela bygget kommer att slutbesiktigas. 

Projektet följer uppgjord tid plan. Den långa vintern har dock vållat entreprenören en del 
problem. Projekterings- och byggmöten genomförs regelbundet. Budget för 2013 har förbrukats 
i enlighet med uppgjord betalningsplan och extra kostnader. Kostnader för sanering av 
förorenad mark är i dagsläget inte klargjorda. Sett till projektets helhet finns i nuläget inga 
indikationer på att budget kommer att överskridas. 

VA-utbyggnad (Tekniska nämnden): VA-utbyggnad kommer att ske enligt antagen VA-plan. 
Entreprenadingenjör rekryteras under hösten för att verkställa beslutad VA-plan. Under 
resterande del av året kommer det huvudsakliga arbetet endast att vara projektering. 

Mörrums avloppsreningsverk (Tekniska nämnden): Projektet avser nedläggning av 
Mörrums ARV och anläggning av ny överföringsledning till Sternö avloppsreningsverk Projektet 
befinner sig i tillståndsprocessen. Tillfälligt tillstånd söks för Mörrums ARV och nytt tillstånd 
söks för Sternö ARV. Detta för att möta framtida skärpta utsläppsvärden. 

Kort om de investeringsprojekt som inte bedöms genomföras 
Kommunfullmäktige beslutade om en ny och lägre investeringsbudget den 2 september. Den 
lägre nivån beslutades till256 mnkr. Helårsprognosen pekar med en investeringsnivå på ca 250 
mnkr. Avvikelsen beror till övervägande del på senareläggning av projekten va-utbyggnad och 
Mörrums avloppsreningsverk 

Koncernen stadsvapnet i Karlshamn AB 
Resultatet för koncernen per 2013-08-31 är 2,7 mnkr (9,4 mnkr motsvarande period år 2012). 
Helårsprognosen för koncernen är -7,5 mot budgeterade -3,0 mnkr. Den ekonomiska situationen 
i koncernen efter årets två första tertial pekar därmed på ett årsresultat som är 4,5 mnkr sämre 
än budgeterat. Koncernbidrag av planerad storlek skall kunna lämnas till stadsvapnet i 
Karlshamn AB. Moderbolaget kan därigenom säkerställa sina räntebetalningar. Vid 
halvårsskiftet 2011löstes reversskulden om 239 mnkr till ägaren Karlshamns kommun genom 
att externa lån upphandlades. Detta p g a att stadsvapnet omfattas av den nya skattelagstiftelsen 
som trätt i kraft, vilken reglerar avdragsbegränsning för koncerninterna räntor. 
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Resultat före skatt, tkr 2012-08-31 2013-08-31 Prognos 2013 

Karlshamn Enen!i 6 619 5 387 9 793 
Karlshamnsbostäder 16 837 10 917 400 
Karlshamns Hamn 1481 -2 641 605 
Karlshamnsfastil!heter -6 420 -4 077 -7 468 
Moderbolaget -6132 -6 887 -10 774 
Eliminerinl! * -3 008 o o 

Koncernen 9 377 2 699 -7 444 

* Med eliminering avses koncerninterna poster som avser avskrivningar av övervärden som 
uppstod i samband med koncernens bildande. 

Avstämning av finansiella mål 
Kommunfullmäktige reviderade 2013-04-08 de finansiella målen vilket innebar att ett par av de 
tidigare målen togs bort. N edan redovisas de nu beslutade målen. 

Ekonomi i balans 
Båda målen avseende ekonomi i balans bedöms uppnås på helårsbasis. För ytterligare 
kommentarer se avsnittet "Finansiell analys" sidan 12. 

Mål: Kostnaderna måste anpassas efter intäkterna och det är resursstyrning som gäller. 

Mål: Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet om det blir konflikt 
mellan mål och resurser. 

God ekonomisk hushållning 
Båda målen avseende god ekonomisk hushållning bedöms uppnås på helårs basis. För ytterligare 
kommentarer se avsnittet" Finansiell analys" sidan 12. 

Mål: Resultatnivån ska uppgå till lägst 2 o/o av summan av skatte- och bidragsintäkterna i 
genomsnitt under en femårsperiod. 

Mål: soliditeten för kommunen måste uppgå till lägst 60 o/o i genomsnitt över en femårsperiod 
exklusive de pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna. 

Personalberättelse 
Det personalstrategiska arbetet i Karlshamns kommun vägleds av följande långsiktiga 
målsättningar. 

- Ett professionellt ledarskap 
- God arbetshälsa 
- Säkrad personalförsörjning 
- Delaktighet och arbetsglädje 
- En effektiv organisation som genererar tryggad sysselsättning och god löneutveckling 
-jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna 

Under 2013 inriktas det personalpolitiska arbetet främst på följande områden: 

- Önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamheternas behov 
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- Verksamhetsutvecklande lönesättning 
- Modernisering av samverkansavtalet 
- Lägre sjukfrånvaro 
- Personalhandboken färdigställs 

Arbetet under 2013 ser sammanfattningsvis ut så här. 

Önskad sysselsättningsgrad (össg) 
Önskad sysselsättningsgrad har införts i hemtjänsten och för personliga assistenter. 
städservice tillämpar i praktiken redan modellen. Förutsättningarna är sämre i 
utbildningsförvaltningen eftersom vikariekonto n, som kan användas för fasta tjänster och 
därmed össg, inte finns där i nödvändig omfattning. 

Verksamhetsutvecklande lönesättning 
Lönesättningen är individuell och differentierad och används som ett styrmedel för att 
utveckla verksamheten. Cheferna disponerar från 2013 egna utrymmen för lönesättningen av 
sina medarbetare. Det nygamla sättet att arbeta kommer att följas upp under hösten i 
gemensamma chefsträffar. 
Den genomsnittliga löneökningen uppgår till2,9 %. 

Modernisering av samverkansavtalet 
Det nya lokala samverkansavtalet, som bygger på de centrala parternas överenskommelse i 
FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan) har uppdaterats från 2003 och tecknats på nytt 
av de lokala parterna. 

Lägre sjukfrånvaro 
De höga sjuktalen i början av 2000-talet har sjunkit successivt men under första halvåret 
2013 stigit till2009 års nivå. Det är både kort- och långtidstidssjukskrivningarna som ökar i 
kommunen och riket. Långtidssjukskrivningarna inom utbildningsförvaltningen är dock 
oförändrade. 

Personalhandboken klar 
Färdigställandet av kommunens Personalhandbok är avslutat och handboken är numera 
tillgänglig för våra anställda. 
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Framtidsbedömning 
Sjunkande sysselsättning och svag utveckling av skatteunderlaget påverkar kommunens 
ekonomi negativt de närmaste åren. Först år 2015-2016 förbättras arbetsmarknadsläget 
samtidigt som skatteunderlaget är i nivå med vad som krävs för att bibehålla och utveckla den 
kommunala verksamheten. Samtidigt planerar kommunen stora investeringar de närmaste åren. 
satsningarna syftar till att skapa fler arbetstillfällen, hållbar och effektiv verksamhet samt 
attraktiva boendemiljöer, d v s ett bra utgångsläge när konjunkturen åter vänder uppåt. 
Samtidigt är långsiktighet och god ekonomi ledord för arbetet i Karlshamns kommun. Beredskap 
för att möta lågkonjunkturer samtidigt som resurser för utveckling av kommunen skapas är 
viktigt. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att anpassa verksamheterna och 
kostnaderna utifrån antalet invånare och åldersstruktur bidrar till detta. 

Genom projektet "Kommunens kvalitet i korthet" mäts tillgänglighet, trygghet, medborgarnas 
delaktighet och kommunens information, effektivitet och samhällsutveckling ur ett 
medborgaperspektiv. Dessa mätningar ger viktiga signaler om vilka verksamhetsområden som 
fungerar väl och vilka områden som behöver utvecklas och förbättras framöver. 

Karlshamn 2013-10-08 

~<~-411?~ fj((v,·lrl:fr({fftrttiiJattr ()!~~ 
Hans ~:edt Ulrika Hågvall Lundberg ( Lena Lund 
Ekonomichef Redovisningschef Verksamhetscontroller 
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VARA RAKENSKAPER PER 2013-08-31 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
I delårsrapporten per 2013-08-31 har använts samma redovisningsprinciper som 
årsredovisning 2012 med undantag av semesterlöneskulden. 

Kostnadsbokföring av semesterlöneskulden sker månadsvis sedan 2013-01-01. I delårsrapport 
per 2012-08-31 beräknades och periodiserades semesterlöneskulden vilket innebär att denna 
redovisningsprincip ändrats. 

Utifrån fastställda pensionskostnad, uppgift från KPA, sker bokning av pensionskostnaden i 
december. Löpande under året bokförs pensionskostnader beräknad på % av lönesumman. 
Detta gäller pensionsutbetalningar avseende särskild avtalspension, visstidspension samt 
pensionsförsäkring KÅP. Särskild löneskatt beräknas med 24,26 % på beloppen. Intjänade 
pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Beloppen är justerade i denna 
delårsrapport avseende pensionsåtaganden utifrån KPA prognos 2012 års bokslut samt med 
beaktande om besked från KPA om sänkt diskonteringsränta med 0,75 o/o. 

Redovisning av AFA försäkringar, ca 28 mnkr, beaktas i prognosen för helårsresultatet, men 
redovisas inte som verksamhetens intäkt i resultatredovisningen per 2013-08-31 då beslutet 
fattades först i september. 

Enligt kommunallagen får från och med år 2013 medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige beslutade i juni 
2013 att införa en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven byggs inom ramen för det egna 
kapitalet och disposition eller avsättning påverkar inte kommunens finansiella resultat utan 
endast balanskravsresultatet. Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst 
ett belopp som motsvarar den del av årets resultat som överstiger 1 o/o av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Karlshamns kommun 
ska reservera medel upparbetade 2010-2012 vilket innebär att ingående balans beräknas och 
beslutas av kommunfullmäktige under räkenskapsåret 2013. Uttag ur reserven kan budgeteras 
från och med 2014. 

Kommunen följer i stort den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från 
Sveriges kommuner och landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade 
relmmmendationer med undantag av: 

Anslutningsavgifter, redovisas ej som intäkt i resultaträkningen utan som investeringsinkomst 

Exploateringsverksamhet, redovisas ej som omsättningstillgång utan som anläggningstillgång. 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret Vi 
bedömer att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationen. 

Värdering av förråd görs till senaste inköpspris, då förrådshållningen är av mycket begränsad 
omfattning och avser huvudsakligen drivmedel för motorfordon. Inventering av förråd sker per 
2013-12-31. 

Preliminära slutavräkningen för 2012 och 2013 periodiseras med 8/12 av beloppet i SKL 
prognosen 2013-08-15. Prognoserna varierar över tiden och vi hänvisar därför till 
försiktighetsprincipen. Hela utfallet, enligt prognosen, finns med i kommunens helårsprognos 
över resultatet. Uppgift om slutligt skatteutfall kommer i november. 
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RESULTATRÄKNING 
I nedanstående sammanställning redovisas i mnkr jämförelse mellan periodiserad 
resultatbudget per 2013-08-31 (66,67 %) och ett preliminärt beräknat utfall baserat på 
redovisning och periodisering per 2013-08-31 samt per 2012-08-31. 

Resultaträkning periodiserad Periodiserad Utfall per Utfall per 
(mnkr) budget 66,67% 2013-08-31 2012-08-31 

Verksamhetens intäkter 531 567 539 

Verksamhetens kostnader -1 503 -1532 -1465 

Avskrivningar -51 -51 -49 

Verksamhetens nettokostnad -1023 -1016 -975 

skatteintäkter, statsbidrag mm 1027 1029 989 

Finansiella intäkter 4 4 4 

Finansiella kostnader -6 -4 -5 

RESULTAT 2 13 13 

Kommentarer 

Totalt visar resultaträkningens periodiserade utfall ett överskott på 13 mnkr. Det är 11 mnkr 
bättre än budgeterat, varav nämnderna ligger 7 mnkr bättre än budget och finansförvaltningen 
plus med 4 mnkr. Förra året var utfallet 13 mnkr. Interna poster ingår i såväl budget som utfall. 

Årsbudget Årsprognos 
RESULTATRÄKNING helårsprognos rmnkr) 2013 netto per 131231 
Verksamhetens intäkter 796 851 

Verksamhetens kostnader -2 254 -2 305 

Avskrivningar -76 -76 

Verksamhetens nettokostnad -1534 -1530 

skatteintäkter, statsbidrag mm 1541 1544 

Finansiella intäkter 6 7 

Finansiella kostnader -9 -7 

Resultat före jämförelsestörande post 4 14 

ämförelsestörande post AF A-medel o 28 

RESULTAT 4 42 

Totalt visar resultaträkningens helårsprognos ett överskott på 41,5 mnkr. Det är 37,9 mnkr 
bättre än budgeterat (3,6 mnkr). Nämnderna redovisar att budgeten totalt sett kommer att räcka 
till årets verksamhet. Utfallet för skatter /bidrag beräknas bli bättre med 3 m n kr, återbetalning 
från APA-försäkringar bidrar med 28 mnkr och finansnettot med plus 3 mnkr. Interna poster 
ingår i såväl budget som utfall. 
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KASSAFLÖDESANALYS 
Kassaflödesanalysen redovisar hur verksamhet, investeringar och finansiering har påverkat 
likvida medel. 

KASSAFLÖDESANALYS (mnkr) Utfall Utfall l Arsprognos Arsbudget 
periodiserad samt årsprognos och 2013-08-31 2012-08-31 2013, netto 2013,netto 
årsbudget 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 13 13 41 4 
Avskrivningar 51 49 76 76 
Reavinst o -l o o 
Kassaflöde från den löpande 64 61 117 80 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 
Ökning/minskning av varulager o o o o 
Ökning/minskning av kortfristiga 62 7 o o 
fordringar 
Ökning/minskning av kortfristiga -27 -18 o o 
skulder 
Kassaflöde från den löpande 35 -11 117 80 
verksamheten 

Investerinf.(sverl{samhet 
Förvärv av materiella -171 -62 -250 -256 
anläggningstillgångar 
Avyttring/ minskning av materiella o -l o o 
anläggningstillgångar 
Förvärv av finansi e Ila o o o o 
anläggningstillgångar 
Avyttring/ minskning av finansiella o o o o 
anläggningstillgångar 
Kassaflöde från -171 -61 -250 -256 
investerinf.(sverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Upptagna lån 70 o 70 89 
Långfristiga fordringar o -2 o o 
Amortering av låneskulder -l -47 -l -2 
Kassaflöde från 69 -49 
finansierinf.(sverksamhet 

Årets kassaflöde -3 -60 -64 -89 

Likvida medel vid årets början 108 173 
Likvida medel per- 08-31 105 113 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -3 -60 
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BALANSRÄKN l NG 
I nedanstående sammanställning redovisas i mnkr en jämförelse mellan balansräkning enligt 
bokslut för år 2012 ( = ingående balans 2013-01-01) och balansräkning per 2012-08-31. 

TILLGÅNGAR (mnkr) INGÅENDE UTGÅENDE UTGÅENDE 
BALANS BALANS BALANS 

(2013-01-01) (2013-08-31) (2012-08-31) 
Anläel!llilll~stillgångar, not 1 
- mark, byggnader och tekniska 995 960 891 
anläggningar 
- maskiner och inventarier 109 93 88 
- årets investeringar o 171 62 
Finansiella anläggningstillgångar 182 182 183 
Summa anlägeningstilleånear 1286 1406 1225 

Omsättningstillgångar, not 2 
Förråd mm o o o 
Fordringar 166 81 73 
Kassa och bank 108 105 113 
Summa omsättninestilleånear 274 186 186 

Summa tillgångar 1560 1592 1411 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNJNGAR OCH 
SKULDER [mnkr) 
Eget kapital, not 3 1083 1096 1052 
-varav kommunen 1079 12 
-varav vatten och avlopp 4 1 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner och 7 7 7 
liknande förpliktelser, not 4 

skulder 
Långfristiga skulder, not 5 148 217 149 
Långfristiga skulder VA-fond o o o 
Kortfristiga skulder, not 6 322 219 203 
Poster ej i Economa, periodisering 53 
Summa avsättningar och skulder 477 496 359 

Summa eget kapital, 1560 1592 1411 
avsättningar och skulder 
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PANTEROCH INGÅENDE UTGÅENDE UTGÅENDE 
ANSVARSFÖRBINDELSER (mnkr) BALANS (2013- BALANS (2013- BALANS (2012-
(not 7) 01-01) 08-31) 08-31) 
Ansvarsförbindelser 
Pensionsförpliktelser som inte har 750 782 756 
tagits upp bland skulderna eller 
avsättningarna 

Övri.!!"a ansvarsförbindelser 
Borgens- och övriga 1402 1457 1267 
ansvarsförbindelser 

Summa panter och 2152 2 239 2 023 
ansvarsförbindelser 

Noter till balansräkningen 
Not 1 Anläggningstillgångar 

Här ingår hittills under året gjorda nettoinvesteringar på 171 mnkr minus 
avskrivningar på 51 mnkr. De finansiella tillgångarna har ökat med 0,1 mnkr vilket 
består av övertagande av andelar i Karlshamns Konstgräsarenor ekonomisk 
förening. 

Not 2 Omsättningstillgångar 
Kommunens kassalikviditet (kassa, bank och postgiro) uppgår 2013-08-31 till 105 
mnkr. Fordringarna har minskat från 166 mnkr vid årets början till 81 mnkr per 
2013-08-31. 

Not 3 Eget Kapital 
Det egna kapitalet har justerats med 13,5 mnkr motsvarande resultatet enligt 
resultaträkningen. Kommunens del av resultatet uppgår till 12,3 mnkr medan VA: s 
resultat uppgår till1,2 mnkr. 

Not 4 Avsättningar för pensioner 
Utifrån fastställda pensionskostnad, uppgift från KPA, sker bokning av 
pensionskostnaden i december. Löpande under året bokförs pensionskostnader 
beräknad på o/o av lönesumman. Detta gäller pensionsutbetalningar avseende 
särskild avtalspension, visstidspension samt pensionsförsäkring F ÅP. På dessa 
belopp beräknas särskild löneskatt med 24,26 o/o. 

Not 5 Långfristiga skulder 
Under perioden januari - augusti 2013 har återupplåning skett med 30 mnkr och 
nyupplåning med 70 mnkr samt amortering med 1,25 mnkr. Budgeterad upplåning 
uppgår för år 2013 till 173 mnkr (budgeterad låneskuld 321 mnkr). Budgeterad 
amortering uppgår för år 2013 till 2 mnkr. 

Not 6 Kortfristiga skulder 
De kortfristiga skulderna har minskat från 322 mnkr vid årets början till 219 mnkr 
per 2013-08-31. 
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Not 7 Panter och ansvarsförbindelser 
Intjänade pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 
Beloppen är justerade i denna delårsrapport avseende pensionsåtaganden, vilka 
enligt beräkningar från KPA (prognos 2012-12-19 i 2012 års bokslut samt med 
beaktande av sänkt diskonteringsränta med 0,75 o/o). Per 2013-08-31 uppgår 
ansvarsförbindelsen till 782 mnkr. Motsvarande belopp per helår 2013 beräknas bli 
798 mnkr. Ökningen till följd av den sänkta diskonteringsräntan är 39 mnkr per 
2013-08-31 och 48 mnkr per 2013-12-31. Vid oförändrad diskonteringsränta hade 
ansvarsförbindelsen varit 743 mnkr per 2013-08-31. 

Övriga ansvarsförbindelser avser främst borgensförbindelser hänförbara till 
helägda dotterbolag. Borgensteckningen har ökat med 55 mnkr från årsskiftet 
(1 402 mnkr) till l 457 mnkr per 2013-08-31. 
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Delårsredovisning au~u~f-~~CYI31 

VA-verksamheten 

Karlshamns kommun 

l hållbara Karlshamn strävar vi mot en långsiktig och säker vatten

och avloppshantering där skydd av miljö och människors hälsa sker i 

samklang med tillväxt och byggande. 
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Verksamhet 
fn av Karlshamns kammuns övergripande visioner är att vi ska leva och verka hållbart. Det innebär 
att vi inte ska äventyra framtida generationers möjlighet till ett gott liv utifrån hur vi lever idag. Ett 
rent valten är en grundförutsättning iör ett samhäHe med friska människor och en välmående miljö. 
Det är viktigt att VA-verksamheten h11nteras hållbart och långsiktigt d'å rent vatten idag är en 
självi~Jarhet i vårt saml1älle. 

Organisation 
För de allmänna VA-anläggningar l Karlshamns kornmun ansvarar Kornm~mfullmäktige i egenskap av 
htN1.1dm~n. Organisatoriskt befinner sig VA-enheten under Samhällsbyggnadsförvaltrningell och finns 
därmed politiskt i Tek11iska nämnden. VA-enheten ansvarar för drift och underl1åll av vatten- och 
avloppsreningsverk, ledlningsn~t och vattenmätare. 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 

Byggnadsnämnd Teknisk nårond l Direktion l , ________ , 

Samhallsbyggnadsförvaltmngen strategiska enheten ~] 

stadsmiljöavdelningert 
,--"":"'----~-( Miljöförbundet l 

L _ ~~~i~:._v~t __ ! 
.--------
1 länsstyrelsen : , _______ _ 

Uppdrag 
VA-verksamheten ska verl«l: ~öw en god försörjning enligt Lagen orn allmätlmt ~attenijänster, samt 
följa and1·a log krav, övriga förordrningar, rnyndighetskrav, föreskrifter och direktiv. 

Inom verksamhetsomr:ådet ska VA-enheten: 

,;· Distribuera dricksvatten av godkand kvalilet oth e!fterfrågad kvantitet. 
./ Sk'{dda dricks:vattentälkler genom, vattensl~yddsområden och föreskrifter. 
, .. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav. 
,.J' Oml1änderta ocil avleda da,g~ och ytvatten Från fastigheter och gator. 
,,. IJtföra drift- och umlerhåHsatgärder på kommunens ledningsnät, vattenverk, avloi~J:lsreningsverlk, 

pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsslationer. 
v' Genomföra erforderlig;1, investe:rin1gar för att 11idmakthålla en god dricksvattenftlrsörjning ocb 

ren in!! av spillvatten . 
./ Utföra investeringar i form av utbyggnad <1111 ledningsnät od1 tiiiMmnde anläggningar. 
,,. Vara delaktiga i utbyggnad av tillkommande bostadls- ocl1 industriområden .samt förtätningar. 
./ l<ontrolle,ra och byta \Jt vattenmälare enligt given tidsplan. 
,;· Upprätta miljörap porter, ekonomiska rapporter, del~rsbokslut, årsbokslut samt ta frc~m och 

rapportera verksamhetsslatistik. 



Avloppsreningsverli, ARV 
l Karlshamns kommun finns idag fyra avloppsreningsverk som renar kommunens vatten. Sternö 
avloppst·ening;sverk ocll Mön u m avloppsr~mingsverl< är större anläggningar medan Ringarnilla 
avloppsreningsverk och Halahult avloppsreningsverk är mindre . 

. Avloppsvattnet som tillförs Stem5 ARV härrör frän tiltortema Karlshamn, Asarum, Svängsta, Hällaryd 

och Åryd med kringliggande bebyggelse. Verket byggdes 1997·1998 och är dimensionerat för 26 000 

pe, vilket mot;,varar 26 000 personer. Belastningen idag är 17 400 pe. Reningsverket drivs biologisltt, 

helt tttan fälln,ingskemikalier. Den enda kemikalien som används i processen är en polymer för 

slam avvattning .. Stemö ARV har 12 stycken av k.omrnLme11s pumpstationer är kapplade till verket. 

Avloppsvattnet som tillförs Mörrums avlopps1·eningsverk kommer Från Mörrum och Elieho lm. Verket 

byggdes 1966 och är dimensionerat för 6 000 pe och nuvarande belastning är 3 500 pe. 

Reningsverket arbetar me el en process för reningen som omfattar: mekanisk rening enligt 

aktivslammetoden och kemisk fällning med förfällning och filtrering. Järnklorid används som 

fällningslr.emlkalie .. Slamstabilisering sker genom rötning i rötkammare ocl1 slammet avvattnas efter 

förtjockning i en silbands~ress efter tillsats av polymer. Slammet kamposteras sedan. 15 av 

lmrnmunens pum1'stationer är kopplade til'l Mörrums ARV. 

Avloppsvattnet som tillförs Ringarnala avloppsreningsverk kommer från ortens cirk<J: 60 invånare. 

Verket byggde1s 1982 och är dimensionerat för150 pe. 

Avloppsvattnet som tillförs Halahult avlbpp:sxeningsverk kommer från ortens cirka 60 invånare. 

Verket bvggde:s 1986 och är dimensionerat för 1.50 pe. 

Reva q 
Under 2012 blev Sternö reningsverk ett av 32 HEVAQ-t::r:!rtifierade rening;sverk i Sverige .. RE'Ih\Q ä r elt 

certifieringssystem sorn arbetar för att minsh flödet av 1'arliga ämnen till reningsverk, att skapa en 

hållbar återföring av växtnäringsamtratt hal1\f}ril rlsl~erna på vägen dit. REVAQ ska vara en drivkraft 

fOr en fortlöpande ytterligare forbättring av kvanteten på det till renlngsvNken inkommande 

avloppsvaltilet och därmed p~ växtnäringen från slilmmet Det medför att ett aktivt uppströms·· 

arbete, ständiga: förbättri11gar av siarnkvaliteten och stora llrav på spårbarhet är centralt i 

reningsverkets arbete. Certifieringssystemet erbJuder alla aktörer en öppen och transparenl 

information om hur slammet producerats och om dess sammansättnl!lg. De sr. utom produceras 

växtnäring från avloppsfraktioner pä ett ansvarsfullt sätt och som uppfyller fastställda kvalitetskrav. 

Ledningsnät 
Ledningsnätet i Karls.hamns kommun omfattar idag drl<a 40 mil vattenledningar, 35 mil 

spillvattenledningar och 2.5 mil dagvalten ledningar. Del finns idag inga kombinerade systern men 

både sep~rata system (separat ledning !ör spillvatten medan dagvatten avleds på öppna ytor och 1 

diken) samt duplikata systern (skilda ledningar för spill·· och dagvatten). Vid nyanläggningarläggs idag 

enbart duplikata system. 

VA-enheten använder sig av datasystemet Te kis för att uppdatera acll ajourlöra l.edningskartor. Här 

regfstreras alla händelset· som skfH' p~ nätet. Filmning görs kontinuerligt av vatten·· och 

spillvattenledningarna. Filmningama har pågatt sedan början av 2.000·talet och årligen filmas fem 

kilorneter av ledningsnätet. 



För vattenledningsnätet används också en framtagen modeiii som simulerar flöde och tryck l nätet 

vilket gör det möjligt att upptäcka flaskhals;~r. Spohling av vattenle,dningsnätet görs efter behov. 

Vattenförbr\Jkningen följs och jämförs med normalförbrukningen viikel gör att läckor upptäcks. 

Utifrän dess;a händelser och filmningen planeras s,edan kontinuerligt underhdll på vatten· och 

spillv,~ttenledningarna. !Planeringen görs l samråd med gatu- och parkav'delningen samt KEABför att 
så långt som möjligt samordna asfalteringsarbeten. 

1 Karlshamns kommun finns 87 pumpstationer. för dessa finns en underhl.illsplan framtagen som tar 

hän.syn till gEmerellt upprustningsbehov och arbetsmiljö. På ledningsnätet finns 23 stycken LTA· 

system (LågT ryckAvlopp J och ande'l,en system kommerförmodligen att öka fr.amöver när fler 

områden koppfas på nuvarande ledningsnät. 

Av l<ommunens ungenir 31 000 invånare förses 29 000 invånare med kommunalt dricksvatten och 

28 000 invånare med kornmunalt avlopp, Vilket ger en anslutningsgrad avseende vatMn på 93% och 

avloppsvatten på 90 %. 

Karta överVA-nät 
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Dag· och dränvatten 
De kommunala dagvattenledningarna är dimensionerade så att d·e ska klara ana normala rl"gn. Atl 

dimensionera ledningarna för exceptione·llla regn är i praktiken omöjligt vilket innebär· att vatten 

tillfälligt kan dämma upp i ledningarna och nå marknivå. 

Mycket arbete har lagts ner i !Yommunen på <rtl korrigenl' fellmpj}lat dagvatten. Kommunen var tidigt 

ute med detta arbete som pilbörjades redan pil 80-talet i centrala Karlshamn. 

Huvudsakliga problemområden gällande dagvatten är idag Åryd samt centrala Mörrum. Åtgärder har 

genomfö1is för att forbättra ledningsnätet i Mörrum. 

De pumpstationer som braddar mest vid kraftig nederbörd är Hamnparken, Hiilllaryd, Aryd od1 
Stomlid. l vissa fall handlar det om bräddningar vid pump·stationer som har valts medvetet enligt en 
bräddvattenstrategi för alt rädda redpienten belägen nä,rmare tätbebyggelse i stadsmilij.ö. l andra fall 

kan det handla om kapacitetsbrist i pumpstationer eller liknande. 

Kommunen har In femnerart fastighetsägare genom policyn Information om dag- och dräneringsvatten 
kring vilka regler som gäller och hoppas på så vis att viss;a felkopplingar å1tgärdas på frivillig basis. 

Dricksvattenverk och vattendistribution 
l<arlsha,mns kommuns vattenledningsvatten kommer frän vattenverket vid Långasjö n. Längasjön är 

en ytva1ttentäkt som togs i drift 1969 och som förses med vatten från Miean norrifrån. Vattnet 

pumpas iin i verket från sJön och renas i fällningsbas.sänRer, varifrån föroreningarna pumpas vidare till 

avlopp.sreningsve1·ket. Det 1·enade vattnet filtreras s,edan ytter'ligare genom sand. Därefter tillsätt$ 

kalk för· att höja 1'11-värdet och sedan ytterligare en filtrering genom aktivt kol för att ta bort dålig 

smalk. För att ta bort ~ve·nluella bakterier används UV-ljus och därför behöver inget Idor tillsättas. 

l Ringamåla fä r abonnenterna sitt vatten från Hingarnåla vattenrverk or.h i 8jörken.äs levereras vattnet 

från solvesborgs kommun. 

Enligt vattendom har Karlshamns komnrwn möjlighet till eu maximaltvattenuttag om 28 800 

rn 3/medeldygn från Lå111gasjön. Nuvarande utnyttjandemängd är 10 368 m3/rnedeldygn. Detta 

innehär att ca 36% av tillståndsgiven mängd Lltny!tjas. 

Vissa områden både i skärgården och på landsbygden, har sommarvatten. Det innebär tillgång till 

drfcksvatten från senast den 15 april till och med tidigast den 15 oktober. 

Reservvattentäkter 
l Aryd, Lv·cke, Olsborg (Karlshamn)' och Mörrum finns re·servva,tten i form av gnmdv<rl:ten. Detta kan 

ansh:rtas till Långasjöns vattenverk efter beslut. AHa reserwattentäkter förutom Åryd berörs av 

miljökvalitetsnormen kva11titativ stahrs som är god fi:)r samtliga. 1 Ringamåla finns en reservoar som 
fylld varar i två dagar. 

Kvalitet 
Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder somledningsftirnyelse, 

spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vatte11täkt till br,~kare .. 

VA-verksamheten utför även rening a1v spillvatten d~ r 'kvilve, fosfor och syreförbrukande 

ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analysko,ntroll sker kontinuerligt. 



Året så här långt 
Lånigasjö vattemve·rl< med tryckstegrinBsstationer, lågreservoarer ,o.ch vattentorn s~rnt Ringamåla 

vattenverk är i stort upprustningsbehov. Förstudie av framtida dricksvotlenproduktion pågå1· och 

beräknas vara klar i oktober 2:0J.3, 

Under sommaren stannade rilvattenpumpen pä vattenverket l Långasjö n, Beslut att renovera upp en 
r.ilvattenpump till har tagits. Vid renoveringen lkommer en ny frekvensom~orrnare till de~, 
nyrenoverade pumpen att installeras, Av detta kornmer drift säkerheten l11i betydligt högre. 

Ecoflock c! o seringen har byggts om med större pumpar som enskilt klarar större dosering 16d stora 

flöden och hög sjöfJr'g. En större dygnstank lör Ekoflock har installerats för en större säkerhet och för 

att fälllningskemikolien skall hålla j~rnnare temperatur under dygnet. 

l samband med installation av en frekvensomformare ii råvatten 2012 hat· en utredning av den garn la 

larmslingan som gick genom vattenverket gjorts. Detta har visat att el-dolmmelltationen av 

Långasjöns vattem1erket har stora brister, endast ca 50% av den gamla dokumentati.anen stämde. 

Detta är tillfälligt åtgärdat. Renskrivning och digitalisering kornmer att ske under hös:ten 2013. 

Riskanalys enlig! HACCP (Hazarcl Ana ly sis and Critical Contro l Po<nts) har sammanst;ällts för 

Långasjöns vattenverk. Detta ska resultera i en ~rbetsmetod som systematiskt kartlägger, Iledömer 

och kontrollerar faror l och med dricl<svattenpmdtJktionen, allt enligt dricksvatten-föreskriften som 

Livsmedelsverket har tagit fram utifrån EG-förordning. 

Besiktning av vattentorn ocll reservoarer har utförts under året för att inventera anläggningarmts 

status och iitgärdsbehov. Vattentornet i Karlshamn och lägreservaaren i Svängsta har rengjorts 

invändigt. För att säkerställa dricksvattenkvaliten i hög- och lågre:servoarer har finfilter installerats på 

reservoarernas lufltningsrör. 

Tryckstegringsp1.1mp l Åryt:l ska under hösten 2013 Installeras Istället för befiintliga hydraforta n kar. 

Enligt beslut taget av Tekniska nämnden läggs Mörrums avltJppsreningsverk ner och et·sätts; av 
överföringsledning till Stemö avloppsrenlngsverk. Till.ståndsproce>Sen pågår för ett tillfälligt till.stånd 
för MötTmns avloppsr·eningsverk och ett nytt tillstånd för Stemö avloppsreningsverk. Tills:tå,ndet För 

Stemö söks för att klara franitida lttsläppskra,v. l väntan på överfäringsledningen bedrivs enbart 

daglig drift och sköls el. 

Under 2013 har en revisionsbesiktning p~ el.anläggningo:t1 på Sternö rening.sverk genomförts, viikel 

innebär att ca 40 anmärkningat· har korrigerats. Riskanalys har även gjorts på tryck!lifts· 

anläggningarna vilket gjor'l: att trycklu:ftsstammen fått byggas om. Utbyte av styrsystern beräknas 

färdigstälilas under 2014 vilket aven innebär förbättrad styrning av blåsrnaskiiner och des:slufttiUförse l 

till båda biobassängerna på Stemö reningsverk. 

Er. undlersökning och utredning ge:nomfördes 20B över eldokumentation vilket medfört att vi hor 

uppdaterat eftersatt eldokumentationen över Sternö reningsverk. Under 2014 kommer vi an 

fortsi.itta detwarbete och kommer då att digitalisera e·ldokumentationen för att i framtiden själva 

uppdatera och föra in iindringa,r viid mindre och större projekt. 



Ett flertal alarmade pumpstationer har under aret: fatt g:sm-larm installerade och flera installationer 

kmnrner att Litföras löpande. Befintligt ra·dlonät komme'!' att förstärkas med ytterligare en slinga för 

övervakning av flera pumpstalianer ska kurma, ske via radion ätet. llmler 2014 kommer ett antal äldre· 

pumpstymir1gar att bytas ut mot n va maderna som underlättar övervakning via larmsystem. 

På Sternö reningsverk p;!lgår projclkt för förbättrad kväverening där en extra grind kommer att 

installeras för luftning av ytterligare zon i Biobassäng 1. För att minimera centrifugernas p~verkan på 
syreför-brukning kommer rejektvatten ledos om från försedimentering till luftad wn i bio bassäng. 

Dessa pwjekt ber~knas vara klara under oktober månad 2013. Under året har slampur·npen 

uppgraderats för att få redundans vid eventu.ella haverier. Även försec!lmenteringsbas.sängerna har 

tömts och synats. Tömning, översyn och byte av sand kornmer att göra.s under oktober i ett av de 

fyra sandfilter pä Sternö reningsverk. M~ls.ättnlngen för 20141\r att göra detsamma på de tre 

resterande sandfillter. 

Vid ett antaii)Li'i11pstationerna pilgår arbete för att minska olägenheten i farm av lukt 

Arbete med förebyggande underhållsarbete på ledningsnätet har, och kommer att, priioritera>. 

Arbetet med kommur11ens VA-plan har fortsatt under 2013 och planen togs formellt av KF den 24 juni. 

Planen bellastas helt av VA-enheten. 

Arbetet med ny VA-taxa har fortsatt under· året, både taxel1onstru,ktion och text har gjorts om och 

anpassats. efter svenskt vattens basförsilag. l< F beslutade den 2 september att ny taxa börja r gälla den 

1 j'amJari 2.o14. l samband med ny VA-taxa har s.poilbilstaxan reviderats och avgifter för övriga 
driftsåtgärder lvfts ut från taxan. 

Undervaren har r,esur:steam pilbörjat arbet,et med att ta fram en Exploaterlngspollcy för\/A-enheten. 

Under hösten kommer kommungemensamrna Workshops att hållas för en gemensam helhetssyn. 

Samarbete har inletts med Honnehy, Oloiströms, Osby, Östra Göinge, Bromölla och Hörby kommun 

gällande biogas och slamhanterlng_ 

VA-enheten har under året avslutat arbetet med VA till Långasjönäs camping där man varit: 

sakkt.mnig<1 til! fostigh,;tsenheten som äger fastigheten. Enheten har ä:ven arbetat med förläggningen 

av vatten och avlop11 till Ti.irnö. 



Personal 

Anställningar 
VA-·•mheten i Karlshamns kommun består av 28 medarbetare. På vattenverket arbetar fyra stycken 

drifttek1niker och på avloppsverket fern styc"'en drifttekniker. För ver~en ansvarar tva driftsledare. 

Rörnät bestar av sex stycken rö mätsläggare och två stycken spo!bHsföran; samt en medarbetare som 

byter vattenmätare. För dettaansvaratren arbetsledare. 

Organisationen består även av ett resurstearn som ansvarar för projekteringar och utredningar. 

l organisationen är 15% av de a11sti.illda kvinnor, två personer är över 58 år och medelåldern för 

rnedarbet;~ma är 45 år. 

Va-chef 

Resursteam 

Under åre·t har VA-ingenjören gått i penslon och en utredningslng<;njör slutat. Tjansten som 

utredningsingenjör har gjorts om till processingen~jör. Enhe·ten annonserar under hösten efter en 

~ntreprenadingenjör. Denna ska främst arbeta med utbyggnaden av VA på la11odbygden enligt VA·· 

planen. Dock är kunskapskraven inom verksamheten höga vid rekryteringar och utbudet av sökonde 

ar idag inte optimalt. 

l< unskapskraven för drifttekniker ökar i takt med högre krav på processerna i verken. Även vid 

römätsarbeten ställs allt högre hov vilket också kan leda tili rekryteringsproblem framöver. 

Kurser ;studieresor ;studiebesök 
Med~rbetarnö har umler året deltagit i kurser om heta arbet~~n, introduktion l elarbeten samt 

säkerhet på väg. Deltagande har även skeH i Svenskt vattens diplomku1rs fä r rörnät, avloppstek11ik .. 

slamcertifiering, och clricks.vatten, :Medarbeta ma har utöver detta deltagit i kornmunöverskridande 

möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. 

För att ~Jtveckla personalen har vi som ml\l.sättning att alla drifttekniiker skall genom gå Svenskt 

vattens kurs,er inom avlappsteknik. Några har genomgått 2-dagars kurs introdll.lktion avloppsteknik 

och någ1·a 2-v,eckors diplom kurs i avloppsteknik uppdelad på tvi.i tillfällen med hemuppgifter mellan 

kurstillfällena. 



Arbetsmiljö 
Linder året har verksamheten genomfört 12 stycken arbetsplatsträffar varav ett har varit 

gemer1samma för hela VA-enheten. Det har också hållits åtta stycken verksamhetsmöt~nl och två 
stycken lednin,gsmöten. Meclarbetarsamtal/utve'Cklingssamtal har genomförts under våren med 

samtliga meda·rbetare .. 

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt ocl1 ständigt utveckla och förbättra processer och 

rutiner för att förebygga driftsstörningar. i\ ven myndighetskraven ökar ständigt vad gäller 

arbetsmiljö, livsrnerJelskontroll, l'everanssäkerhet, egenkontroM och mi.ljöfarlig verksamhet. Det är 

därför viktigt att man framöver säkerställer att e.Jforderliga resurse·r både vad gäller personal, miljö, 

kvalitet och säkerhet. 



Framtid 

Kompetent personal 
Det behövs villutbildad och engagerad personal för att driva VA~nheten. Attraktivt ~rbetsinnehildl 
tillsammans med en attraktiva lönenivåer och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att få och 
behåilar kunniga och välutbildade m,eclarbetare till VA-enheten. 

Styrning och utmaningar 
VA-enhetenn>åste styras utlfr~n Nt långsiktigt perspektiv, Investeringsmedel måste avsättas för att 
säkerställa att både vattenverk och avloppsreningsverk är i begärligt skicl( lör att lillhandahålla en 
t.illfredsställande VA·försör·jning vad gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Tydlilga arbetsprocesse r, kommunikation och gemensam struktur inom kommunen måste skap,as för 

att urll1i'/ttja våra gemensamma resurser pä bästa sätt. 

Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommet och detta gör att det finns ett stort 

uppr~rstrningsbehov inom en snart framtid. Även Ringamåla vattenverk ~r i behov av upprustnir1g, 

En uppdatering av vattenMrsörjningsplanen behöver tas fram för alt s~kra dricksvattenförsörjningen. 

Besl11t ar taget om nedläggning av Mörrums avloppsreningsverk och anläggande av 

överföringsledning. På Sternö avlopprening.sverk behövs åtgilrder för hårdare lwilvt~krav ()Ch 

belastr1iing. Medel måst'e fördelas så att unr:!Nhilllsplan för pumpstationerna kan fullföljas. 

Arbetet med dagvattenmåste intensiifieras och syst.em för informationsinhämtning för 

v~rksarnhete<IS ledningsnät upprättas. 

Spiillvatter1fiirsörjningen på landsb\'gden efterfragas ailt mer. Arbetet med att ta fram prioriterade 

områden för utbyggnad presenteras i VA-p lamm .. l VA-planen har en åtgärdsplan tagits fram mecl 2:7 

åtgärder som motsvarar de nuvar<rnde VA-anläggningarnas behov. Atgärdema är många och helt 

nödvändiga för att leva upp till gällande lagstiftning och andra åtaganden. 

En ÖV€rs.yn <IV nuvarande VA-taxa har gjorts under 2013 och ny taxa ilr beslutad och kommer att 

börjia gä1lla l Januari 2014. l den nya tarxan kommer fördeiiiingen mel'lan fast och rörlig avgift att 

justeras liksom fördelningen mellan vatten och spililvatten. Hänsyn tas ocksil till framtida 

inve,steringsbehov. 

Klimatförändringar 
Klimatet håiiE!r på att still'! as om vilket inte kan nonchaleras eftersom det p~ sikt kommer att innebära 

stor<! utmaningar för samhället Att beakta framtida k!! matförändringar kornmer att bli mer och mer 

angeläget förVA-tmmschem. Arbetet kornmer att integreras i saneringsplaner, uppströrnsarbete, 

dagvattenstrategier etcetera, där framtida nederbördsm~ngder, områden med översvtimningsrlsk, 

vanenkvalitet och smittspridning kommer at! spela en avgörande roll för prioriteringar och åtgärder. 

Det kommer att bli viktigt att besluta om riktlinjer g.~ Ilande infras!l'uktur i förhålilande till nya 

klimatrön och detta bör göras c1tilfran en övergripande klimatstrategi för hela kommunen. 



lnvesteringa r 
Inför 2013 begärdes investering!;medel medflyttade från 2012; 74lkr för inköp av servlcefordon .• 

147 tkr för att avsluta ai"IJ·etet med skyddsdamm vidvattentäkten i Långa sjö, 1422 t kr för relining, 

2 365tkr begärdes omfördelade inför att ny VA-plan skulle beslutas, 7 096 för reinvesterings

kostnader Mönums avloppsreningsverk, 493 tkr för del i entweprenaden av Åkroksbron samt 2.35 th 

Mr förläggning av tomrör l samband med ombyggnaden av E22. 

l'rojeltt Benämning 1Nettobudget Nettoinvestering ,Budgetawikelse :Helårsprognos 
servicefordon 

JOOGIVA-verk maskiner 

1S:wf,~tg:ärder alricksvatten 
"''~',\.,_,,,~.'avlopp 

A-utbyggnad 
Mörrums avlopp.'Sreni11;gs:verk 

VA 

Av verksamlu~ten.s totala lnv€stcringshudge! om 20,6 omkr mat· 4 nml<r använts. Främsta anledingen 

till att det kvarst~r medel ar att projekt Mörrums avloppsreningsverk kommer att påbörjas under 

2014 då tillstå ndspmcessen pågar och lleräl<nas ta minst ett år. Projektet VA-utbyggnad kommer att 

följa antagen VA-plan och den i planen ar>tagna prioriteringsordni11gen. För att arbeta med VA-planen 

kommer en entreprenadir•genjör att anställas under l1östen. 1 inlecl11ingsskedet kommer arbetet med 

utbyggnaden främst bestå av pmjekteringskostnader. 

Investeringar· hittills 1mder året har gjorts i nytt servkefordon och d lverse material. Anläggning av 

nytt ledningsnilt sker löpande över åre'n och debiteras efterhand som anslutningspunkt anvisats o~h 

nettoinvesteringen blir därför il)!e nolll)å årsbasis. 

Vad gäller dricksvatten har åtgilirder u t förts på Såningsvägen i Asa rum, Surmanvägen i 11/li:lrrrwm och 

Skogsvllgen i 5viingsta. Ar·betet mc!d skyddsdamm vid vattent.iiUen i Långasjön har avsll;tats, EC:O

flock-dosering har installerats pil vattenverket och utredning av vattenverken pågår. 

Vad gäller avlopp har atgärder litförts på Ekebacken i Asarmn, Sunnanvägen f Mörmm, Skog.svägen i 

Svangsta . .Aroet.~t med tryckvlopp i Strömma är o1vslutat och ombyggnaden av Strömrna PST kommer 

att pilbörjas under hösten. Under året har det även gjorts ombyggnader av pun1pstatloner, åtgärder 

på grund av klimatförändringar har Ui\förts samt relining av ledrl,ingsnätet. Projekten som rör 

Aktoksbron och sidaentreprenaden vid E22 har färdigställts och slurtredovisats. 

Prognosen för helåret är att 5,5 m n kr inte kommer :>tt upparbetas under 20Ll. Oack kommer 

omprioriteringar att begäras för att möta Miljöförbundets förelägganden. 



Resultaträkning 
Re.>ultaträkningen visar de totala intäkterna och kostnaderna för VA-verksamheten samt de 

poster som återfinns som sp·ecifikation avseende verksamhetens nettokostnader. 

Nettot av samtliga post'"r summeras til!l årets resultat (vilket motsvarar förändringen av eget 

kapital). 

(m n kr) 201308 201208 
Not 

Verksamhetens intäkter 1 44 446 42. 35 l 
Verllsamhetens kostnader 2 -35 528 -35 569 

Avskrivningar 3 -5139 -5 076 

Verksamhetens nettoii•Ostnader 3 780 1101 

(varav jamförelsestörande poster) 

skatteintäkter o o 
Finansiella intäkter 4 o o 
Finö~rlsieila kostnader 5 ·2 566 -2 202 

R.es1.1ltat före extraordinära intäkter 1214 -495 

Extraoric!nar·a intäkter o o 
Extraoddnara kostnader o o 

D·efiirets resiJitat 1214 -495 



Balansräkning 

Balansrakningen visar VA-verksamhetens totala tillgångar, avsättningar, skulder och eget 

kapital på bokslutsdag,en den 31 december. Det råder alltid balans mellan ena sidans 

tillgångar och andra sidans avsättningar, skulder och eget kapital.. 

(mkr) 201308 201208 
TILlGÅNGAR Not 
Materiella anläggnin~:stillgångar 

Byggnader, mark och tekniska anl~4ggningar 6 101086 101 3:l4 

Maskiner och in:ventari,er 7 7 115 9113 
Pågående investeringar 8 4 047 o 

Swrtma matel'iella anl~ggningstillgångar 111249 110 421 

Omsättningstillgångar o o 
Förråd o o 
Kundfodringar o o 
Övriga fodringar o o 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 4 026 2 983 

l< a s.sa och Bank o o 
Summa omsättningstillgångar 4026 29&3 

SUMMA TilLGÅNGAR 116 274 113 410 

EGH KAPITI-\L,. AVSÄTINING.A.R OCH SKUlOER Not 
Eget kapitnl 

Eget kapital lO 3 492 3 428 
Delårets re :s u l ta t 1214 -495 

Av>ättningar 

Avsättningar för pensioner 11 o o 
skulder 

Långfristiga skulder 12 111081 110 477 

Lån av kommunen o o 

l nve:stering.sfornd o o 

Kortfristiga skulder 13 82 o 
Levera nttö rssklllder o 
Övriga skulder o 
Upplupna kostn~d.,1· ocl1 fönJtbetalda intäkter 1.4 405 o 
SUMMA EGiET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUlDER 116 274 113 410 



Resultaträkning 

(m n kr) 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

(varav jämförelsestörande poster) 

skatteintäkter 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Resultat före extraordinära intäkter 

Extraaridnära intäkter 

Extraaridnära kostnader 

Delårets resultat 

201308 

Not 

1 44446 

2 -35 528 

3 -5139 

3 780 

o 
4 o 
5 -2 566 

1214 

o 
o 

1214 

--~ 

201208 

42 351 

-35 569 

.. J 

re,:;.: ;, · .. ·· ' ------ \ 
\ ___ :.ui_\!b,L.Y~_j_J 

-5 076 

1707 

o 
o 

-2 202 

-495 

o 
o 

-495 

- ------~------------------



Balansräkning 

(mkr) 201308 201208 

TILLGÅNGAR Not 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader, mark och tekniska anläggningar 6 101086 101314 
Maskiner och inventarier 7 7115 9113 
Pågående investeringar 8 4047 o 

Summa materiella anläggningstillgångar 112 249 110427 

Omsättningstillgångar o o 
Förråd o o 
Kundfodringar o o 
Övriga fodringar o o 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 4026 2 983 

Kassa och Bank o o 

Summa omsättningstillgångar 4026 2 983 

SUMMA TILLGÅNGAR 116 274 113 410 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 

Eget kapital 

Eget kapital 10 3 492 3 428 

Delårets resultat 1214 -495 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner 11 o o 

skulder 

Långfristiga skulder 12 111081 110477 

Lån av kommunen o o 

Investeringsfond o o 



Kortfristiga skulder 13 82 o 
Leverantörsskulder o 
Övriga skulder o 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 405 o 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 116 274 113 410 



NOTER (mnkr) 

2013-08-31 2012-08-31 

Not l Verksamhetens intäkter 

Brukningsavgifte r 33 036,7 32 183,7 
Anslutningsavgifter 1 0,0 0,0 
övriga intäkter in kl interna fördelningar 1140g,7 10167,6 
Intäktsfäring av förutbetalda intäkter 0,0 0,0 

Summa 44 446,4 42 351,3 
1 Inkomster av nya anslutningsavgrfter uppgick under året till O tkr. 

Av årets anslutningsavgifter intäktsfördes o tkr. {se not 11) 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Material 2 g11,3 3 766,4 

El 3 816,1 4 846,1 

Övriga kostnader 14 o7g,2 4 434,2 

Köptvatten g1,0 0,0 

Personalkostnader g 1g1,2 9 128,0 

Hyror (externa) 0,0 272,7 

Externt köpta tjänster 3 758,8 3 63g,5 

Från förvaltningen fördelade kostnader 138g,4 g 481,8 

Från kommunen fördelade kostnader 2go,7 0,0 

Förlust vid avyttring av anläggningstillgång 0,0 0,0 

Summa 35 527,7 35 568,7 

Not 3 Avskrivningar och Nedskrivningar 

-------------- ---------



Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan 

över den förväntade nyttjandeperioden 

Årets avskrivningar fördelas på: 

Materiella anläggningstillångar 
Byggnader och mark 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg, fordon och installationer 

Summa 

Not 4 Finansiella intäkter 
Tillgodoräknad dag till dag ränta enligt saldofördelningar 2,54% 

Tillgodoräknad ränta på överlikviditet 0% 

Not 5 Finansiella kostnader 

Ränta på långfristiga skulder (hos kommunen) 3,54% 

Not 6 Byggnader, mark och tekniska anläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärden 

Inköp per 31/8 

Anslutningsavgifter 

Försä liningjutrangering 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Ingående avskrivningar enligt plan 

5138,8 

5138,8 

2013-08-31 

0,0 

0,0 

2 566,1 

304 642,9 

0,0 

0,0 

0,0 

304 642,9 

-199 391,2 

4188,1 

158,4 

729,4 

s 075,9 

2012-08-31 

0,0 

0,0 

2 202,2 

298 445,0 

0,0 

0,0 

0,0 

298 445,0 

-193 109,1 



Försäljning/utrangering 

Årets avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Utgående planenligt restvärde 

Not 7 Maskiner och andra inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärden 

Inköp 

Försäljning/utrangering 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Ingående avskrivningar enligt plan 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivningar enligt plan 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Utgående planenligt restvärde 

Not 8 Pågående investeringar 

Pågående investeringar 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetald hyra 

Övriga förutbetalda kostnader 

Avräkning med kommunen 

0,0 
-4 165,6 

-203 556,8 

101086,1 

17 931,8 

721,1 

0,0 

18 652,8 

-10 282,7 

0,0 

-1 254,6 

-11537,3 

7115,5 

4 046,9 

2013-08-31 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
-4 022,1 

-197 131,2 

101313,8 

18 231,0 

721,1 

0,0 

18 952,0 

-9 095,4 

0,0 

-743,3 

-9 838,7 

9113,3 

0,0 

2012-08-31 

0,0 

2 062,0 

921,0 



Summa 0,0 2 983,0 

Not 10 Eget kapital 

Ingående eget kapital 3 492,4 3 427,7 
Tillskott 0,0 0,0 
Delårets resultat 1213,8 -495,0 

Utgående eget kapital 4 706,2 2 932,7 

Not 11 Avsättningar för pensioner 

Kompletterande ålderspension 0,0 0,0 
Efterlevandepension 0,0 0,0 
P A-KL pensioner 0,0 0,0 
Särskild ålders-/visstidspension 0,0 0,0 
Särskild löneskatt 0,0 0,0 

Summa avsättning 0,0 0,0 

Ansvarsförbindelser för pensioner 
Pensionsförmåner intjänade tom 1997 0,0 0,0 
Särskild löneskatt 0,0 0,0 

Summa ansvarsförbindelser 0,0 0,0 

Not 12 Långfristiga skulder 

Lån från kommunen utgående balans 108 732,1 111053,9 

Lån från kommunen förändring under året 2 348,7 -576,5 

Investeringsfond 1 utgående balans 0,0 0,0 

Investeringsfond 1 förändring under året 0,0 0,0 

Summa 111080,8 110 477,4 



1 Investeringsfonden härrör från tid.1gare övertag från abonnentkollektivet. 

Not 13 Kortfristiga skulder 

Okompenserad övertid och semesterlöneskuld VA 

Summa 

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Semesterlöneskuld 

Arbetsgivaravgift 

Upplupna löner 

Förutbetalda intäkter från överuttag som ej förts till investeringsfond' 

Förutbetalda intäkterfrån anslutningsavgifter2 

övriga interimsskulder 

Summa 

2013-08-31 2012-08-31 

82,3 0,0 

82,3 0,0 

404,8 0,0 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 0,0 

404,8 0,0 



Kassaflödesrapport 
(tkr) 

löpande verksamhet 

Årets resultat 

Återföringa av- och nedskrivningar 

Justeringsposter 

likvida medel från löpande verksamhet 

Investeringsverksamhet 

Immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar* 

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar* 

Aktier och andelar 

Summa nettoinvesteringar 

Finansieringsverksamhet 

Ökning/minskning långfristiga fordringar 

Ökning/minskning långfristiga skulder 

Summa finansieringsverksamhet 

Förändring av kapitalbindning 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 

Ökning/minskning förråd och varulager 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Summa förändring av kapitalbindning 

Förändring avräkning mot kommunen 

Avräkning mot kommunen vid årets slut 

*Från 2013 redovisas anslutningsavigherna som en förutbetald intäkt och periodiseras 

över anläggningens nyttjandeperiod enligt en ny redovisningsprincip {RKR) 

2012 

Not X 

Not X 

65 

o 
o 



År 

2011 

2012 

Namn Adress 

Karlshamns kommun 

Postadress Fastighetsbeteckning Anslutningsavgift 

Karlshamn 4:1 12400 



2011 
Verifikationsnummer Erlagd Anslutningsavgift (18) Avskrivning Restevärde anslutningsavgift {UB) 

2363016 12400 248 12152 



2012 
Erlagd Anslutningsavgift (IB) Avskrivning Restevärde anslutningsavgift (UB) 

12152 248 11904 

Erlagd Anslutningsavgift (JB) 

11904 

2013 
Avskrivning 

248 

~~ -~~-~~~~~~-----------------------





REVISORERNA 

2013-10-23 

Till 
Kommunfullmäktige 

UTLÅTANDE 
avseende delårsrapport per 2013-08-31 

Kommunens revisorer skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål får den ekonomiska förvaltningen som kommun
fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 

Vi har översiktligt granskat Karlshamns kommuns delårsrapport per 
2013-08-31. En översiktlig granskning är begränsad och är mer imiktad 
på analys och mindre på detaljgranslming. Granskningsresultatet framgår 
av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC. 

Vi bedömer att: 

• delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den 
kommunala redovisningslagen, 

• balanshavet kommer att uppnås, 

• de finansiella målen, nu reducerade från nio till fyra mål genom 
beslut av kommunfullmäktige i april2013, kommer att uppnås. 

I övrigt noterar vi att utvärdering av verksamhetsmålen endast omfattar 
de mål som inte beräknas kunna uppnås. 



Revisionsrapport 

............................................................. 
! 

Yvonne Lundin 

Oktober 2013 

p wc 
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Granskning av delårsrapport 2013 

1 Sammanfattande bedömning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2013-01-01- 2013-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2013. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett 
underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning 
som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten 
behandlas. 

Resultatet för perioden är 13,5 mkr, vilket är 0,5 mkr högre än motsvarande period 
föregående år (13 mkr). Prognosen för helåret pekar mot ett resultat på 41,5 mkr. 
I prognostisera t resultat ingår AF A-försäkringars beslut att återbetala tidigare 
inbetalda premier för 2005 och 2006 års arbetsmarknadsförsäkringar med 28 mkr. 
Beloppet ingår inte i delårsresultatet. I delårsrapporten lämnas kommentarer till 
återbetalningen. 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. 

Kommunfullmäktige (KF) har 2012-06-18, § 8o, i dokumentet "Mål & Budget 2013 
och flerårsplan 2014-2015 med vision för 2017" samt i "Reglemente för ekonomi
och verksamhetsstyrning", fastslagit kommunens finansiella mål och verksamhets
mål. Målen är kommungemensamma för både verksamhet (26 st.) och ekonomi 
(4 st.). Nytt beslut gällande de finansiella målen har antagits 2013-04-08 §57· 

Målen redovisas på ett samlat sätt under rubrikerna Kärnområden och 
Utvecklingsområden. Det är endast de verksamhetsmål, fyra stycken, som inte 
bedöms kunna uppfyllas vid årets slut som kommenteras. Även vidtagna åtgärder 
för att nå målen kommenteras. Mål som bedöms kunna uppfyllas helt eller delvis 
återges endast i rubrikform. 

Det är första året kommunen lämnar upplysningar och beräkningsunderlag till 
RUR, resultatutjämningsreserv, som kommuner enligt kommunallagen nu får göra 
avsättningar till. Avsättningarna kan sedan användas för att utjämna intäkter över 
åren. Kommunfullmäktige har 2013 beslutat att införa RUR, där uttag ur reserven 
kan budgeteras från och med 2014. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens 
delårsrapport: 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god rcdovisningssed. 

Vi bedömer, att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
periodens resultat och ställning per den 31 augusti och har upprättats i 
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enlighet med kommunal redovisningslag och i stort följer rekommendatio
ner från normgivande organ. 

Redovisningsprincipen för semesterlöneskulden har ändrats i jämförelse 
med föregående års delårs bokslut. Från 2013 kostnadsförs semesterlöne
skulden månadsvis. Detta kommenteras under ändrade redovisnings
principer. 

Förändringen av pensionsskulden per augusti bokförs inte i redovisningen 
utan har liksom i föregående delårsbokslut beräknats, vilket kommenteras 
under redovisningsprinciperna. 

Kommunfullmäktige har under våren 2013 reviderat sina finansiella mål. 
Nio mål har reducerats till fyra. Vi instämmer i bedömningen att kommunen 
vid utgången av 2013 kommer att nå de finansiella målen avseende ekonomi 
i balans och god ekonomisk hushållning. 

Vi konstaterar att uppföljning av verksamhetsmålen har gjorts genom att de 
fyra mål som inte kommer att kunna uppnås vid helåret har kommenterats. 

Vår samlade bedömning är att delårsrapporten, tillsammans med de 
månadsvisa budgetuppföljningarna, uppfyller syftet att ge kommunfullmäk
tige möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och 
kontroll av kommunens verksamhet. Vi grundar vår bedömning på att rap
porten innehåller en ekonomisk prognos för nämnderna och för kommunen 
totalt samt uppgifter om verksamheternas utveclding. 

Kommunen visar en positiv prognosavvikelse på helåret på 165 tl<r i drift
redovisningen. Sju av kommunens nämnder prognostiserar negativa 
överskridande av budgetramarna, varav tre nämnder med mer än 1 mkr. 
Vi bedömer att de beräknade budgetavvikelserna är måttliga. Samtidigt är 
kommunens reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning tydligt vad 
gäller budgetdisciplin och att vidtagna eller planerade åtgärder för att hålla 
budget ska redovisas. Orsaker i form av högre kostnader för olilm verksam
heter återges i delårsrapporten. Styrelsens och nämndernas bedömningar av 
hur de totalt sett vidtagit åtgärder i enlighet med reglementet beskrivs till 
viss del. 

Någon sammanställd redovisning i lild1et med den i årsredovisningen 
upprättas inte i delårsrapporten. En sammanställning över bolagens utfall 
och prognos återfinns i kommunens delårsrapport. 
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2 Inledning 
2.1 Bakgrund 
Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst 
en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten 
från årets början. 

KL9kap 9a§ 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a§ 
sicall behandlas av fullmälctige och årsbaleslutet är förenligt med de mål 
fullmälctige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska 
resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 
följande revisionsfrågor. 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen, d. v. s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen 
planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig 
grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. 
Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den informa
tion som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig 
utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 

2.3 Revisionskriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 
20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

• God redovisningssed 

• Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 
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2.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 

• Intenjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av relevanta dokument 

• Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den 
omfattning som krävs för att i allt väsentligt säkerställa ett rättvisande 
resultat 

• Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året 

• Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 
för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 
på substansgranskning. 

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret 

Oktober 2013 
Karlshamns kommun 
P wC 

4 av 1 O 



Granskning av delårsrapport 2013 

3 Granskningsresultat 
3.1 Rättvisande räkenskaper och god 

redovisningssed 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti, vilket är i 
överensstämmelse med KRL där det sägs att delårsrapporten ska omfatta minst sex 
och högst åtta månader. Resultatet för perioden uppgår till13,5 mkr (13 mkr). 

Ekonomikontoret skickar anvisningar och interna föreskrifter avseende 
delårsrapporteringen till förvaltningarna. 

Delårsrapporten följer strukturen i kommunens årsredovisning och består av en 
förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 
samt noter och upplysningar. I separat delårsrapport återfinns VA-enhetens 
redovisning. Det upprättas ingen sammanställd redovisning i delårsrapporten, men 
man lämnar en sammanställning över utfall och prognos för kommunens bolag i 
kommunens delårsrapport. 

Förvaltningsberättelsen redovisar på ett överskådligt sätt den samhällsekonomiska 
utvecklingen. Även befolkningsutvecklingen kommenteras. Vidare redogörs för 
viktiga händelser i kommunen 2013. På verksamhetsnivå ges ytterligare 
information kring viktiga händelser samt framtiden. 

Kommeular lämnas att både den korta och länga sjukfrånvaron har ökat under 
första halvåret 2013. 

I delårsrapporten lämnas prognos för helåret samt en kommentar om avstämning 
av balanskravet, jämte prognos för balanskravsavstämning 2013 och budget 2014. 

Detta är första året kommunen lämnar upplysningar och beräkningsunderlag till 
RUR, resultatutjämningsreserv, som kommuner enligt kommunallagen får göra 
avsättningar till. Avsättningarna kan sedan användas för att utjämna intäkter över 
åren. Kommunfullmäktige har 2013 beslutat att införa RUR, där uttag ur reserven 
kan budgeteras från och med 2014. 

Delårsrapporten är uppställd enligt lag och rekommendationer. 

Den utbetalning av överskott av AF A medel som kommer att göras under hösten 
avseende 2005 och 2006 har enligt rekommendationerna inte bokförts i delårs
rapporten men finns med i helårsprognosen. Kommunen kommer att erhålla 
28 mkr. 

I delårsrapporten finns en tabell avseende utfall och prognos för de kommunala 
företagen. Någon sammanställd redovisning i lilrnet med den i årsredovisningen 
upprättas inte i delårsrapporten. Vidare saknas beskrivning av respektive bolags 
verksamhet och kommentarer till bolagens resultat och ställning, avstämning mot 
kommunens ägardirektiv och övriga väsentliga riktlinjer för bolagen. 
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Bedömning 

I vår översiktliga granskning hm· det inteframkommit några omständigheter som 
tyder på att kommunens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är uppr·ättad i 
enlighet med lagens laav och god redovisnings-sed i övrigt. 

Att det saknas information i delårsrapporten om kommunens samlade 
verksamhet innefattande de kommunala bolagen anser vi vara en brist. 
Kommunen har valt att göra en delårsrapport som är mindre i omfattning 
än vid årsbokslutet, vilket vi ändå bedömer är tillräckligt. 

Gransleningen visar även att kommunensföreskrifter och anvisningar ger 
förutsättning får att delårsrapporten ska uppfylla de krav som KRL ställer. 
Vi gör även bedömningen attförvaltningsberättelsens innehåll i 
förhållande tillfullmäktiges informationsbehov är tillfredsställande och att 
struleturen på delårsrapporten är överskådlig. 

Vi har granskat ett urval poster bl. a. periodiseringar som är gjorda i 
samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har 
periodiserats korrekt. 

3.2 Resultatanalys 
Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 42 mkr, vilket är 38 mkr bättre 
än budgeterat. Avvil<elsen beror på främst på: 

• Återbetalning av AFA medel för åren 2005 och 2006 med 28 mkr. Dessa har 
inte budgeterats. 

• skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 3 mkr högre än budgeterat 

• Finansnettot ligger i prognosen 3 mkr bättre än budgeterat, framförallt de 
finansiella kostnaderna förväntas bli lägre än budget 

I nedanstående tabell red'ovisas utfallet för de första åtta månaderna 2013, prognos 
för utfallet för året samt avvikelsen mot budget. 

Resultaträkning mkr 
Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 
Verksamhetens 
nettokostnader 
Skatteintäkter 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Resultat före 
jämförelsestörande post 
Jämförelsestörande post 
Resultat 
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Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till15,4 mnkr enligt 
prognosen för helåret. 

Avvikelser i budgeterade intäkter för helåret i jämförelse med prognos uppgår till 55 
mkr, och för kostnader till-51 mkr. Det är framför allt Nämnden för arbetsmarknad 
och vuxenutbildning, somuppvisar stora avvikelser, +36 mkr respektive -35 mkr, 
en nettoavvikelse på +1 mkr. Även Barn och ungdomsnämnden, +8 mkr respektive 
-10 mkr, en nettoavvikelse på -2 mkr och Omsorgsnämnden, +7 mkr respektive -10 

mkr, en nettoavvikelse på -3 mkr, som visar på större avvikelser. Verksamheterna 
har i sina respektive rapporter analyserat och beslu·ivit avvikelserna. 

Kommunens nettokostnader uppgår till98% (98%) av skatteintäkter och generella 
statsbidrag per 31 augusti 2013. Prognosen innebär att nyckeltalet minskar något. 
Detta innebär att kommunen fram till augusti Idarat att bedriva denlöpande 
verksamheten med skatteintäkter och statsbidrag och prognosen pekar på att så 
även kommer att ske för 2013. 

Utfallet för investeringarna är i delårsrapporten171 mkr. Prognosen för helåret är 
250 mkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 6 mkr. Investeringsutfallet är 
därmed i delårsbokslutet 66% av årsbudgeten och prognostisera t utfall 97% av 
budget. De största investeringsprojekten beskrivs kortfattat liksom de projekt som 
inte bedöms genomföras. Orsaken till detta är framföra allt en senareläggning av 
projekten. 

Återbetalning genom retroaktiv reducering av avgifter för 2012 har erhållits från 
Cura Individutveclding i januari månad med 1 mkr. Beloppet har gottgjorts 2013 års 
resultat. 

3·3 God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige (KF) har 2012-06-18, §Bo, i dokumentet "Mål & Budget 2013 
och flerårsplan 2014-2015 med vision för 2017" samt i "Reglemente för ekonomi
och verksamhetsstyrning", fastslagit kommunens finansiella mål och verksam
hetsmål Målen är kommungemensamma för både verksamheten och ekonomin. 
Nytt beslut gällande de finansiella målen har antagits 2013-04-08 §57. Verksam
hetsmålen är 26 till antalet och de finansiella målen 4 till antalet. Målen redovisas 
på ett samlat sätt under rubrikerna Kärnområden och Utvecklingsområden. Det är 
endast de verksamhetsmål, fyra stycken, som inte bedöms kunna uppfyllas vid årets 
slut som kommenteras. Även vidtagna åtgärder för att nå målen kommenteras. Mål 
som bedöms kunna uppfyllas helt eller delvis återges endast i rubrikform. 

Finansiella mål 
Det finns fyra av kommunfullmäktige beslutade finansiella mål. Dessa fördelas på 
två mål gällande ekonomi i balans och två mål gällande god ekonomisk hushållning. 
Kommunfullmäktige har under våren 2013 reviderat sina finansiella mål, vilket 
innebär att man minskat de finansiella målen till fyra finansiella mål. 

• Kostnaderna måste anpassas efter intäkterna och det är resursstyrning som 
gäller 
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• Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet om det 
blir konflikt mellan mål och resurser 

• Resultatnivån ska uppgå tilllägst 2% av summan av skatte- och 
bidragsintäkterna i genomsnitt under en femårsperiod 

• soliditeten för kommunen måste uppgå tilllägst 6o% i genomsnitt över en 
femårsperiod exklusive de pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 

Bedömning 
Vi instämmer i bedömningen att kommunen vid utgången av 2013 kommer 
att nå de finansiella målen avseende ekonomi i balans och god ekonomisk 
hushållning. 

Verksamhetsmål 
Verksamhetsmålen är 26 till antalet. Målen redovisas på ett samlat sätt under rubrikerna 
Kärnområden och Utvecldingsområden. Det är endast de verksamhetsmål, fyra stycken, som 
inte bedöms kunna uppfyllas vid årets slut som kommenteras. Även vidtagna åtgärder för att 
nå målen kommenteras. Mål som bedöms kunna uppfyllas helt eller delvis återges endast i 
rubrikform. 

Målet gällande att familje- och personalkooperativa och andra icke vinstdrivande 
alternativ ska prövas som komplement till den kommnnala vårdverksamheten, är 
inte nppfyllt, beroende på att det inte finns någon sådan verksamhet i kommunen. 

Målet gällande utbyggnad av E22 Sölve-Stensnäs är inte uppfyllt. Del av sträckan 
där utbyggnaden inte pågår eller är Idar berör annan kommun. 

Målet att en järnvägsförbindelse mellan Karlshamn och Olofström - sydostlänken 
-ska vara i drift senast 2017 bedöms inte kunna uppfyllas då utbyggnaden inte 
finns med i Trafikverkets förslag till investeringsplan före år 2025. 

Målet gällande utvecldingsarbetet i Stillerydsområdet innebär att år 2017 skallsoo 
nya arbetstillfållen finnas i området. I delårsrapporten kommenteras att arbetet har 
påbörjats. 

Bedömning 
Vi delar kommunstyrelsens bedömning att samtliga mål inte lcommer 
kunna uppnås vid helåret 2013. 

Verksamhetsmål där kommunen inte äger processen /can behöva 
omformuleras. 
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3·4 Nämndernas budgetuppföljning och 
prognos 

Prognosen för nämndernas driftredovisning 2013 visas i följande tabell: 

Budget Prognos 
Nämnd Helår Helår Avvikelse 

Kommunfullmäktige 1,7 1,7 o 
Revision 1,3 1,3 o 
Kommunstyrelsen 116,1 114,6 1,5 

BUS nämnd 462,5 464,1 -1,6 

Gymnasienämnd 137,3 131,8 5,5 

NAV nämnd 32 31 1 

Kulturnämnd 23,1 22,7 0,4 

Teknisk nämnd inkl VA 66,7 69,6 -2,9 

Byggnadsnämnd 6,2 6,2 o 
Fritidsnämnd 45,1 45,1 o 
Omsorgsnämnd 521,5 524,3 -2,8 

Socialnämnd 88,3 88,7 -0,4 

Valnämnd o o neg 

Överförmyndarnämnd 2,4 2,5 -0,1 

Festivalkommitte 2,1 2,4 -0,3 

Summa 1506,7 1506,5 0,2 

Avvikelsen i prognosen mot budget är på totaltnivå positiv med 165 tlcr. 

Sju av kommunens nämnder prognosliserar negativa överskridande av budget
ramarna, varav tre nämnder med mer än 1 mkr. Vi bedömer att de beräknade 
budgetavvikelserna är måttliga. Samtidigt är kommunens reglemente för ekonomi
och verksamhetsstyrning tydligt vad gäller budgetdisciplin och att vidtagna eller 
planerade åtgärder för att hålla budget ska redovisas. Orsaker i form av högre 
kostnader för olika verksamheter återges i delårsrapporten. Styrelsens och 
nämndernas bedömningar av hur de totalt sett vidtagit åtgärder i enlighet med 
reglementet beskrivs till viss del. 

Av kommentarerna framgår vilka kostnader som avviker mot budget. Kortfattade 
kommentarer till åtgärdsprogram för att komma till rätta med underskotten lämnas 
av BUS-nämnden och Omsorgsnämnden. Tekniska nämnden har beslutat begära 
tilläggsanslag för ökade vinterväghållningskostnader. Övriga nämnder lämnar inga 
kommentarer till åtgärdsprogram. 

Bedömning 

Budgetavvikelser på nämndsnivåframgår av tabellen ovan. Det kan 
förekomma att enskilda verksamheter hos nämnderna har större 
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avvikelser. I delå1·srapportenlämnas kortfattade handlingsplaner för hur 
underskotten ska återställas. Vi bedömer att nämndernas kommentarer till 
åtgärder for att de prognostiserade underskotten skall återställas har 
förbättrats, men kan utvecklas ytterligare tillkommande delårsrapporter. 

2013·10·23 

Yvonne Lundin 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 

Kommunstyrelsen 2013-

§ 2013/201 

Finansrapport per 2013-08-31 

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 2013-08-31. 



FINANSRAPPORT PER 130831 
Långivare/ Arssnitt VA Betald Aterstår att Helårs 

Låne nr ändamål Ka~italskuld Ränta 130831 ränta Amorterat ränta betala DrQD_nos Tecknat/ Förfaller 
B23414 Nord e a 

Fr 1998-12-03, amorteras 375 kkr/4 ggr/ år =1 ,5 
430 Investeringar 375 000 750 000 10 060 6000 16 000 Mkr 
436 Gruppbostäder 6 552 000 500 000 146 635 55000 202 000 Fr 2002-02-20, amorteras 500 kkr/1ggr /år 

1 250 000 
B23416 Handelsbanken 

467 ersätter Dexia 460 30 000 000 o 229 158 221 000 450 000 Fr 2013-06-13, Konv 2018-03-30 

B23419 Kommuninvest 
451 Individuell pensionsdel 30 000 000 o 843 750 281 250 1 125 000 5 år,Konv 2014-02-04 
463 Ers lån 456 30 000 000 o 425 655 145 345 571 000 Fr 2009-10-08, löpande 
464 22 000 000 o 440 550 146 850 587 400 Konv 2015-05-12, ersätter lån 457 
465 30 000 000 o 648 000 216 000 864 000 Konv 2016-02-21, ersätter lån 452 
466 Nyupplån. investeringar 70 000 000 o 1 011 500 1 011 500 Konv 2020-06-11, nyupplåning 

B 23420 Dexia 
460 30" ersätts av lån 467 o 4,70% bunden o 705 000 o 705 000 6 år, Konv 2013-06-13' 

3 448 808 2 082 945 5'531900 

SUMMA Helårsberäknade lån 218 927 000 

Helår 5531900 
Periodiserat 8/12 3 687 933 

Faktiskt betald ränta 218 927 000 · ,. · 5 s:wsqo Betalt 31/8 3 448 808 
:--2-;'5,3% 

~l 



Andel lån per långivare Belopp Andel 
Nordea 6 927 000 3,16% 
Kommuninvest 182 000 000 83,13% 
Handelsbanken 30 000 000 13,70% 
Totalt 218 927 000 100,00% 

TOTAL LÅNESKULD 218 927 000 
varav bundna lån 182 000 000 
andelbundnalån 83% 
Amortering enl plan 2 000 000 
Amortering utöver plan o 
Genomsnittlig låneränta: 2,53% 

LIKVIDITET 
Banktillgodohavande 31/8 105 356 090 
Utnyttjad kreditlimit o 

PLACERINGAR 
KPA-Likviditetsreservfond o 

Finanspolicy, KF 2003~12-01 § 153 reglerar förutsättningarna för upplåning. 

Andelen bundna lån bör i normalfallet 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 lndel som förfaller per år 

2013 
2014 30 000 000 
2015 22 000 000 
2016 30 000 000 

2018 30 000 000 
2020 70 000 000 

löpande* 36 927 000 

. Löst 30" i juni 2013 
0,13703198 
0,10049012 
0,13703198 

0,13703198 
0,31974128 
0,16867266 

l SUMMA 218 927 000 11inkl årets amortering 2 mnkr 

Arsamortering enligt plan= 2 mnkr, O kr återstår att amortera 2013. 

Genomsnittlig låneränta är ca 2,53% på kapitalskulden 31/8. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 

Kommunstyrelsen 2013-

§ 2013/107 

Ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari- september 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 

Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per 2013-09-30 avseende nämndemas och 
bolagens verksamhet. 

Den sammanlagda årsprognosen for nämnderna och forvaltningarna efter nio månader 
visar ett resultat på plus 38 mnkr, vilket är 38,8 mnkr bättre än budgeterad nivå. 
Bolagen visar ett resultat före skatt som är -4,7 mnkr sämre än budget. 

Beslutsunderlag 

• Månadsuppföljning per 130930 
• Månadsuppföljning för bolagen per 2013-09-30. 



MÅNADsUPPFÖLJNING PER 130930 

Kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillhanda 

Ekonomisk översikt 

Föreliggande ekonomiska rapport per 130930 bygger, avseende redovisningen av de olika 
verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och f<irvaltningar. För 
resterande delar ansvarar ekonomikontoret centralt får prognoser och beräkningar. 

Efter nio månader uppvisar Karlshamns kommun ett resultat innebärande att helårsresultatet 
totalt sett väntas uppgå till 38 mnkr, vilket är 38,8 mnkr bättre än den budgeterade nivån som 
efter KF:s beslutade ändringar uppgår till-0,8 mnkr. 

Prognosen får nämnderna pekar mot ett överskott mot budget med 6 mnkr. De största 
avvikelserna redovisas nedan. Övriga nämnder redovisar mindre eller inga avvikelser. 

Gymnasienämnd 

Kommunstyrelse 
Teknisk nämnd 

NAV 
BUS-nämnd 

Omsorgsnämnd 

+5,7 mnkr 

+1,9 mnkr 
+1,8 mnkr 

+1,3 mnkr 
-1,6 mnkr 

-2,5 mnkr 

Högre intäkter (AF-bidrag, interkommunala 
ersättningar) och lägre kostnader f<ir interkommunal 
ersättning. 
Lägre kostnader kollektivtrafik, byanät och personal. 
Lägre kostnader får personal och livsmedel inom 
kostservice. 
Ökade intäkter (utbildningsplatser och AF-bidrag). 
Ökat elevantal till friskolor och svårighet att anpassa 
organisationen. 
Fler brukartimmar och därmed högre kostnader får 
hemtjänst. 

BUS-nämndens underskott beror till stor del på att elevantalet till fristående verksamheter har 
ökat ytterligare inför höstterminen. Dessa elever kommer från olika delar av kommunen och 
det är svårt att anpassa den kommunala verksamheten snabbt får att täcka underskottet. 
Svårigheter finns fortfarande att minska ner antalet personal på grund av organisatoriska 
problem främst inom grundskolan. På nästa nämndsmöte ska presenteras ett och arbetet på 
förvaltningen påbörjas nu får att komma i balans. 

Omsorgsnämndens uppföljning efter september pekar mot budgetunderskott med 2,5 mnkr. 
Främst beror underskottet på extra insatser inom hemtjänsten pga ökat antal brukartimmar. 
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2013-10-21 

För finansförvaltningen beräknas budgetöverskott med 32,8 mnkr. Detta beror på beslut om 
återbetalning av premierna för åren 2005 och 2006 för AGS-KL och 
A vgiftsbefrielseföräkringen med totalt 28,3 mnkr. Prognosen innehåller också en högre 
skatteintäkter och bättre finansiellt netto än budget. I prognosen har hänsyn tagits till 
koalitionens förslag om tillfälliga budgetförstärkningar med 5, l mnkr. Här ingår bl a 
tilläggsanslag till omsorgsnämnden, BUS-nämnden och festivalkommitten. 

På investeringssidan uppskattas årsförbrukningen att uppgå till ca 247 mnkr, vilket är lO mnkr 
lägre än den budgeterade nivån som efter KF:s beslutade ändringar uppgår till 257 mnkr. 
Förändringen beror främst på försening i pågående projekt inom fritidsnämndens verksamhet 
och i va-verksamheten. 

Verksamhetsmåssig översikt- personal, jämförelse första halvåret 2012 och 2013 
Personaljämförelsen redovisades förra månaden och nästa avstämning blir i samband med 
årsredovisningen. 

Sintkommentar 
Den sammantagna årsprognosen efter nio månader visar ett resultat på plus 38 mnkr, vilket är 
38,8 mnkr bättre än budgeterad nivå. 

Med hänvisning till reglementet för ekonomi- och verksamhetsstyrning, kapitel 5, uppmanas 
de nämnder som befarar underskott, och som inte redan gjort det, att snarast till 
kommtmstyrelsen återkomma med åtgärdsförslag och konsekvensanalys. 

~~ 
Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

~-·b4.~-"~~.p;,e;; v~---"" 
Kent Wahnström 
Ekonom 
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2013-10-21 

DRIFTSREDOVISNING (tkr) 

Nämnd Årsbudget Helårsprognos 
Avvikelse 2013 2013 

Kommunfullmäktige -1 701 -1 701 o 
Revision -1 328 -1 328 o 
Kommunstyrelse -116177 -114 277 l 90C 
~ämnd får barn, ungdom och skola -462 489 -464 098 -1 609 
Gyrnnasienämnd -137 379 -131 700 5 679 
~ämnd får arbetsrnarim och vuxenutb -32 023 -30 764 l 259 
Kulturnämnd -23 108 -22 817 291 
Teknisk nämnd -71 110 -69 310 l 800 
Teknisk nämnd, va ink! finans o o o 
Byggnadsnämnd -6 267 -6 267 o 
Fritidsnämnd -45 104 -45 104 o 
Omsorgsnämnd -521 513 -524 024 -2 511 
Socialnämnd -88 380 -88 506 -126 
Valnämnd -63 -93 -30 
Överfårmyodarnärnnd -2 378 -2 518 -140 
Kommunstyrelse, Festivalkom. -2 117 -2 617 -500 
Summa -l 51113"1 -l 505 124 6 013 
SUMMA FINANSIERING l 510 343 l 543 125 32 782 

DRIFTSREDOVISNINGEN TOTALT -794 38 001 38 795 

IINVESTERINGSREDOVISNINGEN TOTALT -257 1391 -246 577] lO 5621 

3(4) 



2013-10-21 

REsULTATPÅVERKAN AV ÄNDRINGAR I DRIFTBUDGET: 
Budget KF 120618 7 561 
Minskade avskrivningar 2 050 
Förändring skatter och bidrag ink! skatteväxling 6 240 
Läraravtalet 2012, helårseffekt -3 666 
Personalpolitiska åtgärder 2012, helårseffekt -1 035 
Lönenivå 2012, helårseffekt -32 915 
Finansforvaltning, lönenivå 2012 33 950 
Anpassningar 5 500 
KS anslag till f<irfogande, utvecklingsreserv 6 150 
Hemsjukvård -22 135 

Budget KF 130204 l 700 
Minskade avskrivningar 80 
Skatter och bidrag, SKL 13:06 150 
Pensionsnetto -669 
F inansf<irval tning, CURA l 037 
Finansf<irvaltning, Prestationsersättning 3 825 
Kommunstyrelsen, återbetalning från Blekingetrafiken 2012 2 506 
Omsorgsnämnden, sammanhållen vård och omsorg -3 825 

Budget KF 130408 4 804 

Nämnd får arbetsmarknad och vuxenutbildning, UngSam -1 198 

Budget KF 130506 3 606 

Teknisk nånmd, Vinterväghållning KF§ 142 -4 400 

Budget KF 131007 -794 
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21 oktober 2013 

MÅNADsUPPFÖLJNING FÖR BOLAGEN PER 2013-09-30 

stadsvapnet och kommunstyrelsen tillhanda 

Sammanfattning och kommentarer 

Ekonomisk översikt 
Föreliggande ekonomiska rapport per 2013-09-30 bygger på sifferuppgifter och bedömningar 
från respektive bolag. För sammanställning och kommentarer ansvarar ekonomikontoret 

Efter nio månader av år 2013 uppvisar bolagen ett resultat innebärande att helårsresultatet 
prognostiseras enligt följande: 

Budgetuppföljning per 2013-09-30 vad avser drift (mnkr) 

Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse 2013 

Karlshamn Energi AB 15,0 12,3 10,5 -1,8 

~arlshamnsbostäder AB 6,9 3,0 0,4 -2,c 

Karlshamns Hamn AB 0,6 0,6 -0,9 -1,5 

Karlshamnsfastigheter AB -25,0 -8,1 -6,9 1,2 
stadsvapnet i Karlshamn AB -21,4 -10,8 -l 0,8 o,c 
Koncernmässiga elemineringar 6,1 0,0 0,0 0,0 
Resultat före skatt -17,8 -3,0 -7,7 -4,7 

Investeringsuppföljning per 2013-09-30 (mnkr) 

Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse 2013 
Karlshamn Energi AB 102,7 37,5 37,8 -0,3 
Karlshamnsbostäder AB 9,4 25,0 30,0 -5,0 
Karlshamns Hamn AB 61,2 36,7 36,7 0,0 
Karlshamnsfastigheter AB 12,0 85,4 4,0 81,4 
stadsvapnet i Karlshamn AB 0,0 0,0 0,0 0,0 
S:a investeringar 185,3 184,6 108,5 76,1 

Som framgår av sammanställningen, efter nio månader av år 2013, bedömer Karlshamn 
Energi AB, Karlshamnsbostäder AB och Karlshamns Hamn AB att man inte kan nå upp till 
budgeterat resultat. Övriga bolag gör bedömningen att man får år 2013 ska klara ett resultat 
minst i nivå med vad som budgeterats. 



21 oktober 2013 

Karlshamn Energi AB:s årsprognos for 2013 är l ,8 mnla sämre än budget efter nio månader 
av året. 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 forbättrar prognosen. Värdet for vindkraften är lägre än 
budgeterat. Anslutningsavgifterna for fjärrvärme blir högre än budgeterat. Järnfort med 
foregående prognos beräknas nu ett bättre resultat for elhandelsverksamheten. 

Till och med aktuell månad har andelen fjärrvärmeproduktion från Södra Cell varit 87 %, 
vindkraftsproduktion mot budget 95 %, årsprognos inmatning i elnätet mot budget l 00 %, 
årsprognos fjärrvärmeforsäljning mot budget l 06 % och årsprognos elforsäljning mot budget 
94%. 

Årsprognosen for Karlshamnsbostäder AB ligger 2,6 mnla sämre än budget efter nio månader 
av året. Bolaget riskerar en reaforlust vid forsäljning av ett gruppboende. Detta tillsammans 
med den snabbare takten avseende renoveringen av kv Dalsland gör att bolaget är forsiktiga i 
årsprognosen. Vakanserna är fortsatt låga och antalet omflyttningar ligger på en bra nivå. 
Taxorna for energi och V A är lite högre än budgeterat. Som tidigare skrivits finns en risk for 
sämre resultat än budgeterat. Vid en eventuell forsäljning av Norrtälje kan en mindre reavinst 
uppkomma på ca l mnkr. 

Antalet vakanta lägenheter är 15 stycken och 14 av dessa är ej uthyrningsbara ( framfor allt 
p g a ombyggnad kv Dalsland). Vakanta lokaler är 4,6 %. Den genomsnittliga låneräntan är 
3,01 %och andelen kortfristiga lån är 18,8 %. Prognos över omflyttningen är 425 st. 

Karlshamns Hamn AB:s årsprognos for 2013 ligger efter nio månader 1,5 mnla sämre än 
budget. Bolaget noterade en viss nedgång i konjunkturen under årets forsta kvartal och detta 
foljdes av ett forsäJmat konjunkturläge under maj och jtmi månad. En viss forbättring har 
sedan uppnåtts under månaderna juli och augusti men den forväntade konjunkturuppgången 
kvartal 3 tycks vara svag och forsenad. En svag oljekonjunktur påverkar negativt medan det 
märks en svag uppgång när det gäller torrbulk 

Hitintills i år har bolaget investerat 14, l mnla. 

Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter nio månader av året en årsprognos som ligger l ,5 
mnla bättre än budget. Bolagets energi- och snöröjningskostnader har hitintills i år varit högre 
än budgeterat p g a väderleken. Räntekostnaderna for bolaget är lägre än budgeterat. Arbetet 
med etapp V, på Östra Piren, är senarelagd och presenteras så snart som möjligt. 



21 oktober 2013 

Den totala ekonomiska situationen har fOrsärorats efter nio månader av 2013 och pekar 
sammantaget på ett resultat fcire skatt som är 4, 7 mnkr sämre än budget. Bedömningen är 
dock att koncernbidrag av planerad storlek kan lämnas till stadsvapnet AB. 

Prognosen fcir 2013 års koncermnässiga resultat ligger på-7, 7 mnkr. 

Hans Hyllstedt 
Ekonomichef 

~MÅi_s~L~c~L 
;{;~;ita Lindström 
Ekonomisamordnare 
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Kommunstyrelsen 2013-10-22 

§ 243 2012/214 

Tilläggsbudgetering för 2013 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att föreslå förstärkningar på 5, l mnkr för budgetåret 20 13 som fördelas enligt 
sammanställning 

att 28,3 mnkr budgeteras som intäkt på finansen for budgetåret 2013. 

Sammanfattning 

282 

AF A Sjukfårsäkringsaktiebolags styrelse har beslutat att återbetala premier för den 
kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL och Avgifts befrielsefårsäkringen får åren 
2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommuner och landsting och regioner, totalt ca 
11 miljarder kronor. 

För Karlsharuns kommun innebär detta att ca 28,3 mnkr kommer att utbetalas och 
därmed resultatföras på 20 13. 

Koalitionen föreslår följande förstärkningar av budgetramarna för 2013. 

BUS-närnnden 
Överförmyndarnämnden 
Omsorgsnämnden 
Festivalkommitten 
Underhåll Asarumssalen 
350-års jubileum 

Film 350 års jubileum 
Utveckling IT 
Utrustning Rådhussalen 

Summa 

-0,8 mnkr (ökad undervisning i matematik) 
-0, l mnkr (ökat antal ärenden) 
-2,6 mnkr (ökats antal hemtjänsttimmar) 
-0,5 mnkr (ökade kostnader, bl. a vakthållning) 
-0,4 mnkr (utrustning sliten i lokalen) 
-0,3 mnkr (reklam, jubileumsflaggor, produktion av 
Jubileumsbok, fyrverkeri) 
-0, l mnkr (ökat behov av produktion av film) 
-0,2 mnla (utveckla informationskanaler ex, "appar") 
-0,1 mnkr (åtgärder i salen) 

-5,1 mnkr 

Återstående 23,2 mnla fareslås budgeteras som intäkt på finansen får budgetåret 2013. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 2013-10-15. 
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Kommunstyrelsen 2013-10-22 

Yrkande 

Anders Englesson (MP) yrkar under 350-årsjubileum att tillägget "eller dylikt" 
görs efter fyrverkeri samt tilläggsyrkande att AF A-medel om 2 mnkr ska avsättas fOr att 
förbättra cyklisternas förutsättningar. 

Ordforanden yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Proposition 

Ordforanden ställer proposition mellan förslaget till beslut och Anders Englessons 
yrkande och fiuner att kommunstyrelsen har bifallit det forstnämnda. 



2013-10-15 

Kommunstyrelsen 

Tilläggsbudgetering för 2013 

Sammanfattning 
AF A Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har beslutat att återbetala premier för 
den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL och Avgiftsbefiielseförsäkringen 
för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommuner landsting och regioner, 
totalt ca Il miljarder kronor. 

För Karlshamns kommun innebär detta att ca 28,3 mnkr kommer att utbetalas och 
därmed resultatföras på 2013. 

Ökat statsbidrag gällande ökad undervisning i matematik kommer till den 
gemensamma "skattepåsen" from 2014 på ca 800 tkr. Arbetsmodellen har redan 
börjat att tillämpas from höstterminen 2013 och därför uppstår ökade kostnader 
för Busnämnden. 

Koalitionen föreslår följande förstärkningar av budgetramarna för 2013. 

BUS-nämnden 
Överförmyndarnämnden 
Omsorgsnämnden 
Festivalkommitten 
Underhåll Asarumssalen 
350-års jubileum 

Film 350-års jubileum 
Utveckling IT 
Utrustning Rådhussal en 

Summa 

-0,8 mnkr (ökad undervisning i matematik) 
-0, l mnkr (ökat antal ärenden) 
-2,6 mnkr (ökat antal hemtjänsttimmar) 
-0,5 mnkr (ökade kostnader, bl. a vakthållning) 
-0,4 mnkr (utrustning sliten i lokalen) 
-0,3 mnkr (reklam, jubileumsflaggor, produktion av 
jubileumsbok, fyrverkeri) 
-0, l mnkr (ökat behov av produktion av film) 
-0,2 mnkr (utveckla informationskanaler ex, "appar") 
-0,1 mnkr (åtgärder i salen) 

-5,1 mnkr 

Karlshamns kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Tel +46 454-81100 · Fax +46 454-81040 

E-post: kommunkansli@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 



Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen forslår fullmäktige: 

att fåreslå förstärkningar på 5, l mnkr som fördelas enligt ovanstående 
sammanställning för budgetåret 2013 

att 28,3 mnkr budgeteras som intäkt på finansen för budgetåret 2013 

Karlshamn kommun 2013-10-15 

För den politiska koalitionen 

~~ 
Sven-Åke Svensson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-01 

§ 161 20111508 

Förlängning av FIA-projektet (Fler i arbete) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna förlängning av FIA-projektet under 2014 och 2015 som inkluderar 
finansiering inom befintliga budgetramar för 2014 och 2015. 

Sammanfattning 

198 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-02 att projektet FIA, fler i arbete, skulle 
genomföras och att projektet skulle samfinansieras inom befintliga budgetramar 2012 
och 2013 av nämnden för arbetsmarimad och vuxenutbildning samt socialnämnden. 

I början av 2013 utförde omsorgsförvaltningen en avstämning av kostnader samt en 
analys av hur socialnämndens ekonomi påverkats av utdragen rekryteringsprocess för 
FIA-projektet. Analysen visade att om omsorgsförvaltningen skulle fullfölja upprättad 
projektplan skulle det innebära ett överslaidande av nämndens budget med l 800 tia för 
år 2013. 

För att hålla budget i balans föreslår socialnämnden att FIA-projektet förlängs under 
2014 och 2015 och att projektet finansieras inom befintlig budgetram för 2014 och 
2015. 

Ekonomichefen föreslår att förändringen i FIA-projektets genomförandetid godkänns. 

Beslutsunderlag 

• Ekonomichefens yttrande 2013-09-23 
• Socialnämndens protokoll2013-08-27 § 253. 



2013-09-23 2011.642 

Kommunstyrelsen 

Förlängning av FIA-projektet 

Sammanfattning 

Socialnämnden har 2013-08-27 beslutat 

att FIA-projektet fårlängs under 2014 och 2015 med finansiering inom befintliga 
budgetramar får 2014 och 2015, samt 

att begära en fårlängning av FIA-projektet som inkluderar finansiering inom 
befintliga budgetramar får 2014 och 2015 hos Kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-02 att projektet FIA, fler i arbete, skulle 
genomfåras och att projektet skulle samfinansieras inom befintliga budgetramar 
2012 och 2013 av nämnden får arbetsmarknad och vuxenutbildning samt 
socialnämnden. 

I början av 2013 utfårde omsorgsfårvallningen en avstämning av kostnader samt 
en analys av hur socialnämndens ekonomi påverkats av utdragen rekryterings
process får FIA-projektet. 

Analysen visade att om omsorgsfårvaltningen skulle fullfålja upprättad 
projektplan skulle det innebära ett översicridande av socialnämndens budget med 
l 800 tkr får år 2013. 

För att hålla budget i balans samt ulfåra projektet enligt kommunfullmäktiges 
beslut (finansiering inom befintlig ram) undersökte fårvallningen möjligheten att 
flytta fram starten får de kommande grupperna/deltagarna. 

Med en fårlängning av projekttiden kommer socialnämndenlomsorgs
fårvaltningen att fullfålja planerade aktiviteter med budget i balans. 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn · Tfn 0454-811 00 · Fax 0454-81 o 40 

info@karlshamn.se · karlshamn.se 



Övervägande 

Föreslagen forändring i FIA-projektet rör endast genomforandetiden. Med en 
forskjutning av denna kan projektet genomforas inom befintliga budgetramar. 
Ekonomikontoret ser därfor inga hinder att genomfora fårslaget 

F örslag till beslut 

Kommunstyrelsen fårslår kommunfullmäktige att godkänna forändringen i FIA-

7;;~no;;;de. 
HansHyl~ ry~~ 
ekonomichef Lena Lund 

verksamhetscontroller 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 253 

Förlängning av FIA-proiel,tet 

Socialnämndens beslut 

PROTOKOLL SocN 17 

2013-08-27 

2011.642 

15 

att FIA-projektet forlängs under 2014 och 2015, projektet finansieras inom befintlig 
budgetram for 2014 och 2015 

att begära en forlängning av FIA-projektet som inkluderar finansiering inom 
befintlig budgetram för 2014 och 2015 hos Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-04-02 att projektet FIA, fler i arbete, genomfors 
och att projektet samfinansieras inom befintliga budgetramar 2012 och 2013 av 
nämnden for arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

I början av 2013 utforde Omsorgsforvaltningen en avstämning av kostnader samt en 
analys av hur Socialnämndens ekonomi påverkats av utdragen rekryteringsprocess 
fOr FIA-projektet. 
Analysen visade att om Omsorgsforvaltningen skulle fullfolja upprättad projektplan 
skulle det innebära ett överskridande av Socialnämndens budget med l 800 tkr för år 
2013. 
För att hålla budget i balans samtutfora projektet enligt kommunfl.Jllmäktiges beslut 
(finansiering inom befintlig ram) undersökte forvallningen möjligheten att flytta fram 
starten av nästkommande grupper/deltagare. 

Med en forlängning av projekttiden kommer Socialnämnden!Omsorgsforvaltningen 
att fullfölja planerade aktiviteter med budget i balans. 

Beslutsunderlag 
• Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-01 

Protokollet ska skickas till 
Kommunf11llmäktige 



TJÄNSTESKRIVELSE 

2013-08-01 

Till Socialnämnden 
Dnr 2011/642 

l (2) 

Kommunfullmäktige har beslutat 2012-04-02 att projektet FIA, fler i arbete, 
genomfårs och att projektet samfinansieras inom befintliga budgetramar 2012 och 
2013 av nämnden får arbetsmarknad och vuxenutbildning samt socialnämnden. 

Enligt fårsta planeringen skulle Fia- projektet haft fyra grupper av deltagare 

Grupp l l O personer l juli 2012-30 juni 2013 
(Deltagare i projektet får en anställning som varar i 12 månader, efter det har 
deltagama rätt till A-kassan.) 

Grupp l (l l personer) har börjat i projektet under periodenjuni-september 2012. 
Rekryteringsprocessen av deltagare har tagit längre tid än planerat dvs. att hela 
projektet har försenats. Av de tio deltagare som började juni-september 2012, så 
har en deltagare hoppat av och ersattes med en annan samt att två deltagare fick 
tidsbegränsat arbete. Totalt påbörjade elva personer inom FIA inom grupp ett. 

Grupp 2 5 personer l januari 2013-31 december 2013 

Grupp 2 (8 personer) har börjat under periodenjanuari-mars 2013 och därmed 
fårsenat projektet ytterligare. 

Grnpp 3 8 personer l juli 2013- 30 juni 2014 

Grupp 4 6 personer l jan 2014-3ldecember 2014 

I början av 2013 utförde Omsorgsförvaltningen en avstämning av kostnader samt 
en analys av hur Socialnämndens ekonomi påverkas av utdragen 
rekryteringsprocess får Fia-projektet. 
Analysen visade att om Omsorgsförvaltningen skulle fullfölja upprättad 
projektplan skulle det innebära ett överskridande av Socialnämndens budget med 
1.800 tkr får 2013. 
För att hålla budget i balans samt utföra projektet enligt KF beslut (finansieras 
inom befintlig ram) undersökte förvaltningen möjligheten att flytta fram starten av 
nästkommande grupper/deltagare. 

Grupp 3-4 12 personer l januari 2014- 31 december 2014 
(början senast juni 2014) 

Med en förlängning av projekttiden kommer Socialnämnden! 
Omsorgsförvaltningen att f1.1llfålja planerade aktiviteter med budget i balans. 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
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2 (2) 

Förslag till Beslut 

Socialnämnden fåreslås besluta 

att Fia-projektet fårlängs under 2014 och 2015, projektet finansieras inom 
befintlig budgetram får 2014 och 2015. 

att begära om fårlängning av Fia-projektet som inkluderar finansiering inom 
befintlig budgetram får 2014 och 2015 hos Kommunfullmäktige 

aj . ~ 7;~ed~ 
Annelie Myr eck 
Förvaltningschef 
Omsorgsfårvaltningen 

~\~ 
Faruk Saric 
Ekonom 
Omsorgsfårvaltningen 

Le__,__~ s:-~4_~ J?>O 
Ingrid Svanberg 7 
Verksamhetschef IFO 
Verksamhet Hemtjänst 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset • Besöksadress Kungsgatan 27 • 374 81 Korlshamn · Tfn 0454-817 00 ·Fax 0454-817 60 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 10 287 

Kommunstyrelsen 2013-10-22 

§ 247 2013/352 

Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget gällande insatser till 
personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna de länsövergripande samverkansavtalen: 

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvud
männen 2014-2015, och 

Länsövergripande avtal - ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn 
och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer 
under huvudmännen 2014-2015. 

Sammanfattning 

Representanter för länets kommuner och för landstinget har tagit fram avtal om 
samverkan avseende barn, ungdomar och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar 
enligt följande: 

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder 
med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda 
huvudmännen 2014-2015, och 

Länsövergripande avtal - ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn 
och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika 
aktörer under huvudmännen 2014-2015. 

Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa- plan för 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. För tidsperioden ser 
regeringen behov av att särskilt prioritera två målgrupper: barn och unga samt personer 
med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Mot bakgrund av detta har 
staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om 
stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. Syftet med 
överenskommelsen är att uppmuntra, stärka och intensifiera landstingens och 
kommunernas utvecklingsarbete för att åstadkomma en förbättrad och tillgänglig vård 
och omsorg samt en bättre livssituation för personer med psykisk ohälsa. 

Inom ramen för denna överenskommelse kommer staten att fördela 630 miljoner kronor 
till de kommuner och landsting som uppfYllt ett antal grundkrav och prestationskrav. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS lO 

Kommunstyrelsen 2013-10-22 

Ett av grundkraven är att det ska finnas en överenskommelse om samverkan kring 
personer, barn och ungdomar och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. 

288 

Omsorgsnämnden, socialnämnden, BUS-nämnden och gymnasienämnden har beslutat 
att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom de länsövergripande 
samverkansavtalen. 

Beslutsunderlag 

• Omsorgsnämndens protokoll2013-09-26 § 133 
• Socialnämndens protokoll2013-09-25 § 284 
• Delegationsbeslut BUS-nämnden 2013-09-25 
• Delegationsbeslut gymnasienämnden 2013-09-25 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-10-08 § 166. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 8 154 

Omsorgsnämnden 2013-09-26 

§ 133 
! 

L.' ::~~ . .L~~ l~~ ~J 2013/592, 2013/594 

Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget 

Omsorgsnämndens beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom de länsövergripande samverkansavtalen: 

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder 
med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från 
båda huvudmännen 2014-2015, och 

Länsövergripande avtal- ansvarsfårdelning och samordning av insatser till 
barn och ungdomar upp til118 år som är i behov av samtidiga insatser från 
olika aktörer under huvudmännen 2014-2015. 

att fårklara denna paragraf får omedelbart justerad. 

Justeras 

Sammanfattning 
Representanter får länets kommuner och får landstinget har tagit fram avtal 
om samverkan avseende barn, ungdomar och vuxna med psykiska 
funktionsnedsättningar enligt fåljande: 

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års 
ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser 
från båda huvudmännen 

Länsövergripande avtal- ansvarsfårdelning och samordning av insatser 
till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser 
från olika aktörer under huvudmännen 

Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa 
-plan får riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. För 
tidsperioden ser regeringen behov av att särskilt prioritera två målgrupper: 
barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 
problematik. Mot bakgrund av detta har staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om stöd till riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa 2013. Syftet med överenskommelsen är att 
uppmuntra, stärka och intensifiera landstingens och kommunernas 
utvecklingsarbete får personer med psykisk ohälsa, genom ekonomiska 
incitament och med patientens behov i centrum. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 8 155 

Omsorgsnämnden 2013-09-26 

Forts§ 133 2013/592, 2013/594 

Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget 

Målet med överenskommelsen är att åstadkomma en fårbättrad och tillgänglig 
vård och omsorg men också en bättre livssituation får personer med psykisk 
ohälsa. 

Inom ramen får denna överenskommelse kommer staten att fårdela 630 miljoner 
kronor till de kommuner och landsting som uppfyllt ett antal grundkrav och 
prestationskrav. Ett av grundkraven är att det ska finnas en överenskommelse om 
samverkan kring personer, barn och ungdomar och vuxna med psykisk 
funktionsnedsättning. 

A v överenskommelsen ska framgå vilka målgrupper som omfattas, gemensamma 
mål får landstinget och kommnnemas verksamheter, rutiner får samarbete kring 
enskilda personer med psykisk funktionsnedsättning och hur individuella planer ska 
upprättas, ansvarsfårdelningen på områden där gemensamma insatser krävs samt 
former får hur tvister mellan partema ska lösas. 

Behörig part att ingå överenskommelsen är fullmäktige eller nämnd efter 
delegation. I Blekinge finns sedan tidigare länsövergripande samverkansavtal får 
barn och ungdomar och får vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som är 
beslutade och undertecknade av tjänstemän. 

De nya avtalen ersätter de tidigare avtalen. 
Målsättningen är att under avtalstiden samordna de tre länsövergripande 
samverkansavtalen som finns i Blekinge 

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års 
ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser 
från båda huvudmännen (får beslut), 

Länsövergripande avtal- ansvarsfårdelning och samordning av insatser 
till barn och ungdomar upp till18 år som är i behov av samtidiga insatser 
från olika aktörer under huvudmälmen (får beslut), samt 

Länsövergripande samverkansavtal rörande personer med riskbruk, 
missbruks- och beroendeproblematik i Blekinge, till ett huvudavtal med 
underliggande avtal inom varje område. 

Avtalet rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik 
löper ut 31 december 2015 och det är därfår av vikt att avtalstiderna 
samordnas. 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 8 156 

Omsorgsnämnden 2013-09-26 

Forts§ 133 2013/592, 2013/594 

Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget 

Beslutsunderlag 
Missiv: Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget, 
2013-09-16. 
Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder 
med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda 
huvudmännen 2014-2015 samt tillhörande handlingsplan. 
Länsövergripande avtal- ansvarsfårdelning och samordning av insatser till 
barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från 
olika aktörer under huvudmännen 2014-2015 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 284 

PROTOKOLL SocN 21 

2013-09-25 

2013.592 
2013.594 

Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget 

Socialnämndens beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom de länsövergripande samverkansavtalen: 

11 

Länsöverg~ipande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda 
huvudmännen 2014-2015, och 
Länsövergripande avtal - ansvarsfordelning och samordning av insatser till barn 
och ungelomar upp til118 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer 
under huvudmännen 2014-2015. 

att forklara denna paragraf fcir omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Representanter för länets kommuner och fcir landstinget har tagit fram avtal om 
samverkan avseende barn, ungdomar och vuxna med psykiska 
funktionsnedsättningar enligt fOljande: 

- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder 
med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda 
huvudmännen 

- Länsövergripande avtal- ansvarsfördelning och samordning av insatser till 
barn och ungdomar upp till18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika 
aktörer under huvudmännen 

Regeringen beslutade i maj 2012 om en hancllingsplan, P RIO psykisk ohälsa- plan 
fcir riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. För tidsperioden ser 
regeringen behov av att särskilt prioritera två målgmpper: barn och unga samt 
personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Mot bakgrund 
av detta har staten och Sveriges Kommuner och Lanelsting (SKL) ingått en 
överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. 
Syftet med överenskommelsen är att uppmuntra, stärka och intensifiera lanelstingens 
och ko mm unemas utvecklingsarbete fcir personer med psykisk ohälsa, genom 
ekonomiska incitament och med patientens behov i centrum. Målet med 
överenskommelsen är att åstadkomma en forbättrad och tillgänglig vård och omsorg 
men också en bättre livssituation for personer med psykisk ohälsa. 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 284 forts 

PROTOKOLL SocN 21 

2013-09-25 

12 

Inom ramen får denna överenskommelse kommer staten att fårdela 630 miljoner 
kronor till de kommuner och landsting som uppfYllt ett antal gnmdkrav och 
prestationskrav. Ett av grundkraven är att det ska finnas en överenskommelse om 
samverkan kring personer, barn och ungdomar och vuxna med psykisk 
fi.mktionsnedsättning. 

A v överenskommelsen ska framgå vilka målgrupper som omfattas, gemensamma 
mål får landstinget och kommunernas verksamheter, rutiner får samarbete kring 
enskilda personer med psykisk funktionsnedsättning och hur individuella planer ska 
upprättas, ansvarsfårdelningen på områden där gemensamma insatser krävs samt 
fonner får hur tvister mellan partema ska lösas. 

Behörig part att ingå överenskommelsen är fullmäktige eller nämnd efter delegation. 
I Blekinge finns sedan tidigare länsövergripande samverkansavtal får barn och 
ungdomar och får vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som är beslutade och 
undertecknade av tjänstemän. 

De nya avtalen ersätter de tidigare avtalen. 
Målsällningen är att under avtalstiden samordna de tre länsövergripande 
samverkansavtalen som firms i Blekinge 

l. Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda 
huvudmännen (får beslut), 

2. Länsövergripande avtal- ansvarsfårdelning och samordning av insatser till barn 
och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika 
aktörer under huvudmännen (får beslut), samt 

3. Länsövergripande samverkansavtal rörande personer med riskbruk, missbruks
och beroendeproblematik i Blekinge) till ett huvudavtal med underliggande avtal 
inom varje område. 

Avtalet rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik löper ut 
31 december 2015 och det är därför av vikt att avtalstiderna samordnas. 

1~,;) 

lUIJ 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Socialnämnden 

§ 284 forts 

Beslutsunderlag 

PROTOKOLL SocN 21 

2013-09-25 

13 

Missiv: Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget, 2013-09-16. 
Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda 
huvudmännen 2014-2015 samt tillhörande handlingsplan. 
Länsövergripande avtal- ansvarsfordelning och samordning av insatser till barn och 
ungelomar upp till 18 år som är i behov av samticliga insatser från olika aktörer uneler 
huvudmännen 2014-2015 

Protokollet ska skickas till 
Kommunkansliet 

Paragrafen justeras 

2013-09-25 

c-:.,/ v ,..p:.,.-r 
_;::. c e-</ // 

Jan-Åke Berg 
Orclfcirancle 

~ r- 7-:: . /~_.--::/J- c/~/Ä7 -4-v:L-·· 

Ingrid Hagberg Hake 
Justeringsledamot 



KARLSHAMNS KOMMUN DELEGATIONSBESLUT 

BUS-nämnden 2013-09-25 

Dnr 2011/406 

Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget avseende barn, ungdomar 
och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar 

BUS-nämndens beslut 

att föreslå kommunfiJllmäktige besluta att ställa sig bakom: 

länsövergripande avtal -ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ung
domar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under huvud
männen 

Sammanfattning 

Representanter för länets kommuner och för landstinget har tagit fram avtal om samverkan 
avseende barn, ungdomar och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar enligt följande: 

• Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvud
männen 

• Länsövergripande avtal- ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn 
och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer 
under huvudmännen. 

Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa- plan för rik
tade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. För tidsperioden ser regeringen be
hov av att särskilt prioritera två målgrupper: barn och unga samt personer med omfattande 
eller komplicerad psykiatrisk problematik. Mot bakgrund av detta har staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om stöd till riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa 2013. Syftet med överenskommelsen är att uppmuntra, stärka 
och intensifiera lanelstingens och kommunernas utvecklingsarbete för personer med psy
kisk ohälsa, genom ekonomiska incitament och med patientens behov i centrum. Målet 
med överenskommelsen är att åstadkomma en förbättrad och tillgänglig vård och omsorg 
men också en bättre livssitnation för personer med psykisk ohälsa. 

Inom ramen för denna överenskommelse konuner staten att fördela 630 miljoner kronor till 
de kommuner och lanelsting som uppfyllt ett antal grundkrav och prestationskrav. Ett av 
gmnclkraven är att det ska finnas en överenskommelse om samverkan kring personer, b am 
och ungdomar och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. 

Av överenskommelsen ska framgå vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål för 
landstinget och kommunemas verksamheter, rutiner for samarbete kring enskilda personer 
med psykisk flmktionsnedsättn[ng och hur individuella planer ska upprättas, ansvarsfördel
ningen på områden där gemensamma insatser krävs samt former för hur tvister mellan par
terna ska lösas. 

Behörig part att ingå överenskommelsen är fullmäktige eller nämnd efter delegat[ on. 



I Blekinge finns sedan tidigare länsövergripande samverkansavtal for barn och ungdomar 
och for vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som är beslutade och undertecknade 
av tjänstemän. De nya avtalen ersätter de tidigare avtalen. Målsättningen är att under av
talsticlen samordna de tre länsövergripande samverkansavtalen som finns i Blekinge. 

Beslutsunderlag 

• Missiv: Samverkansavtal mellanlänets kommuner och landstinget, 2013-09-16. 
• Länsövergripande avtal- ansvarsfordelning och samordning av insatser till barn 

och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer 
under huvudmännen2014-2015 samt tillhörande handlingsplan. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunkansliet 

/';:?/ --'y--/1 
Delegtat: v~ 

.o<'-::->;;_,/1 >:::. "?V/i~""'YV 
-fobias Fol esson 
Ordforande 
Delegation 4.3 



KARLSHAMNS KOMMUN DELEGA TIONSBESLUT 

GYJnnasienämnden 2013-09-25 

D nr 2011/406 

Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget avseende barn, ungdomar 
och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar 

Gymnasienämndens beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom: 

• Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska fi.mktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda 
huvudmännen 

• Länsövergripande avtal - ansvarsfordelning och samordning av insatser till bam 
och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer 
under huvudmännen. 

Sammanfattning 

Representanter for länets kommuner och for landstinget har tagit fram avtal om samverkan 
avseende b am, ungdomar och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar enligt fåljande: 

• Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda 
huvudmännen 

• Länsövergripande avtal- ansvarsfordelning och samordning av insatser till barn 
och ungelomar upp till 18 år som är i behov av samticliga insatser från olika aktörer 
uneler huvudmännen. 

Regeringen beslutade i maj 2012 om en hancllingsplan, PRIO psykisk ohälsa- plan for 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. För tidsperioden ser regeringen 
behov av att särskilt prioritera två målgmpper: barn och unga samt personer med 
omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Mot bakgnmd av detta har staten 
och Sveriges Kommuner och Lanelsting (SKL) ingått en överenskommelse om stöd till 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. Syftet med överenskommelsen är att 
uppmuntra, stärka och intensifiera lanelstingens och kommunernas utvecklingsarbete for 
personer med psykisk ohälsa, genom ekonomiska incitament och med patientens behov i 
centrum. Målet med överenskommelsen är att åstadkomma en forbättrad och tillgänglig 
vård och omsorg men också en bättre livssituation fcir personer med psykisk ohälsa. 

Inom ramen fcir denna överenskommelse kommer staten att fordela 630 miljoner honor till 
de kommuner och lanelsting som uppfyllt ett antal grundkrav och prestationskrav. Ett av 
grundkraven är att det ska fim1as en överenskommelse om samverkan kring personer, bam 
och ungelomar och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. 

Av överenskommelsen ska framgå vilka målgn1pper som omfattas, gemensamma mål fcir 
lanelstinget och kommunernas verksamheter, rutiner fcir samarbete kring enskilda personer 
med psykisk fi.mktionsneclsättning och hur individuella planer ska upprättas, 



ansvarsfordelningen på områden där gemensamma insatser krävs samt fonner fcir hur 
tvister mellan partema ska lösas. 

Behörig part att ingå överenskommelsen är fullmäktige eller nämnd efter delegation. 
I Blekinge finns sedan tidigare länsövergripande samverkansavtal fcir barn och ungdomar 
och for vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som är beslutade och undertecknade 
av tjänstemän. De nya avtalen ersätter de tidigare avtalen. Målsättningen är att under 
avtalstiden samordna de tre länsövergripande samverkansavtalen som finns i Blekinge. 

Beslutsunderlag 

• Missiv: Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget, 2013-09-16. 
• Länsövergripande avtal - ansvarsfordelning och samordning av insatser till barn 

och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer 
under huvudmännen 2014-2015 samt tillhörande handlingsplan. 

• Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda 
huvudmännen samt tillhörande handlingsp lan. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunkansliet 

Delegat: / 

~&~P~ 
Ordforande · 
Delegation 4.3 



MISSIV 
2013-09-16 

Omsorgsnämnden 

Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget 
Dnr 2013/592 samt 2013/594 

Sammanfattning 

l (2) 

Representanter för länets kommuner och för landstinget har tagit fram avtal om samverkan 
avseende barn, ungdomar och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar enligt följande: 

- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda 
huvudmännen 

- Länsövergripande avtal- ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och 
ungdomar upp till18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under 
huvudmännen 

Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa- plan för 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. För tidsperioden ser regeringen 
behov av att särskilt prioritera två målgrupper: barn och unga samt personer med omfattande 
eller komplicerad psykiatrisk problematik. Mot bakgrund av detta har staten och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om stöd till riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa 2013. Syftet med överenskommelsen är att uppmuntra, stärka 
och intensifiera landstingens och kommunernas utvecklingsarbete för personer med psykisk 
ohälsa, genom ekonomiska incitament och med patientens behov i centrum. Målet med 
överenskommelsen är att åstadkomma en förbättrad och tillgänglig vård och omsorg men 
också en bättre livssituation för personer med psykisk ohälsa. 

Inom ramen för denna överenskommelse kommer staten att fördela 63 O miljoner kronor till 
de kommuner och landsting som uppfyllt ett antal grundkrav och prestationskrav. Ett av 
grundkraven är att det ska finnas en överenskommelse om samverkan kring personer, barn 
och ungdomar och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. 

A v överenskommelsen ska framgå vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål för 
landstinget och kommunernas verksamheter, rutiner för samarbete kring enskilda personer 
med psykisk funktionsnedsättning och hur individuella planer ska upprättas, 
ansvarsfördelningen på områden där gemensamma insatser krävs samt former för hur tvister 
mellan partema ska lösas. 

Behörig part att ingå överenskommelsen är fullmäktige eller nämnd efter delegation. 
I Blekinge finns sedan tidigare länsövergripande samverkansavtal för barn och ungdomar 
och för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som är beslutade och undertecknade av 
tjänstemän. 

De nya avtalen ersätter de tidigare avtalen. 

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 



Målsättningen är att under avtalstiden samordna de tre länsövergripande 
samverkansavtalen som finns i Blekinge 

l. Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen 
(for beslut), 

2. Länsövergripande avtal- ansvarsfordelning och samordning av insatser till barn och 
ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under 
huvudmännen (for beslut), samt 

3. Länsövergripande samverkansavtal rörande personer med riskbrnk, missbruks- och be
roendeproblematik i Blekinge) till ett huvudavtal med underliggande avtal inom varje 
område. 

Avtalet rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik löper ut 31 
december 2015 och det är därfor av vikt att avtalstiderna samordnas. 

Beslutsunderlag 
Missiv: Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget, 2013-09-16. 
Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med psykiska 
funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen 2014-2015 
samt tillhörande handlingsplan. 
Länsövergripande avtal - ansvarsfordelning och samordning av insatser till barn och 
ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under 
huvudmännen 2014-2015 

Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom de länsövergripande samverkansavtalen: 

2 

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med psykiska 
funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen 2014-2015, 
och 
Länsövergripande avtal - ansvarsfordelning och samordning av insatser till barn och 
ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under 
huvudmännen 2014-2015. 

att forklara denna paragraf for omedelbart justerad. 

Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 

Annelie Myrbeck 
Förvaltningschef 
Omsorgsforvaltningen 



Samverkansavtal mellan länets kommuner och landstinget 

Representanter för länets kommuner och för landstinget har tagit fram avtal om samverkan 
avseende barn, ungdomar och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar enligt följande: 

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda 
huvudmännen 

Länsövergripande avtal - ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn 
och ungdomar upp till18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer 
under huvudmännen 

Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PR! O psykisk ohälsa - plan för riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. För tidsperioden ser regeringen behov av att 
särskilt prioritera två målgrupper: barn och unga samt personer med omfattande eller 
komplicerad psykiatrisk problematik. Mot bakgrund av detta har staten och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa 2013. Syftet med överenskommelsen är att uppmuntra, stärka och intensifiera 
landstingens och kommunernas utvecklingsarbete för personer med psykisk ohälsa, genom 
ekonomiska incitament och med patientens behov i centrum Målet med överenskommelsen är 
att åstadkomma en förbättrad och tillgänglig vård och omsorg men också en bättre livssituation 
för personer med psykisk ohälsa. 

Inom ramen för denna överenskommelse kommer staten att fördela 630 miljoner kronor till de 
korrummer och landsting som uppfyllt ett antal gnmdkrav och prestationskrav. 

Ett av grundkraven är att det ska finnas en överenskommelse om samverkan kring personer, barn 
och ungdomar och vuxna med psykisk funktionsnedsättning. 

Av överenskommelsen ska framgå vilka målgmpper som omfattas, gemensamma mål för 
landstinget och kommunernas verksamheter, mtiner för samarbete kring enskilda personer med 
psykisk funktionsnedsättning och hur individuella planer ska upprättas, ansvarsfördelningen på 
områden där gemensarrum insatser krävs samt former för hur tvister mellan partema ska lösas. 

Behörig part att ingå överenskommelsen är fullmäktige eller nänmd efter delegation. 

I Blekinge finns sedan tidigare länsövergripande samverkansavtal för barn och ungdomar och för 
vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som är beslutade och undertecknade av tjänstemän. 

De nya avtalen ersätter de tidigare avtalen. 

Målsättningen är att under avtalstiden samordna de tre länsövergripande samverkansavtalen som 
finns i Blekinge 



1. Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen 
(för beslut), 

2. Länsövergripande avtal - ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och 
ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under 
huvudmännen (för beslut), samt 

3. Länsövergripande samverkansavtal rörande personer med riskbruk, missbruks- och be
roendeproblematik i Blekinge) till ett huvudavtal med underliggande avtal inom varje 
område. 

Avtalet rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik löper ut 31 
december 2015 och det är därför av vikt att avtalstiderna samordnas. 
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LÄNSÖVERGRIPANDE AVTAL
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INSATSER TILL BARN OCH UNGDOMAR UPP TILL 18 

AR SOM ÄR l BEHOV AV SAMTIDIGA INSATSER FRAN 

OLIKA AKTÖRER UNDER HUVUDMÄNNEN 

2014-2015 



Inledning 
Sammansatta behov kräver tvärprofessionell kompetens och samordning från olika aktörer. 
Respektive huvudmans ansvarsområden beskl~vs i lagstiftningen. 

2 (6) 

Kommun och landsting har en lagstadgad skyldighet att tillsammans upprätta en samordnad 
individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen1

• Planen ska 
upprättas för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda under förutsättning att den enskilde 
samtycker till upprättandet. 

Svensk lagstiftning inom vård och omsorgsområdet genomsyras av ett förstärkt bamperspektiv.2 

Detta innebär att särskild hänsyn ska tas till barnets bästa i alla beslut som rör barn och som fattas av 
stat, kommun och landsting. Motsvarande bestämmelse finns i FN:s Bamkonvention.' 
Med barn avses personer under 18 år. 
Vikten av att göra barn delaktiga genom att ge dem information och lyssna på barnens egna 
synpunkter har förtydligats i SoL, LSS, HSL och Skollagen.' Motsvarande bestämmelse finns även i 
Barnkonventionen.5 

Den l juli 2009 trädde nya bestämmelser i kraft om stöd till personer som vårdar eller stödjer 
närstående. Ändringen innebär att "socialnämnden ska (tidigare fornmlering bör) erbjuda stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 
stödjer en närstående som har funktionshinder. 6 Sedan den l januari 2010 är landsting och kommemer 
skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykiska 
hmktionshinder. 7 

Syfte 
Avtalet syftar till att tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde samt former för samverkan i de 
falllagstiftningen inte är tydlig. 
Avtalet ska vara en gemensam bas i samarbetet mellan kommuner och landsting. 
Avtalet ska förhindra att människor ska känna sig avvisade och riskera att skickas runt till olika 
aktörer. 

Mål 
Barn och Lmgdomar med sammansatta komplexa behov som behöver samtidigt stöd från olika aktörer 
under huvudmännen skall få ett individuellt anpassat stöd för att få de bäst<l möjliga uppväxtvillkor. 

Målgrupp 
Barn och ungdomar upp tilll8 år med behov av samtidiga insatser från olika aktörer inom såväl 
kommun som psykiatri och habiliteringsförvaltningen. 
Målgmppen är således vidare än det gnmdkrav som anges i Socialstyrelsens Meddelandeblad 
nr 1/2010- Örl'Yfi1Skormrlser omsarmrb?te. 

1 2 kap 7 § SoL, 3 f§ HSL 
2 l kap 2 § SoL, 6 a§ LSS, 
l Artikel3 FNs Barnkonvention 
"3 kap 5 § SoL, 8 § LSS, 2 g§ !-ISL, 4 kap 9 §skollagen 
s Artikel12 FNs Barnkonvention 
' 5 kap lO§ Sol 
7 8 a§ 1-!SL. respektive 5 kap 8a § SoL 
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Barnperspektivet 
Lagstiftningen och FNs Barnkonvention skall genomsyra avtal och samverkan. 

Samordnad individuell plan (SIP) 
Varje aktör ska kunna påkalla behovet av en samordnad individuell plan. Vårdnadshavarna har 
huvudansvaret för sina barn och skall vara delaktiga i alla överläggningar och beslut som rör deras 
barn. Huvudprincipen är att allt samarbete sker med samtycke av den/ de som berörs. Barnens 
medverkan är en förutsättning för upprättandet av planen. 

De samordnade individuella planerna ska vara ett gemensamt upprättat dokument som kontinuerligt 
ska följas upp och revideras. Planerna skall innehålla: 

'' dokumentation av alla inblandande aktörers överenskommelser och delaktighet 
''vill<;<~ insatser respektive aktör ansvarar för 
'' insatsernas omfattning 
''tid för insatsernas genomförande 
'' när uppföljning ska ske 
,. vem som är samordnare/kontaktperson 

Hjälpmedel 
Barn och ungdomar med en sammansatt social, psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik, 
med eller utan inlärningssvårigheter, kan vara i behov av hjälpmedel. 
Det finns behov att förtydliga definition av vad som räknas till gmndutmstning/ pedagogiska 
hjälpmede V personliga hjälpmedel. Detta arbete leds av I-~älpmcdclsccntcr. Reglerna för sortiment 
och förskrivning av hjälpmedel styrs i Blekinge av en gemensam samverkansnärrmd med 
representanter från samtliga kommuner och landstinget. 

Externa placeringar 
Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser vid externa placeringar och skickar, vid behov, 
remiss till det landsting där den placerade behöver sjukvård. 
Kommunen ansvarar för vård och omsorg samt skola vid externa placeringar. 

Former för samverkan 
Förhållningssättet mellan landsting och kommun ska bygga på samverkan så att vårdnadshavare inte 
skickas mellan olika företrädare. Frågor från vårdnadshavare, alternativt mellan verksamheterna 
(kommun/landsting) bör antingen tas i de kommunvisa samverkansmöten mellan utsedd 
kontaktfunktion representerande skola/kommtm och habilitering/ BUP eller i en direktkontakt med 
aktuell rektor/förskolechef. 

Kommunvisa samverkansmöten kring neuropsykologiskal psykiatriska frågor mellan BUP, 
habilitering, skola och socialtjänst ska genomföras regelbtmdet. Detta är ett av de viktigaste verktygen 
för en bra samverkan. I dessa möten hanteras frågor som konsultation i enskilda ärenden (efter 
medgivande från vårdnadshavare alternativt anonymt), aktualisera en eventuell remiss samt <mdra 
frågor av vikt. 
Lokala mtiner för samverkan ska tas fram men dessa regleras ej i huvudavtalet. 
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Barn ska ges information, råd och stöd på bästa sätt när båda huvudmännen är involverade utifrån 
varje huvudmans ansvarsområde. 

Vid behov av samordning när båda huvudrn,~nnen är involverade görs detta i enlighet med 
dokumentet "Vägledning till SIP". 

Remiss från skolan tilllandstinget behöver ge en bakgmnd till varför man vill aktualisera en utredning 
för diagnos. För att psykiatrin/habiliteringen ska kunna ta ställning till om en utredning ska påbörjas 
är det önskvärt att remissen innehåller såväl pedagogisk, medicinsk, psykologisk som social 
kartläggning. 

Remiss tilllandstinget från socialtjänsten ska innehålla en problemformulering. Den ska också 
innehålla en social beskrivning av det aktuella läget avseende hemförhållanden, skola och fritid. 

Vid vårdbegäran till psykiatrin/habilitering från barnet eller dess vårdnadshavare kan dessa 
verksamheter be skolan, efter föräldrars tillåtelse, om den infom1ation skolan har gällande barnet i 
fråga. En sådan förfrågan ställs till vederbörande rektor/ färskolechef som har ansvar för att 
ombesörja detta. Utöver detta kan landstinget be lärare att fylla i skattningsformulär. 

Respektive uppdrag samt ansvarsområde 
Se bilagor nedan 

Tvister 
Vid tvister lyfts frågan till högre chefsnivå. Detta ska ske skyndsamt. 

Uppföljning 
Förvaltningscheferna inom berörda kommunala verksamheter och förvaltningschefen i landstingets 
psykiatri och habiliteringsfötvaltning ska träffas en gång per år för att följa upp att samverkan sker 
;nellar: kommun och landstingets psykiatri och habilitering i enlighet med samverkansavtalets 
mtentwner. 
Uppföljningen ska säkerställa att lokala rutiner för samverkan finns. De områden där riktlinjer saknas 
kan identifieras i uppföljningen. Avtalet kan visa på systemfel och brister. Uppföljning av systemfel 
eller brister sker genom gemensamma samverkansmöten mellan ansvariga verksamhetschefer i östra 
respektive västra samverkansområdet två gånger per år. Landstinget sammankallar till dessa 
samverkansmöten. 

Handlingsplan 
I samband med Ltppföljningen ska partema upprätta en handlingsplan för att utveckla samverkan och 
säkerställa att avtalets intentioner följs. 

Patienters, brukares och närståendes inflytande 
Avtalet har upprättats i samråd med berörda bmkarorganisationer. Bmkarorganisationema kommer 
även att beredas möjlighet att samverka vid uppföljning och framtagande av handlings planer. 

Avtalstid och uppsägning 
Av1alet gällerfrån och med den l januari 2014 och till och med den 31 december 2015 med en 
uppsägningstid på 12 månader. Om landstinget eller en kommun säger upp detta avtal upphör det att 
gälla för samtliga kommuner och landsting i och med uppsägningstidens utgång. 



Bilagor 
Uppdrag och ansvar 

• Kommun (Bilaga l) 
• Landstinget Blekinge (Bilaga 2) 

Samordnade Individuella Planer (SIP) 
• Vägledning SIP (Bilaga 3) 
• Blankett SIP (Bilaga 4) 

Samverkansavtalet är upprättat i sex exemplar varav patterna har tagit varsitt. 

Karlshamn 20 13- ..... · ..... Karlshamn 2013- ..... · ..... 

För Landstinget Blekinge För Karlshamns kommun 

Sölvesborg 2013- ..... -..... Olofström 2013- ..... -..... 

För Sölvesborgs kommun För Olofströms kommun 

Ronneby 2013- .... -..... Karlskrona 2013- ..... · ..... 

5 (6) 
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Bilaga 1 

Kommunens uppdrag och ansvar 

Skola 
Enligt 2 och 3 kap Sicollagen har varje barn/elev en otvetydig rätt till stöd. I skolverksamhet är 
individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram centrala redskap och det finns en särskild 
organisation får elevhälsa (skolhälsovård, skolpsykolog och skolkurator samt specialpedagogisk 
personal). Även får bam i fårskola är rätten till stöd och verksamhetens skyldighet att planera 
stödåtgärder reglerad. Det är därfår viktigt att samverkan mellan verksamheter utanfår skolan 
knyts till befintlig organisation, där rektor/fårskalechef är ansvmig får bedömningar och 
utredningar. 

Med begreppet "skolan/kommunen" avses respektive kommuns organisation av kontaktpersoner 
gentemot landstinget i denna sam verkan. Denna ska vara känd och ha mandat att fåra talan i de 
frågor som samverkansavtalet behandlar. 

Skolan ansvarar for de kartläggningar/utredningar som behövs utifrån elevens behov av stöd får 
att nå målen enligt skolans uppdrag. 

I dagsläget görs en stor del av utredningarna inför särskaleinskrivning i kommunernas regi. 
Då det i dagsläget är oklart hur detta ska organiseras i framtiden eftersom arbete pågår med nationella 
riktlinjer, omfattas detta inte av avtalet. 

Socialtjänst 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som 
de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som åvilar andra huvudmän. 

Kommunen har ans var för de sociala insatserna enligt SoL och insatser för stöd och service till vissa 
funktionshindrade enligt LSS. I dessa båda lagmm ingår att utreda behov av, besluta om, 
tillhandahålla, följa upp och samordna sociala insatser för stöd och service. I SoL och LSS beskrivs 
socialnämndens ansvar för barn och unga. 

För gmppen funktionshindrade med en personkretstillhörighet finns Lag om stöd och service tiU vissa 
funktionshindrade (LSS 1993:387). Verksamheten fr'åmjar jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet.lv!ålet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andm. 
Verksamheten i denna lag ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med berörda 
samhällsorgan och myndigheter. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnads· villkor. 
Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. 

Korrummen har ansvar för att informera om insatser och service och förmedla kontakter till andra 
myndigheter. 
I socialtjänstens olilia delar ingår att arbeta uppsökande. 
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Bilaga 2 

Landstingets uppdrag och ansvar 

Hälso- och sjukvård 

Landstinget ansvarar for medicinska insatser enligt Hälso- och Sjukvårdslagen. 

På primärvårdsnivå (bamhälsovård, ungelomsmottagning och vårdcentral) innebär detta hälso
främjande och förebyggande insatser, medicinska åtgärder, kisbearbetning och stödjande 
kontakter. 

På specialistsjukvårdsnivå, psykiatri och habilitering innebär detta bedömning, utredning, 
diagnostik, behandling och uppföljning/habilitering. (Se samverkansavtal mellan primärvård och 
barn- och ungdomspsykiatrin "Gränssnitt"). 

Verksamheterna ansvarar får bedömning/utredning av barnet/den unge vid misstanke om 
relationsproblem i familjen, vissa funktionsnedsättning och/eller psykiatriska problem hos bar
net/den unge. Psykiatri och habilitering svarar även får psykiatrisk omvårdnad (gäller BUP) samt 
rådgivning och annat personligt stöd enligt Lagen om stöd och service (gäller habiliteringen). 

Verksamhetemas ansvar är även att delta i kommunvisa samverkansträffar samt att ge 
konsultation kring enskilda barn via nätverksträffar och liknande. 

Tandvård 
Barn och ungdomar upp till det år de fyller 19 år har fri tandvård. Detta innefattar både 
allmäntandvård och specialisttand vård. Allmäntandvård kan erbjudas både inom den offentliga 
folktandvården och hos privattandläkare som har avtal med Landstinget. 
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Bilaga 3 

Vägledning till den Samordnade Individuella Planen (SIP) 

l. En ansvarig samordnare ska vara utsedd av kommun och landsting och är den som är ansvarig 
för dokumentationen i SIP. 

2. Fler sidor kan tillföras SIP om fler än tre aktörer är inblandade. 
3. SIP är inget fristående dokument, utan ska hanteras som en joumalhandling, som ska tillföras 

journalen i respektive verksamhet. 
4. Föräldrarna/ barnet behåller SIP i original och övriga verksamheter handhar en kopia 
5. Företrädarna för verksamheterna har en skyldighet att beakta barnperspektivet vid 

upprättandet av SIP. 
6. Samordnaren har ett ansvar att vid ett förberedande möte med föräldrarna/ barnet, 

utifrån bamets mognad och förmåga, förklara syftet och målet med upprättandet av SIP och 
försäkra sig om att barnet har tagit del och förstått innehållet. Detta ska dokumenteras i SIP. 

7. SIP ska fokusera på det som överenskommits och ska genomföras, inte det som tidigare 
föreslagits och avvisats av föräldrar/ barnet. 

8. SIP skall godkännas av barnet, men med hänsyn taget till barnets mognadsnivå och förmåga. 
9. Målen i SIP ska vara uppföljningsbara och tidssatta 
10. Samordnaren ansvarar för att information ges till de som inte är närvarande vid upprättandet 

av SIP. 
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~· 
i.'~'· iK!illLSKRONA 
~~~'KOMMUN 

.RONNEBY ~~ ~~ •l:if KOMMUN LANDSTINGET BLEKINGE SÖI.vESBORG 
,w·•,,r,,,lj;;-1;:..:,1 

Samordnad individuell plan, SIP 

B t/d ar n e en unge 
Förnamn Efternamn 

Personnununer 

Adress Postadress 

Telefon E-post 

.. 

Mor Vårdnadshavare D 

1 -c;Fc-ö_m_amn~--~~~------------L~ Eftema11m 
Personnturuner 

Adress 

'Telefon E-post 

Far Vårdnadshavare D 
l Förnamn Efterna11m 

Personnummer 

l Adress----------~- Postadress 

LI_T_el_ef_o_n __________________ ~E--p-o-st 

Bilaga 4 

Dattun då SIP upprättats 

Ansvarig samordnare 

- ·-

---
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Annan vårdnadshavare (te x särskilt förordnad vårdnadshavare) 
Förnamn Efternamn 

Personnummer 

Adress Postadress 

Telefon E-post 

Önskvärd förändring 

Insats av 
c---~~·--

Insats 

Tidsram 
l~ 

L _____________ _ 
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Insats av 

Mål och eventuella delmål 

Insats 

Tidsram 

Insats av 

Mål och eventuella delmål 

__ j 



Tidsram 

Datum för uppföljning av planen 

Planen odkänns 

Barnet/den unge namnförtydligande 

Mor/namnförtydligande 

Far/namnförtydligande 

Annan vårdnadshavare 
/namn förtydligande 

Barnet/den unge namnförtydligande 

Mor/namnteckning 

Far l namnteckning 

Annan vårdnadshavare/namnteckning 

NÄRVARANDE 
Namn Funktion 

12 (6) 



.. ~ ~~ 

LANDSTINGET BLEKINGE 

~1KARLSKRONA 
~~.!KOMMUN 

~ ~''.· .. ;t. RONNE.BY 
~~'i~ KOMMUN 

z~· ~u~ 

LANDSTINGET BLEKINGE 

Länsövergripande avtal -

SÖI.VESBORG 
-:w ''"'"'Ii~~ ;kil -

Ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar upp 
till18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under 

huvudmännen 

Handlingsplan 

Insats När Ansvar 

Revidering av avtalet Förslag klart: 20130831 Tina/M~ri 

Förankring på Länsövergripande 
styrgruppsmöte 2013-09-02 

- - -~ 

Utvärdering av den Länsövergripande styTgruppsmöte Länsövergripande 
länsövergripande styrgruppens 2013-11-07 styrgrupp 
arbetssätt 

·-

Lokala avtal tecknas Klart: 2014-06-30 Respektive 
verksamhetschef i 
Landsting och Kommun 

Revidera och samordna Klart: 2015-08-31 Berörda 
samverkansavtal förvaltningschefer 
- YlLxen 
-Barn 
- Missbmk 
till ett samordnat avtal 

... ' " " " " Handlmgsplanen foljs upp pa styrgruppsmate med den styrgruppen for lansovergnpande 
samverkansavtal rörande personer med funktionsnedsättning och/ eller missbruk beroende 

J 
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Kommunstyrelsen 2013-10-22 

§ 248 2013/164 

Motion om mer motion i skolan 

Kommnnstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen med hänvisning till utbildningsnämndernas yttranden. Intentionerna i 
motionen finns redan beaktade i skolans nationella uppdrag och de projekt som ingår. 

Sammanfattning 

Marco Paulsson (M) föreslår i en motion 2013-04-18 att kommunfullmäktige ger 
utbildningsnämnder i uppdrag att införa ett projekt, likt Bunkeflomodellen med fYsisk 
aktivitet varje dag i Karlshamns samtliga skolor for att på detta sätt höja resultatet och 
forbättra det fYsiska och mentala måendet hos eleverna. 

Motionen har remitterats till BUS-nämnden och gyronasienämnden för yttrande. 

Nämnderna ställer sig positiva till motionens intentioner. Fysisk aktivitet är en viktig del 
i skolans nationella uppdrag. Rektor är den som ansvarar for att skolans verksamhet som 
helhet inriktas mot de nationella målen samt har även ansvaret för skolans inre 
organisation. Ledningsansvaret får inte delas av flera. Att som fareslås i motionen på 
huvudmannanivå besluta om att införa utökad fysisk aktivitet är, enligt 
utbildningsförvaltningens tolkning, inte forenligt med bestämmelserna i skollagen. 
Av dessa skäl föreslår utbildningsnämnderna att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

• Motion (M) 2013-04-18 
• BUS-nämndens protokoll2013-09-10 
• Gyronasienämndens protokoll2013-09-09 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013 -l 0-08 § 167. 

Yrkanden 

Marco Paulsson (M) Bärthil Ottosson (M) Henrik Gustafsson (SD) och Magnus 
Gärdebring (M) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 

Ordforanden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och 
Marco Paulsson (M) m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit 
arbetsutskottets förslag. 



Motion till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun 2013-04-18 

Motion om mer motion. 

Efter att ha tittat på Bunkefloprojektet och förstått de vinster för eleverna med fysisk aktivitet varje dag i skolan, anser 
jag att Karlshamns kommun borde satsa på detta. Bunkefloprojektet startades 1999 och är ett unikt samarbete mellan 
grundskola, högskola och universitetssjukhus och har hittills resulterat i fem doktorsavhandlingar. De som haft daglig 
fysisk aktivitet hade förutom bättre betyg, även i teoretiska ämnen också bättre muskulatur och skelett. 

Bunkefloprojektet viade sig vara speciellt viktigt för de barn som inte är intresserade av föreningsidrott eftersom att 
man i skolan når alla barn. Det är arena där alla barn finns. Detta i en tid där många barn och ungdomar spenderar allt 
mer av sin fritid med sysselsättning som ger allt annat än motion. Regelbunden och planerad fysisk aktivitet är inte att 
jämföra med prestationsid rott. 

96% av dem som haft daglig fysisk aktivitet blev behöriga till gymnasiet medan 89% av dem som haft gymnastik två 

gånger i veckan blev behöriga. 

Även läkartidningen har rosat modellen 

(http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/5/5035/lkto640s2979 2980.pdf) och riksmedia har 

rapporterat om fördelarna bl.a. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mer-idrott-gav-battre-
skolresultat 6988301.svd 

När forskarna mätte elevernas motoriska förmåga, det vill säga balans och koordination, så hade 93% av de elever som 

haft daglig fysisk aktivitet bra motorik medan endast 53% i kontrollgruppen bedömdes ha bra motorik. 

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

ATT ge utbildningsnämnderna, BUSn och GYn i uppdrag att införa ett projekt, likt Bunkeflomodellen med fysisk 

aktivitet varje dag i Karlshamns samtliga skolor för att på det sättet höja resultatet och förbättra det fysiska och 

rea Paulsson (M) 

Gruppledare 

marco.paulsson@moderat.se 
twitter: @moderat0454 

0708-70 l 600 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 4 

Nämnden för 
barn, ungdom och skola 2013-09-10 

§52 

Yttrande över motion om mer motion 

BUS-nämndens beslut 

att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till yttrande och 

- - "i 
''J ' 

att BUS-nämnden vid sammanträdet 2013-11-25 får ta del av hur arbetet med 
idrott och hälsa bedrivs i Karlshamns kommuns skolor, 

Sammanfattning 

Motion angående mer motion i skolan har inkommit till BUS-nämnden och 
gymnasienämnden på remiss och ska vara besvarad senast 2013-09-27, I 
motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge BUS-nämnden 
och gymnasienämnden i uppdrag att införa ett projekt, likt Bunkeflomodel
len, med fysisk aktivitet varje dag i Karlshamns samtliga skolor for att på 
detta sätt höja resultatet och fOrbättra det fysiska och mentala mående! hos 
våra elever. 

Nämnderna ställer sig positiva till motionens intentioner. Det finns ett antal 
forskningsstudier som tyder på att fysisk träning har en positiv effekt på vår 
hälsa och kognitiva förmåga- minne, inlärning och intelligens, Fysisk akti
vitet är också en viktig del i skolans nationella uppdrag, Rektor är den som 
ansvarar för att skolans verksamhet som helhet inriktas mot de nationella 
målen, Rektor har beslutanderätt i frågor som rör skolans inre organisation 
till exempel personalens olika ansvarsområden och övergripande tidsplane
ring, Ledningsansvaret får inte delas av flera. Att som fareslås i motionen på 
huvudmannanivå besluta om att infora utökad fysisk aktivitet i Karlshamns 
samtliga skolor är, enligt utbildningsforvaltningens tolkning, inte förenligt 
med bestämmelserna i skollagen. Av dessa skäl föreslår utbildningsforvalt
ningen att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

• BUS-nämndens arbetsutskott 2013-08-28, BUS au §40 

72 

• Yttrande över motion om mer motion, tjänsteskrivelse från förvaltnings
chef Ewa Kristensson och utvecklingssamordnare Matthias Holmesson, 
2013-08-14 

Yrkanden 

Britt Jämstorp (KD) föreslår att nämnden får ta del av hur arbetet med idrott 
och hälsa bedrivs på Karlshamns kommun skolor. 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Nämnden för 
barn, ungdom och skola 

forts. 
§52 

PROTOKOLL BUS 4 

2013-09-10 

Protokollet ska skickas till 

Kommunkansliet 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson 

73 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL GY 4 

Gymnasienämnden 2013-09-09 

§52 2013/232 

Yttrande över motion om mer motion 

Gymnasienämndens beslut 

att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens fårslag till yttrande. 

Sammanfattning 

En motion från Moderaterna om mer motion i skolan har inkommit till gyma
sienämnden på remiss och denna ska vara besvarad senast 2013-09-27. 

64 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge nämnden för 
barn, ungdom och skola samt gymnasienämnden i uppdrag att infåra ett pro
jekt, likt Bunkeflomodellen, med fYsisk aktivitet varje dag i Karlshamns samt
liga skolor får att på detta sätt höja resultatet och förbättra det fysiska och men
tala måendet hos våra elever. 

Beslutsunderlag 

• Yttrande över motion om mer motion, tjänsteskrivelse av Matt
hias Holmess on, daterad 2013-08-14 

Protokollet ska skickas till 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson 
Kommunstyrelsen 
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KARLSHAMN 2013-08-14 2013/232 

Till 
BUS-nämnden 
Gyronasienämnden 

Yttrande över motion om mer motion 

Motion angående mer motion i skolan har inkommit till BUs
nämnden och gyronasienämnden på remiss och ska vara besvarad 
senast 2013-09-27. 

Nämndernas överväganden 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge BUs
nämnden och gyronasienämnden i uppdrag att införa ett projekt, likt 
Bunkeflomodellen, med fysisk aktivitet varje dag i Karlshamns samt
liga skolor för att på detta sätt höja resultatet och förbättra det fy
siska och mentala måendet hos våra elever. 

Bunkeflomodellen går ut på att eleverna får en daglig rörelsetimme. 
Detta har möjliggjorts genom att rektor beslutat om att förlänga 
skoldagen. Utökningen av den fysiska aktiviteten genomförs av pe
dagoger på skolan i samverkan med idrottsledare inom föreningsli
vet. Vetenskapliga studier som gjorts i samband med projektet visar 
på positiva effekter av utökad fysisk aktivering av eleverna (Littera
turöversikt inför kvalitetsgranskning av Idrott och hälsa i grundskolan, 
skolinspektionen 2011). Modellen har emellertid inte fungerat på 
alla deltagande skolor. Sundsbroskolan i Malmö avvecklade Bunke
flomodellen på grund av pengabrist ("Bunkeflomodellen tar time
out", pressmeddelande från Malmö stad, 2010"05-26). Från början 
var flera föreningar engagerade, men senare har skolan fått genom
föra aktiviteterna inom den egna budgetramen. För att möta spar
krav, lösa den pedagogiska uppgiften och följa timplanen valde rek
tor att avskaffa den extrainsatta idrotten. 

Nämndernas bedömning 

Nämnderna ställer sig positiva till motionens intentioner. Det finns 
ett antal forskningsstudier som tyder på att fysisk träning har en po
sitiv effekt på vår hälsa och kognitiva förmåga- minne, inlärning och 
intelligens. (Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och 

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 



ungdom- Fakta och argument, Riksidrottsförbundet 2009). Fysisk 
aktivitet är också en viktig del i skolans nationella uppdrag. Barn och 
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 
möjligt (Skollagen 1 kap. 4 §).Den obligatoriska skolan ska sträva ef
ter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 
skoldagen. (Läroplan för grundskolan, förskolek/assen och fritids
hemmet, Skolverket 2011). Gymnasieskolan ska sträva efter att ge 
eleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter 
(Läroplan, examensmål ochgymnasiegemensamma ämnenför gymna
sieskola, skolverket 2011). 

Rektor är den som ansvarar för att skolans verksamhet som helhet 
inriktas mot de nationella målen (Läroplanförgrundskolan,Jörskole
klassen och fritidshemmet, skolverket 2011, Läroplan, examensmål 
och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, skolverket 
2011). Rektor har beslutanderätt i frågor som rör skolans inre orga
nisation (Skollagen 2 kap. 10 §),till exempel personalens olika an
svarsområden och övergripande tidsplanering. Ledningsansvaret får 
inte delas av flera. Att som föreslås i motionen på huvudmannanivå 
besluta om att införa utökad fysisk aktivitet i Karlshamns samtliga 
skolor är, enligt utbildningsförvaltningens tolkning, inte förenligt 
med bestämmelserna i skollagen. Nämnderna hyser tilltro till den 
pedagogiska och elevhälsovårdande professionen på Karlshamns 
kommuns skolor och det kontinuerliga arbetet för att, utifrån helhet
en i uppdraget samt forskning och beprövad erfarenhet, utveckla 
varje elevs måluppfyllelse. 

Av dessa skäl föreslår utbildningsförvaltningen att motionen avslås. 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår BUS-nämnden och gyronasie
nämnden besluta 

att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till yttrande 

UTBlLDNlNGSFÖRVALTNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 

2 

Matthias Holmesson 
Utvecklingssamordnare 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL AU 19 208 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 

§ 168 2013/238 

Valdistriksindelning inför valen 2014 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att meddela länsstyrelsen i Blekinge län att valdistriksindelningen i kommunen infår 
valen 20 14 bör bibehållas i oförändrat skick med undantag av; 

att ett nytt valdistrikt (XX) kallat Svängsta Sydväst bildas av följande nyckelkods
områden:310402,31040,310200,320201,320102,320101,250201,250100,250202, 
240201,240202,250401,250402,250300,310500samt0310300 

att valdistrikt 17, Svängsta, reduceras till att omfatta följande nyckelkodsområden: 
320201,310100,170100,320202,310300,330100,340101,330203,330201,510103, 
510102,340201,330202,510202,510101,340203,340202,550202,550201,550100, 
520302, 520301, 540201, 520100, 520201 samt 520202. Valdistriktet föreslås 
benämnas Svängsta Nordöst, samt 

att valdistrik 21, Gustavstorp, reduceras till att omfatta följande nyckelkodsområden: 
230101,230102,230401,230402,230301,230302,230201,230202,220300,210300, 
210400,240101,240102 samt 240103. 

Sammanfattning 

En översyn av valdistrikten ska göras inför valen till Europaparlamentet och till riksdag, 
kommun- och landstingsfullmäktige. Länsstyrelsen ska besluta om kommunens 
indelning i valdistrikt på fårslag av kommunfullmäktige. Länsstyrelsens beslut ska 
meddelas senast den l december 2013 för att kunna tillämpas vid valen 2014. 

Efter valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 20 l O har det till 
valnämnden framförts laitik rörande indelningen av valdistrikt 17, Svängsta och 
valdistrikt 21, Gustavstorp. Kritiken kommer främst från de boende i områdetÖjavad 
som ligger direkt väster om Mörrumsån i Svängsta. Detta område tillhör idag 
distrikt 21, Gustavstorp. Med anledning av ovan nänmda laitik har kommunkansliet sett 
över valdistriktsindelningen avseende distrikt 17 och 21. Det kan konstateras att både 
distrikt l 7 och 21 är stora sett till både ytan och till antal röstberättigade. Valdistrikt l 7, 
Svängsta, beräknas ha l 863 röstberättigade 2014 och valdistrikt 21, Gustavstorp, 
beräknas ha l 925 röstberättigade. 

Valnämnden föreslår att valdistrikten 17 och 21 reduceras och att ett nytt valdistrikt 
(XX) imättas, se bilagt förslag. 

/-

(di~ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08 

Förslaget innebär att ett nytt valdistrikt (XX) kallat Svängsta Sydväst bildas. Antal 
röstberättigade i det nya valdistriktet beräknas till l 13 6 personer. 

209 

Vidare reduceras valdistrikt 17, Svängsta. Valdistriktet föreslås benämnas Svängsta 
Nordöst och antal röstberättigade beräknas till! 519 personer. 
Slutligen reduceras valdistrikt 21, Gustavstorp. Antalet röstberättigade beräknas till 
l 13 8 personer. 

Beslutsunderlag 

o Valnämndens protokoll (kompletteras). 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Valnämnden 

V alN§ l 
2013-09-27 
Valdistriktsindelning 

Valnämnden beslutar: 

PROTOKOLL valN 2 3 

2013-09-27 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att meddela länsstyrelsen i Blekinge län att 
valdistriktsindelningen i kommunen inför valen 2014 bör bibehållas i oförändrat skick med undantag 
av; 

att ett nytt valdistrikt (XX) kallat Svängsta Sydväst bildas av följande nyckelkodsområden: 310402, 
310401,310200,320201,320102,320101,250201,250100,250202,240201,240202,250401, 
250402,250300, 310500 samt 0310300; 

att valdistrikt 17, Svängsta, reduceras till att omfatta följande nyckelkodsområden: 320201, 310100, 
170100,320202,310300,330100,340101,330203,330201,510103,510102,340201,330202, 
510202,510101,340203,340202,550202,550201,550100,520302,520301,540201,520100, 
520201 samt 520202. Valdistriktet föreslås benänmas Svängsta Nordöst; samt 

att valdistrikt 21, Gustavstorp, reduceras till att omfatta följande nyckelkodsområden: 230101, 
230102,230401,230402,230301,230302,230201,230202,220300,210300,210400,240101, 
240102 samt 240103. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har till kommunfullmäktige 2013-06-11 översänt en skrivelse rörande 
valdistriktsindelning inför valen 2014. En översyn av valdistrikten ska görasinfår valen till 
Europaparlamentet och till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Länsstyrelsen ska besluta om 
kommunens indelning i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Länsstyrelsens beslut ska 
meddelas senast den l december 2013 för att kunna tillämpas vid valen 2014. 

Efter valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 har det till valnänmden framförts 
kritik rörande indelningen av valdistrikt 17, Svängsta och valdistrikt 21, Gustavstorp. Kritiken 
kommer främst från de boende i områdetÖjavad som ligger direkt väster om Mörrumsån i Svängsta. 
Detta område tillhör i dag valdistrikt 21, Gustavstorp. De boende i Öjavad kunde enligt uppgift se 
vallokalen i valdistrikt 17 från sina hem men de var dock tvungna att köra ner till Mörrum för att rösta. 
Man har därfår framfört kritik mot valdistriktsindelningen. 

Med anledning av ovan nänmda kritik har kommunkansliet sett över valdistriktsindelningen avseende 
distrikt 17 och 21. Det kan konstateras att både distrikt 17 och 21 är stora sett både till ytan och till 
antal röstberättigade. Valdistrikt 17, Svängsta, beräknas ha l 863 röstberättigade 2014 och valdistrikt 
21, Gustavstorp, beräknas ha l 925 röstberättigade. Kommunkansliet förslår att valdistrikten 17 och 21 
reduceras och att ett nytt valdistrikt (XX) inrättas, se bilagt förslag. 

Expedieras Kommunkansliet 



Dnr 2013/238 

Till valnämnden 

Valdistriktsindelning inför valen 2014 

Länsstyrelsen har till kommunfullmäktige 2013-06-11 översänt en skrivelse 
rörande valdistriktsindelning inför valen 2014. En översyn av valdistrikten 
ska göras inför valen till Europaparlamentet och till riksdag, konrmun- och 
landstings fullmäktige. 

Ett valdistrikt ska omfatta mellan l 000 och 2000 röstberättigade. Om det 
fiuns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta fårre än l 000 och fler än 2000 
röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 3 00 röstberättigade endast 
om det finns synnerliga skäl. 

Länsstyrelsen ska besluta om konrmunens indelning i valdistrikt på förslag av 
kommunfullmäktige. Länsstyrelsens beslut ska meddelas senast den l 
december 2013 för att kunna tillämpas vid valen 2014. 

Konrmunfullmäktiges förslag till ny valdistriktsindelning emotses senast den 
31 oktober 2013. Anser kommunen att valdistriktsindelningen skall vara 
oförändrad vid valet 2014 ska även detta meddelas Länsstyrelsen av 
kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen har beviljat kommunfullmälctige uppskov med att lämna besked 
i ärendet till den 5 november 2013, så att detsamma kan bli föremål för 
behandling av kommunfullmälctige den 4 november 2013. 

Efter valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2010 har det till 
valnämnden framförts kritik rörande indelningen av valdistrikt 17, Svängsta 
och valdistrikt 21, Gustavstorp. Kritiken kommer främst från de boende i 
01mådet Öjavad som ligger direkt väster om Mörrumsån i Svängsta. Detta 
område tillhör i dag valdistrikt 21, Gustavstorp. De boende i Öjavad kunde 
enligt uppgift se vallokalen i valdistrikt 17 från sina hem men de var dock 
tvungna att köra ner till Mörrum för att rösta. Man har därför framfört kritik 
mot valdistriktsindelningen. 

Med anledning av ovan nämnda kritik har kommunkansliet sett över 
valdistriktsindelningen avseende distrikt 17 och 21. Det kan konstateras att 
både distrikt 17 och 21 är stora sett både till ytan och till antal röstberättigade. 
Valdistrikt 17, Svängsta, beräknas ha l 863 röstberättigade 2014 och 
valdistrikt 21, Gustavstorp, beräknas ha l 925 röstberättigade. 

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-81 O 43 • Fax 0454-811 17 
E-post: anna.sunnetoft@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se 



Kommunkansliet fårslår att valdistrikten 17 och 21 reduceras och att ett nytt 
valdistrikt (XX) inrättas, se bilagt fårs lag. 

Förslaget innebär att ett nytt valdistrikt (XX) kallat Svängsta Sydväst bildas 
av följande nyckelkodsområden: 310402, 310401,310200,320201,320102, 
320101,250201,250100,250202,240201,240202,250401,250402,250300, 
310500 samt 0310300. Antalet röstberättigade i det nya valdistriktet beräknas 
till l 136 personer. 

Vidare reduceras valdistrikt 17, Svängsta, till att omfatta följande 
nyckelkodsområden: 320201,310100, 170100,320202,310300, 330100, 
340101,330203,330201,510103,510102,340201,330202,510202,510101, 
340203,340202,550202,550201,550100,520302,520301,540201,520100, 
520201 samt 520202. Valdistriktet föreslås benämnas Svängsta Nordöst och 
antalet röstberättigade beräknas till l 519 personer. 

Slutligen reduceras valdistrikt 21, Gustavstorp, till att omfatta följande 
nyckelkodsornråden:230101,230102,230401,230402,230301,230302, 
230201,230202,220300,210300,210400,240101,240102 samt 240103. 
Antalet röstberättigade beräknas till! 13 8 personer. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås valnämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att meddela länsstyrelsen i Blekinge 
län att valdistriktsindelningen i kommunen inför valen 2014 bör bibehållas i 
oförändrat skick med undantag av; 

att ett nytt valdistrikt (XX) kallat Svängsta Sydväst bildas av fdljande 
nyckelkodsområden: 310402,310401,310200,320201,320102,320101, 
250201,250100,250202,240201,240202,250401,250402,250300,310500 
samt 0310300; 

att valdistrikt 17, Svängsta, reduceras till att omfatta följande 
nyckelkodsområden: 320201,310100, 170100, 320202, 310300,330100, 
340101,330203,330201,510103,510102,340201,330202,510202,510101, 
340203,340202,550202,550201,550100,520302,520301,540201,520100, 
520201 samt 520202. Valdistriktet föreslås benämnas Svängsta Nordöst; samt 

att valdistrikt 21, Gustavstorp, reduceras till att omfatta följande 
nyckelkodsområden: 230101,230102, 230401, 230402, 230301,230302, 
230201,230202, 220300,210300,210400,240101,240102 samt 240103. 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
2013-09-26 

Anna Sunnetoft 
Projektledare val2014 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 10 

Kommunstyrelsen 2013-10-22 

§ 251 2013/90 

Antagande av detaljplan för del av fastigheterna Matvik 1:2 och 1:4 m fl 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta förslag till detaljplan för del av fastigheterna Matvik l :2 och l :4 m fl 
enligt 5 kap. 27 §plan- och bygglagen (201 0:900). 

Sammanfattning 

293 

Planområdet är beläget vid kusten 6 km öster om Karlshamn. Planens syfte är att ersätta 
områdesbestämmelser för Matvik, antagna 1995, och en mindre detaljplan från 1971, 
samt möjliggöra ny bostadsbebyggelse. 

Kommunfullmäktige antog 2008-04-06 en detaljplan för området. Enligt dom i 
Högsta Förvaltningsdomstolen 2012-11-06 upphävdes detaljplanen i sin helhet. 
Byggnadsnämnden har upprättat en ny detaljplan som, förutom de förändringar som 
krävs enligt domslutet, till största delen ser likadan ut som den upphävda detaljplanen. 

Beslutsunderlag 

• Byggnadsnämndens protokoll 2013-10-02 § 199 
• Planhandlingar 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll2013-10-08 § 171. 



KARLSHAMNS KOMMUN 

Byggnadsnämnden 

§ 199 

Detaljplan för del av fastigheterna Matvik 1:2 och 1:4 m.fl.- beslut om 
antagande 

Byggnadsnämndens beslut 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat utlåtande, daterat 2013-10-02 

att godkfuma av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterad 20 13 -l 0-02 

att byggnadsnänmden godkänner förslaget till detaljplan och överlfunnar 
detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 
27 §plan- och bygglagen (2010:900) 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Syftet med planen är dels att ersätta områdesbestfunmelser för Matvik, antagna 
1995 och en mindre detaljplan från 1971, samt möjliggöra ny 
bostadsbebyggelse. 

En detaljplan för området antogs av kommunfullmäktige 2009, men den 
upphävdes i november 2012 pga. en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Beslutsunderlag 

• Plankarta, daterad 2013-10-02 
• Planbeskrivning, daterad 2013-10-02 
• Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 

miljökonsekvens beskrivning, daterad 2013-02-27 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-10 

Protokollet ska skickas till 

stadsarkitekt Emina KovaCi6 
Planarkitekt Yvonne Egner 
Margareta Norander, Holländareplan 11, 374 34 Karlshamn 
Ulla Wedelin, Floravägen 10, 178 33 Ekerö 
Kommunfullmäktige 



Iv\RLSHAMNS KOMMUN 
Tillhör byggnadsnärr,ndens 

Beslu~M.:if!.:9.~ .. § .. 1.9..9. .........• 

Handläggare: Yvonne Egner 

2013-09-10 

2013/77.214 

Detaljplan för del av fastigheterna Matvik l :2 och l :4 m fl, Hällaryd, Karlshamns 
kommun, Blekinge län- beslut om antagande 

Sammanfattning 
Syftet med planen är dels att ersätta områdesbestämmelser för Matvik, antagna 1995 och 
en mindre detaljplan från 1971, samt möjliggöra ny bostadsbebyggelse. 

En detaljplan för området antogs av kommunfullmäktige 2009, men den upphävdes i 
november 2012 pga en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Redogörelse för ärendet 
Den 6 april 2009 antog kommunfullmäktige detaljplan för del av Matvik l :2 och l :4 m fl. 
Planen överklagades tilllänsstyrelsen och regeringen, men vann laga kraft den 8 september 
20 Il. En fastighetsägare ansökte därefter om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen. 
Den 6 november 2012 kom Högsta förvaltningsdomstolens avgörande, där de upphäver 
regeringens beslut. Det innebar att detaljplanen upphävdes i sin helhet. 

Byggnadsnämnden ställde sig positiv till att upprätta en ny detaljplan för området. 
Planläggningen skall denna gång till största delen bekostas av kommunen, men planavtal har 
upprättas mellan kommunen och fastighetsägarna till Matvik l :20, vilka önskar förändringar i 
planen. Byggnadsnämnden beslutade 2013-02-27 § 32 att genomföra samråd. Samråd 
genomfördes under tiden18mars -12 april2013. Under samrådet framkom bl a att för att 
säkerställa allmänhetens tillgång till vägarna (som bl a leder ner till stränderna) måste dessa 
planeras som allmän plats LOKALGATA 

Den 26 juni 2013 beslutade byggnadsnämnden att genomföra granskning. Granskningen 
genomfördes under tiden 8 juli- 30 augusti 2013. 

Byggrätten för de fyra minsta tomtema har minskats med hänsyn till tomtstorlek och befintlig 
bebyggelse. En egenskapsbestämmelse om minsta tomtstorlek 600m2, samt en bestämmelse 
om största totala byggnadsarea 70m2, för ett600m2 stort markområde tillhörande Matvik 
l :123, som fördes in till granskningen, har lyfts ut igen. Detta då ytan visade sig vara för liten 
för att på ett bra sätt rymma en huvudbyggnad. Kartan som är en illustration till 
planbestämmelsen om minsta tomtstorlek har ändrats så att alla befintliga tomter där minsta 
tomtstorlek l 200 m2 inte gäller, har markerats. (Tidigare markerades alla nya tomter där 
planbestämmelsen gäller). 

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och tydliggöra riktlinjer vid 
bygglovärenden. Planförslaget tillåter ny bebyggelse både som förtätning inom den befintliga 
bebyggelsestrukturen och som nyexploatering i planområdets västra del. Sammantaget tillåter 
planen ca 50 nya tomter i mmådet. 

Byggnadsnämnden beslutade 2013-02-27 § 32 att ett genomförande av detaljplanen inte 
bedöms få betydande miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen och att en 
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miljökonsekvensbeskrivning därmed inte erfordras. Samråd med länsstyrelsen har 
genomförts, där det framkom att ett genomforande av detaljplanen, ej bedöms få betydande 
miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
• Plankarta, daterad 2013-10-02 
• Planbeskrivning, daterad 2013-10-02 
• Beslutsunderlag for behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, 

daterad 2013-02-27 
• Tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-10 

Förslag till beslut 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat utlåtande, daterat 2013-10-02 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat forslag till antagandehandling, 
daterad 2013-10-02 

att byggnadsnämnden godkänner fOrslaget till detaljplan och överlämnar 
detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap 27 § 
plan- och bygglagen 2010:900. 

Protokollet ska slåekas till 
stadsarkitekt, Emina Kovacic 
Planarkitekt, Yvonne Egner 
Margareta Norander, Holländareplan Il, 374 34 Karlshamn 
Ulla Wedelin, Floravägen l O, 178 33 Ekerö 
Kommunfullmäktige 
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2013-10-02 

Dnr: 2013177.214 

Antagandehandling 

Detaljplan för fastigheten Matvik 1:2 och 1:4 m fl, 
Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län 

PLANBESKRIVNING 

Antagandehandling • Normalt planförfarande 

Programbeslut 
Samrådbeslut 
Granskningsbeslut 
Godkänd för antagande 
Antagandebeslut 
Laga kraft 

BN 2003-06-25 
BN 2013-02-27 
BN 2013-06-26 
BN 2013-10-02 
KF 2013-11-04 

20XX-XX-XX 

Kommunens handläggare: Yvonne Egner, planarkitekt 

stadsmiljöavdelningen • Samhällsbyggnadsförvaltningen 



2013-10-02 

Innehållsförteckning 

Inledning 

Lagstiftning 

Planprocessen 
Tidplan 

Handlingar 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planens syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Syfte 
Huvuddrag 

Planens fOrenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB) 

Plandata 
Läge och avgränsning 
Areal 
Markägoförhållanden 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Program får planområdet 
Miljöbedömning 
Övriga kommunala beslut och utredningar 

Förutsättningar, förändringar och lmnsel{venser 
Riksintressen 
Miljökvalitetsnormer - MKN 
Markornråden 
Bebyggelseområden 
V attenarnråden 
Gator och vägar 
Teknisk fOrsärjning 

Administrativa frågor 
GenomfOrandetid 
Huvudrnarmaskap 
Lovpliktens omfattning 
Upphävande av strandskydd 

Organisatoriska frågor 
Ansvarsfårdelning och huvudmannaskap 
Avtal 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Gemensamhetsanläggning 
Servitut 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Genomfdrandeekonomi, inlösen, ersättning 

An taga n d e h a n d l i n g 

2 Planbeskrivning • Detaljplan för de! av fastigheterna Matvik 1:2 och1:4mfi,Hä!!aryd 
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Tekniska frågor 28 
Tekniska utredningar 28 

Resurshushällning 28 

Medverkande tjänstemän 28 

Planbeskrivning • Detaljplan för del av fastigheterna Matvik 1:2 och 1:4 m fl, Hällaryd 3 



2013-10-02 Antag and e h a n d l i n g 

Inledning 
En planbeskrivning har till uppgift att beskriva hur planen ska förstås och genomföras. Den ska 
därför innehålla det illustrationsmaterial som behövs får att förstå planen. 

Planbeskrivningen ska redovisa planeringsfömtsättningarna, planens syfte, hur planen är avsedd 
att genomfåras samt de överväganden som har legat till grund för planens utformning med 
hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från 
översiktsplanen ska det anges på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. 

I planbeskrivningen ska det framgå vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och 
andra berörda. 

Lagstiftning 
Planarbetet påbörjades efter 2011-05-02 och bedrivs därmed i enlighet med gällande plan- och 
bygglag 2010:900. Hänvisningar tilllagparagrafer i plan- och bygglagen (PBL) i 
planhandlingarna gäller således denna lag. 

Planprocessen 
Enligt 5 kap 10 §plan- och bygglagen 2010:900, PBL, ska om kommunen bedömer att det 
behövs för att underlätta detaljplanearbetet, planens utgångspunkter och mål anges i ett särskilt 
program. I aktuellt ärende har ett program upprättats 2003. 

Under arbetet med detaljplanen ställs handlingarna ut på samråd och granskning med möjlighet 
för alla att ge synpunkter. Handlingarna ställs ut på stadsmiljöavdelningen i Rådhuset och på 
stadsbiblioteket och de finns tillgängliga på kommunens hemsida. 

Tidplan 
Planarbetet genomfårs med normalt planfårfarande. 

En preliminär tidplan har upprättats och ser ut som f"åljer: 

• Upprätta samrådshandlingar 
• Beslut om samråd (B N) 
• Samråd 
• Upprätta granskningshandlingar 
• Beslut om granskning (BN) 
• Granskning 
• Upprätta antagandehandlingar 
• Godkännande för antagande (BN) 
• Beslut om antagande (KF) 
• Laga kraft tidigast 4 veckor efter antagande 

(BN): byggnadsnämnd 
(KF): kommunfullmäktige 

jan 2013 
feb 2013 
mars/apri12013 
april20 13 
juni 2013 
juli- aug 2013 
sep 2013 
okt2013 
nov 2013 
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Handlingar 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
• Plankarta med bestämmelser, skala 1:2000, daterad 2013-06-26 
• Planbeskrivning, daterad 2013-06-26 
• Samrådsredogörelse, daterad 2013-06-26 
• Grundkarta, skala l :2000, upprättad 2005, reviderad 2007, 2008 och 2013, 

fastighetsredovisningen avser förhållandena 2008-06-23, reviderad 2009-02-10 samt 
kontrollerad och reviderad 2013-02-21 och 2013-06-28 

• Fastighetsförteckning, daterad 2006-12-05, reviderad 2013-02-21 och kontrollerad och 
reviderad 2013-04-05 samt 2013-06-27 

• Fastighetsförteckning del 2, Officialrättigheter och avtalsservitut, daterad 2008-06-24, 
reviderad 2013-06-28 

• Utredning av vattenområdena, daterad 2013-05-29 
• Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 

daterad 2007-02-01, reviderad 2008-06-25 och 2013-02-27 
• Planprogram, daterat 2003-06-25 
• Samrådsredogörelse avseende planprogram, daterad 2003-06-25 

Till detaljplanen hör även: 
• Trafikutredning Vettekulla- Matvik, daterad 2003-04-07 
• Planprogram för Vettekulla- Matvik, godkänt av byggnadsnämnden 2003-06-25 
• Samrådsredogörelse del l, avseende planpro gram, daterad 2003-06-18 
• Fördjupad trafikutredning Vettekulla- Matvik, (remissversion maj 2006) 
• Översiktlig geoteknisk bedömning, daterad 2007-09-11 
• Översiktlig naturinventering, daterad 2007-09-25 
• Översiktlig kulturhistorisk utredning, daterad 2007-11-30 
• Checklista över sociala konsekvenser, daterad 2007-02-12, reviderad 2008-06-25 

Planens syfte och huvuddrag 

Bakgrund 
Bebyggelsen i Matvik är av blandad ålder men med viss tyngdpunkt på fritidshus från 1960- och 
1970-talen som placerats här p g a det havsnära läget. Visst permanentboende finns också och 
detta förutsätts öka. Efterfrågan på havsnära bostadstomter i Karlshamns kommtm är stor. 
Målsättningen inom den övergripande planeringen i Karlshamn är att bostadsbebyggelse 
placeras i anslutning till stadskärnan samt i riktning österut. För att möjliggöra komplettering 
och eventuell nyexploatering i Vettekulla/Matvik byggdes det kommunala vatten- och 
avloppsnätet ut under 2003 så att det nu omfattar dessa områden. Nätet dimensionerades får 
befintliga bostäder, ca !50 stycken, samt ett tillskott på upp tillZOO nya bostäder. Efter 
utbyggnaden av VA-nätet har stadsmiljöavdelningen märkt en markant ökning av 
bygglovsansökningar för ny- och tillbyggnad i Matvik, vilket antas bero på att fler bosätter sig 
permanent i området. 

Upphävd detaljplan 
En detaljplan för detta område togs fram under 2008 och den antogs av kommunfullmäktige den 
6 april 2009. Planen överklagades till Länsstyrelsen och vidare till Regeringen 
(Miljödepartementet). l båda instanserna avslogs överklagandena. Regeringsbeslutet togs den 8 
september 20 Il och planen vann då laga kraft. 

Efter att planen vurmit laga kraft lämnades en ansökan om rättsprövning av regeringens beslut, 
enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa beslut, in till Högsta förvaltningsdomstolen av 
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fastighetsägaren till Matvik l :98 (detta var möjligt att göra inom 3 månader från regeringens 
beslut). Överklagandet gällde kommunens rätt att planlägga stranden inom den privatägda 
fastigheten Matvik l :98 som allmän platsmark NATUR samt kvartersmark för allmän gång- och 
cykeltrafik. Högsta förvaltningsdomstolens dom kom den 6 november 2012. i vilken de upphävde 
regeringens beslut. Detta innebar att detaljplanen upphävdes i sin helhet. 

Byggnadsnämnden har ställt sig positiv till att upprätta en ny detaljplan för området. För att 
minimera tidsåtgång och kostnader kommer den nya planen, fömtom de förändringar som krävs 
enligt domslutet, i övrigt till största delen se likadan ut som den upphävda detaljplanen. 

I Högsta förvaltningsdomstolens dom redovisas skälen för avgörandet. Där anges bl a att området 
mellan bostadshuset och strandenfår enligt Högstaförvaltningsdomstolens mening anses utgöra 
tomtmark. Det innebär att beteckningen i den tidigare planen, allmän platsmark NATUR samt 
kvartersmark N, för området mellan boningshus och strand på Matvik l :98 måste ändras. I det 
nya planförslaget blir området istället kvartersmark för bostadsändamåL 

För fastigheten Matvik l :20 råder jämförbara förhållanden. Fastighetsägarna önskar motsvarande 
ändringar och är beredda att betala en del av plankostnaden för detta. I planförslaget föreslås 
därför liknande förändringar inom Matvik l :20, d v s en del av marken mellan boningshus och 
strand markeras som kvartersmark för bostadsändamål, istället för som tidigare allmän platsmark 
NATUR. 

Syfte 
Syftet med planen är dels att ersätta områdesbestämmelser för Matvik, antagna 1995, och en 
mindre detaljplan från 1971, samt möjliggöra ny bostadsbebyggelse. 

Huvuddrag 
Planförslaget tillåter ny bebyggelse både som förtätning inom den befintliga bebyggelse
strukturen och som nyexploatering av tolv hus i planområdets nordvästra del. Sammantaget 
tillåter planen ca 50 nya tomter i området. Bestämmelserna i planförslaget följer i stort 
rekommendationerna i planprogrammet, antaget 2003-06-25. 

Den nya bebyggelsen bör vara miljömässigt god och i riktning med Karlshamns kommuns 
lokala Agenda 21. Den ska också uppfYlla de uppsatta nationella och regionala miljömål en. 

Planens förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB) 
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 
• stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 

vattenområden (MB kap 3) 
• stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och vatten för 

vissa områden i landet (MB kap 4) 
• medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap 5) 

Se vidare bilagan "Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens
beskrivning, MKB". 
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Plandata 

P lanens läge 

Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget vid kusten ca 6 km öster om Karlshamn. Bebyggelsen i området utgörs 
främst av sommarbostäder men efter att VA-nätet har byggts ut i området har permanentboendet 
ökat. Planområdet avgränsas i söder och öster av havet, av fastighetsgräns mot Vettekulla i 
väster och av skog- och åkermark i norr. 

Planområdets avgränsning 

Areal 
Planområdet omfattar ca 50 hektar. 

Markägoförhållanden 
All mark inom planområdet är privatägd, se separat fastighetsf6rteckning. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 
l den gällande översiktsplanen för Karlshamns kommun, vilken vann laga kraft 2007-04-02, är 
Vettekulla - Matvik markerat som ett utbyggnadsområde för bostäder, betecknat B 25. Där står 
följande: "Exploatering ska ske som komplettering av befintlig bebyggelse. Många fritids
bostäder håller på att omvandlas till permanentboen de. Inga nya strandtomter kommer att 
tillåtas. Det område som berörs av strandskyddsbestämmelser föreslås upphävas vid prövningen 
av detaljplanen." Beskrivningen av landskapstypen är "Kustzon med bebyggelse, kuperad: 
lövskogsdominerad kust, omväxlande halvöppen till sluten, mer eller mindre flikig och med 

Planbeskrivning ·Detaljplan för del av fastigheterna Matvik 1:2 och 1:4 m fl, HE!IIaryd 7 



2013-10-02 Antagandehandling 

utpräglad kupering. Inslag av hällmarker forekommer. Landskapet ger storslagna vyer och 
perspektiv. Det forekommer ett tämligen stort inslag av bostadsbebyggelse, främst av 
fritidskaraktär." Rekommendationen för 
denna landskapstyp i översiktsplanen är att de 
tillägg som kan komma i fråga bör förläggas 
något indraget från kustlinjen och ansluta till 
eller helst forläggas inne i skogsklädda 
höjdpartier. Öppna partier mellan dungar och 
höjder bör undantas från bebyggelse. 

I översiktsplanen planeras för en ny 
vägsträckning i Vettekulla -Matviksområdet, 
och mark har reserverats for detta norr om 
Matviks vägen. 

Vägreservat och planområde 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Föreslagen detaljplan kommer att ersätta D 14, områdesbestämmelser för Matvik antagna 1995 
och D 8, en mindre detaljplan antagen 1971. Avgränsningen av den nu aktuella detaljplanen har 
gjorts så att planen även omfattar ej tidigare planlagd mark, öster om detaljplan D 8. Till planen 
gränsar detaljplan D 18, detaljplan för Vettekulla antagen 1959, i väster. I nordost gränsar 
planområdet mot Matviks hamn. 

Gällande planer 

Upphävd detaljplan 
Den 6 april 2009 antog kommunfullmäktige detaljplan för del av Matvik l :2 och J :4 m fl. Planen 
överklagades tilllänsstyrelsen och vidare till regeringen, men vann laga kraft den 8 september 
20 l J • En fastighetsägare ansökte därefter om rättsprövning hos Högsta f'orvaltningsdomstolen. Den 
6 november 2012 kom Högsta forvaltningsdomstolens avgörande, där de upphäver regeringens 
beslut. Det innebar att detaljplanen upphävdes i sin helhet. Se vidare ovan, under Bakgrund. 

Femton tomter har hunnit styckats av i enlighet med den nu upphävda planen. 

Program för planområdet 
2003 upprättades ett program för Vettekulla - Matvik, som en förberedelse till framtida planer 
och planändringar, och i samband med att den nu upphävda detaljplanen skulle tas fram. J 

programskedet hölls samråd och inkomna synpunkter var till stor hjälp i arbetet med den nu 
upphävda detaljplanen, och även med denna detaljplan. Se vidare i "Samrådsredogörelse del 1-
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avseende program", daterat 2006-12-12, med sammanställda synpunkter. Det föreslagna 
planområdet består av programmets områden R31, R32 och R33. 

Miljöbedömning 
Kommunen, det vill säga byggnadsnämnden, som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör 
om genomförandet av en detaljplan medför en "betydande miljöpåverkan". Kommunen ska 
alltså fdr varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvens beskrivning, MKB, 
samt fatta ett beslut i frågan. 

Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning i aktuellt 
planärende är att ett genomförande av detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan 
i den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL. ställningstagandet fattades av byggnads
nämnden i samband med beslut om samråd. Motiven till ställningstagandet framgår av 
handlingen "Beslutsunderlagför behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvens beskriv
ning, MKB". 

Övriga kommunala beslut och utredningar 
Byggnadsnämnden har ställt sig positiv till ny detaljplaneläggning av del av fastigheterna 
Matvik 1:2 och 1:4 m fl, samt 2013-02-27 beslutat att uppdra till stadsmiljöavdelningen att 
upprätta detaljplan. Ett planavtal avseende planarbete har upprättats 2013-02-12 mellan 
Karlshamns kommun och fastighetsägarna till Matvik l :20, genom Margareta N orander och 
Ulla Wedelin. De fastighetsägare som var med och betalade den tidigare antagna detaljplanen 
(nu upphävda) behöver inte betala igen. 

Teknik- och fritidsnämnden har under 2006 gjort en vägutredning fdr Vettekulla-Matvik som 
innehåller en bedömning av vägarnas skick samt fdrbättringar man avser göra, se även under 
rubriken Gator och trafik. Beslut om slutfdrande av projektering följt av upphandling av 
arbetsplan för ny GC-väg utmed Vettekullavägen har fattats av Kommunstyrelsen 2008-04-22. I 
beslutet ingår även att frågan kring väghållningsansvaret för Vettekullavägen och Matviksvägen 
skall klarläggas. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Riksintressen 

Riksintresse för friluftslivet- 3 kap 6 § MB 
Strandkanten och vattenytan i den nordostligaste delen av planområdet ligger i kanten av det 
stora riksintresseområdet för friluftsliv, Hällaryds skärgård. Planfdrslaget fastställer befmtliga 
fdrhållanden i denna del och bedöms därmed ej påverka riksintresset. 

Riksintresse för högexploaterad kust- 4 kap 4 § MB 
En stor del av planområdet ingår i riksintresseområde fdr högexploaterad kust, vilket innebär att 
fritidshusbebyggelse endast får komma till stånd som komplettering till befintlig bebyggelse. 
Enligt miljöbalkens 4 kap l § får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till 
stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och 
kulturvärden. 

Kommunens ställningstagande som framgår av översiktsplanen är att riksintresseområdet ska 
skyddas mot åtgärder som skadar eller påverkar riksintresset negativt. 

Den nya föreslagna bebyggelsen är en komplettering av befintlig bebyggelse och avsedd fdr 
permanentboende. Förslaget bedöms därför inte påverka syftet med riksintresset. 
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Miljökvalitetsnormer- MKN 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid 
en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 
2015 och att statusen inte får försämras, men ibland kan undantag göras. 

Vattenförekomsten som kan beröras av detta planförslag är Matviksfjärden, som är 
planområdets recipient. Nedan följer Vattenmyndighetens uppgifter om Matviksfjärden. 

Status 
Matviksfjärden bedöms ha en måttlig ekologisk status. Det saknas mätdata och därför baseras 
statusbedömningen på förhållandena i omgivande vattenförekomster. Den kemiska 
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) bedöms vara god. 

Miljökvalitetsnorm-God ekologisk status 2021 
Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnonnen till att god ekologisk status ska uppnås 
till2021. De har bedömt att det är omöjligt att vidta de åtgärder som skulle behövas får att 
uppnå god ekologisk status 2015, men om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god 
ekologisk status förväntas uppnås 2021. Detta är med undantag av övergödning, som är ett 
genomgående problem i södra Östersjön. 
Miljökvalitetsnorm-God kemisk ytvattenstatus 2015 
Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnonnen till att god kemisk ytvattenstatus 
(exklusive kvicksilver) ska uppnås till2015. 

All ny bebyggelse inom planområdet avses anslutas till det kommunala vatten- och avlopps
nätet, varför planen inte bedöms påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
Matviksfjärden. Dagvattnet ska så långt som möjligt omhändertas och infiltreras på den egna 
tomten. 

Genomfårandet av detaljplanen bedöms inte heller medföra att någon arman miljökvalitetsnorm 
överskrids. 

Markområden 
Natur och vegetation, landskapsbild 

Nuvarande förhållanden 

Terrängen inom planområdet är varierad och kuperad. Naturmarken, som bildar ett nätverk 
mellan tomterna, består av bergiga höjder med gran- och tallskog, dalgångar med glesare 
bokskog och öppnare partier med klippor och vass längs vattnet. På flera ställen är terrängen 
blackig och ställvis kommer berg upp i dagen. Marken sluttar från norr mot söder, från ca +24 
meter vid de högsta delarna ner till O m vid strandkanten. Planen värnar om fria siktlinjer ner 
mot havet och öppna dalgångar hålls huvudsakligen fria från bebyggelse. 

Område med äldre lövträd Höjd med berg i dagen och tallar 
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Ett antal stenmurar finns i planområdet och 
flertalet inpassas som naturliga tomtgränser 
i planen. 

Miljöförbundet Blekinge Väst inventerade 
området 2007-09-18. De anger i sin inven
tering att de flesta av de föreslagna utbygg
nadsområdena består av ung- medelålders 
blandskog, dominerad av bok, ek, gran och 
tall samt med inslag av t ex björk, rönn, asp 
och al. Skogen har brukats, huvuddelen av 
områdena var gallrade, plockhuggna eller 

slutavverkade. På många platser är det stenmur inom planområdet 
b lockigt, på andra ställen går berget i dagen. 

2013-10-02 

Miljöforbundet anger att solexponerade hällpartier omgivna av litet högre vegetation kan utgöra 
möjliga habitat för sandödlan. Länsstyrelsen har inventerat närliggande områden med avseende 
på sandödlor. Tre km nordväst om området mot Östra Skogsborg har arten noterats på !'yra 
platser. Öster om planområdet, vid gränsen mot Ronneby har sandödla också hittats. Själva 
planområdet är inte inventerat i sin helhet. Länsstyrelsens inventerare känner till några rapporter 
om att sandödla setts i området men har inte kunnat bekräfta några f'ynd där. 

Slwgen är huvudsakligen av ristyp, d v s den växer på relativt näringsfattig mark. Det finns även 
en del inslag av skog av lågörtstyp, d v s skog som växt på näringsrikare mark och har ett rikare 
örtskikt med t ex bredbladiga gräs och bl a hassel i buskskiktet Mycket av skogen, även den på 
mer näringsfattig mark, uppvisar röjgödslingseffekter, d v s en tillnllligt forhöjd tillgång på 
näring till följd av att rötter m fl delar från avverkade träd bryts ner och näring frigörs. Växter 
som gynnas av denna e!Iekt förekom bitvis rikligt, t ex hallon, björnbär, rallarros och nässlor. 
Vid inventeringen sågs ej blåsippa, däremot liljekonvalj på ett ställe. Bottenskiktet är ofta 
välutvecklat med riklig förekomst av mossor och lavar. Husmos sa, väggmossa och olika arter av 
björn- och kvastmossor förekom rikligt. Blåmossa sågs ej. 

Föreslagen fOrändring och konsekvenser 

Landskapsbilden och grönstrukturen i området kommer vid ett plangenomförande att förändras 
jämfört med om området inte byggs ut. Planbestämmelser om att bebyggelse skall anpassas till 
befintliga terrängförhållanden samt att marklov krävs for att ändra markens höjd med mer än 50 
cm är planens medel att styra bebyggelsens naturanpassning så att naturkaraktären i området kan 
bevaras så långt möjligt. Det finns även en bestämmelse om att sprängsten ej får lämnas synlig. 
Detaljplanen föreskriver träfasad och till planen har ävenlagts till en föreskrift om att tak ej får 
vara blanka. 

Ett genomförande av planen innebär att mer mark än idag blir kvartersmark, 
vilket berör allemansrätten. Det im1ebär också att delar av skogs- och 
jordbruksmarken får ändrad användning. Stora arealer naturmark 
bevaras dock i planen som allmän platsmark NATUR 
vilket innebär att det finns 
goda möjligheter för de 
insekts- och kräldjursarter 
som finns i området att 
leva kvar där. Om det i 
dessa områden dessutom 
sparas lövträd, tallar och 
multnande ved i så kallade 
faunadepåer finns goda 
möjligheter att skogens flora och fauna kan gynnas. 

Naturmark samt beteshagar 
och odling i planen 
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Länsstyrelsen bedömer att sandödlan bör kunna samexistera i området om exploateringen av 
lämpliga habitat görs varsamt med naturligare glesare trädgårdar, med klippor och buskar 
istället för klippta gräsmattor. 

Bevarandet av stenmurarna skyddas genom skyddsbestämmelse "q" i planen. 

Mot vägen, norr om den mellersta delen, finns en blockrik brant som hyser vissa högre 
naturvärden. Bl a har signalarten västlig hakmossa hittats. Branten undantas från exploatering 
och beläggs med allmän plats NATUR. 

I den nordostligast belägna delen, har naturen en annan, mer öppen karaktär. Här finns partier 
med karaktär av åkerholmar och brynmiljöer där större ekar förekommer. Detta område är en 
möjlig miljö för ekoxen. Området kring ekbacken planläggs som naturmar k. Ä ven andra 
områden med ekar sparas i planområdet 

Tillgängligheten till stränder och omgivande naturområden blir oförändrad. 

passage- tm s!randormäde 

Tillgänglighet till stränder och omgivande natur 

Strandskydd- MB 7 kap 13-18 §§ 

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag, enligt 7 kap 13-18 §§ miljöbalken. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga fårutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, och bevara goda livsvillkor får djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill l 00 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd (strandskyddsområde). 

Att upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan förutsätter att det finns 
särskilda skäl enligt? kap 18 c- d §§ MB. Vid prövning av frågan får man som särskilda skäl 
bara beakta om det område som upphävandel avser: 

l. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
kan inte tillgodoses utanfår området, 
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4. behövs for att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk for att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanfor området eller 

6. behöver tas i anspråk för ett annat mycket angeläget intresse. 

För att kunna upphäva strandskyddet i detaljplan måste något av de särskilda skäl, som anges i 7 
kap 18 c-d§§ MB, uppfyllas. Eftersom landsbygdsutveckling i strandnära läge, enligt kap 18 §d, 
inte är aktuellt i denna plan, är det något av skäl 1-6 i c § som ska uppfYllas. 

Länsstyrelsen har tidigare beviljat dispens från strandskydd i delar av planområdet 
Länsstyrelsen har även i augusti 2008, i samband med upprättande av den nu upphävda 
detaljplanen, beslutat om upphävande av strandskydd inom kvartersmark som betecknas B 
bostäder, BL bostäder med djurhållning och odling, BJL bostäder, djurhållning, odling och 
verksamheter, V hamnplan, E teknisk anläggning samt LOKALGATA (tidigare N vägar). 

Strandskydd upphävt av 
länsstyrelsen 2008 

stmnd;:;Ky-dds!inje 

omr:iide där strandskydd 
t1d!gare upphävts av 
tfimrs!yre!sen 

I och med den nya strandskyddslagstiftningen, som trädde i kraft den l jLtli 2009, är det 
kommunen som med en planbestämmelse upphäver strandskydd i detaljplaner. 

Nuvarande förhållanden 

I och med att den tidigare 
detaljplanen upphävdes 
återinträder det strandskydd som 
rådde innan detaljplanen antogs. 
Det innebär att planområdet till 
stora delar omfattas av 
strandskyddsbestärnmelser. 
Strandskyddslinjen följer 
Matviksvägen fram till Matvik 
l :7, där den viker av närmare 
stranden. Ä ven hela 
vattenområdet inom planen 
omfattas av strandskydd. Område med strandskydd idag 
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Föreslagen förändring och konsekvenser 

Området är redan bebyggt idag och allmänhetens tillgänglighet till stranden säkerställs i 
planen. Planen medger inget ytterligare ianspråktagande av strandlinjen. 

I samband med upprättandet av detaljplanen avser kommunen att genom en plan
bestämmelse upphäva strandskyddet inom kvartersmark som betecknas B bostäder, BL 
bostäder med djurhållning och odling, BJL bostäder, djurhållning, odling och verksam
heter, V hamnplan, E teknisk anläggning samt LOKALGATA vägar. På övriga ytor 
(natur, beteshage och odling samt vattenområde) ligger strandskyddet kvar. Det hmebär 
att inom dessa områden får inga åtgärder göras utan dispens från 
strandskyddsbestämmelsema. 

Området där strandsfo;ddet avses upphävas är samma som länsstyrelsen tidigare beslutat om, 
förutomförändringen i öster som orsakats av domen i Högstaförvaltningsdomstolen 

F ör upphävande av strandskydd åberopas främst skäl l, som innefattar områden som 
redan har tagits i anspräk på ett sätt som gör att det saknar betydelse for strandskyddets 
syften, samt skäl 2, som anger att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

Skäl l - Redan ianspråktagen mark 
Föreslagna områden där strandskyddet avses upphävas utgörs till största delen av redan 
ianspråktagen tomtmark. Marken är ianspråktagen av bostadstomter, gårdar, hamnplaner, 
tekniska anläggningar samt vägar. Dessa områden fY Il er idag ingen funktion för det 
rörliga friluftslivet eller för allmänhetens tillgång till stranden och hyser heller inga större 
naturvärden. Allmänhetens tillgänglighet på vägar inom planområdet säkerställs med att 
vägarna i området planläggs som allmän plats. 

Skäl 2- Område väl avskilt från stranden 
För de nya bostadstomtema hänvisas till skäl2. De nya tomtema ligger bakom befintlig 
bostadsbebyggelse, varav många med strandtomter, som skär av de nya tomterna från stranden. 
De tillkommande tomterna påverkar därmed inte allmänhetens tillgång till stränderna och 
kommer inte påverka den egentliga strandmilj ön. De skadar därmed ej strandskyddsintresset 
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-1 
redan Ianspråktagna. torllter 

redan avstyckade tomter 

planerade tornter 

strandskydd p~ land 

Redan ianspråktagen mark, avstyckade tomter och nya planerade tomter 

Strandskyddets syften -Allmänhetens och det rörliga friluftslivets tillträde till stränder 
Strandskyddsintresset vad gäller det rörliga friluftslivet, tillgodoses genom att kvarvarande, ej 
redan privatiserade stränder, bevaras i planen och säkerställs som naturmark. Allmänbetens och 
det rörliga friluftslivets tillgänglighet till kust och vatten tryggas också genom gröna passager 
genom området, ner till de allmänt tillgängliga stränderna och bryggorna. Passagerna ansluter 
även till stora sammanhängande naturområden norr om plan området. Strandskydd avses kvarstå 
inom alla vattenområden och inom områden som i planen betecknats NATUR eller L (beteshage 
och odling). A 11m än hetens tillgänglighet på vägar inom planområdet skyddas med 
planbestämmelser. 

Strandskyddets syften- Värden viktigaför växt- och djurlivet 
Planen har utformats så att grönområden även fortsättningsvis bildar sammanhängande stråk 
som kopplar samman kusten med innanforliggande naturområden. Dessa stråk kan fungera som 
spridningskorridorer för både växt- och djurliv. Inom planområdets avgränsning har för övrigt 
inga högre naturvärden uppmärksammats. 

Slutsats 
Detaljplanens utfonnning anses sammantaget medverka till att syftet med strandskyddet värnas. 
Ett upphävande av strandskyddet på kvartersmark medfor ingen väsentlig negativ inverkan på 
vare sig växt- och djurliv, eller på det rörliga friluftslivet. De åtgärder som föreslås i planen, 
med allmänt tillgängliga stråk och områden som möjliggör passage genom området, avser att 
säkra och ntveckla allmänhetens och det rörliga friluftslivets tillgänglighet till kust, hav och 
skärgård. Därmed medverkar planen till att syftet med strandskyddet värnas. Inga högre 
naturvärden har uppmärksammats vid genomförd översiktlig naturinventering. 
Strandskyddsbestämmelserna avses bevaras på alla vattenområden och tryggas på land med 
beteckning for allmän platsmark NATUR. Alla åtgärder inom strandskyddat område kräver 
strandskyddsdispens. 

Landskapsbildsskydd- MB 7 kap 9 § 
l översiktsplan 2007 anges att för flera områden inom kommunen finns förordnande om 
landskapsskydd enligt naturvårdslagen (NVL 19 §). Naturskyddsbestämmelserna i 
naturvårdslagen återfinns numera i milj ö balken och dessa områden bör behandlas som 
naturreservat enligt Miljöbalken (MB) 7 kap 9 § eftersom förordnandet i de flesta fall motiveras 
av det kulturpräglade landskapet mm. Avsikten är dels att värna om den vackra landskapsbilden, 
dels att främja det rörliga friluftslivets intressen. I Karlshamns kommun har områden i 
skärgården givits landskapsbildsskydd, bland annat Hällaryds skärgård som beskrivs som ett 
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stort, särpräglat skärgårdsområde med tilltalande landskapsbild. Landskapsbildsskyddet i 
Hällaryds skärgård ligger i gräns med avsett planområde. 

Förslag och konsekvenser 
Planförslaget irmebär ingen större förändring av landskapsbilden i området och tomterna 
närmast stranden är redan ianspråktagna på det sätt som planen avser lägga fast Området som 
omfattas av landskapsbildsskydd bedöms därmed inte påverkas negativt av ett genomförande av 
detaljplanen. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt Länsstyrelsens rapport, Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys över naturolyckor 
(2012), firms det forutsättningar för ras och skred inom den östra delen av planområdet, vilket 
kan påverka de foreslagna tomterna inom Matvik l :7 och l :8. I samband med projektering och 
bygglovprövning måste grrmdläggningsförhållandena for varje enskild byggnad 
uppmärksammas och hänsyn tas till rådande geotekniska förutsättningar. En översiktlig 
geoteknisk bedömning har dock genomförts 2007 i foreslagna utbyggnadsområden och 
undersökningen visar på generellt goda grundläggningsfor hålland en. 

Förorenad mark 
Ingen kärrnedom om markföroreningar inom planområdets avgränsning firms. Området har inte 
noterats i Länsstyrelsens inventering av verksamheter, vilken haft till syfte att identifiera 
förorenande verksamheter och som därmed indikerar var förorenade områden kan finnas. På en 
fastighet i områdets nordöstra del firms en s k "Bamsesåg". Kommunens miljöingenjör har 
konstaterat att "sågverket" inte är ett sågverk i egentlig mening. Gården har på senare år haft en 
"Bamsesåg" bestående av en lång sågbänk i metall, med en balk på vilken en släde med en 
vanlig motorsåg glider. Sågen används för att såga virke för husbehov. Virket används för att 
återuppföra den byggnad som tidigare stått på gården. Ingen träskyddshehandling av virke 
förekommer. Byggnaden kommer sedermera användas som verkstad i vilken små träbåtar av 
typen "blekingeeka" kommer att repareras och byggas. På gården har det ej heller tidigare 
bedrivits någon sågverksamhet 

Radon 
Radonförhållandena har inte utretts närmare, men eftersom berg i dagen förekommer inom stora 
delar av området ochjorden utgörs av morän bedöms marken utgöras av minst så kallad 
normalradonmark Frågan regleras med planbestämmelse om att byggnader inom området i 
vilka människor stadigvarande vistas skall uppföras i radonskyddat utforande. 
Radonforhållandena kommer också att bevakas i bygglovsskedet 

Risk för höga vattenstånd 

Nuvarande rorhållanden 

För att förebygga översvämningsproblem tillämpar Karlsharrms kornmun sedan 2008-01-01 
riktlinjer för grundläggningsnivå med hänsyn till havsnivåförändringar. Riktlinjen irmebär en 
lägsta tillåtna grundläggningshöjd på+ 2,50 meter i kommunens koordinatsystem för höjd (RH 
00). Syftet med att ange en lägsta nivå för grundläggning är att minska sarrnalikheten for att en 
översvämning ska nå byggnaden och vattenfYlla den. Plushöjden för lägsta grundläggningshöjd 
anges också i syfte att undvika fukt i grunden. Undantag från lägsta grundläggningshöjd +2,50 
m kan göras för konstruktion som genom särskild grundläggningsteknik inte riskerar att skadas 
av vatten och för enklare, oisolerad komplementbyggnad som inte riskerar att skadas av vatten. 

Föreslag och konsekvenser 
Frågan kring översvämningsrisker hanteras i planen dels genom att bestämmelse om lägsta 
grundläggningshöjd på +2,50 m införs och dels genom att mark som är belägen lägre än +2,00 
m plusmarkeras. Det innebär att inom områden med en grundläggningshöjd lägre än +2,50 m 
kan byggnader uppföras, som genom särskild grtmdläggningsteknik inte riskerar att skadas av 
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vatten och fdr enklare, oisolerad komplementbyggnad som inte riskerar att skadas av vatten. 

+~m .. t 25! 
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Exe1np~l torpurgrund i 

Illustration lägsta grundläggningshöjd 

Det är även viktigt att tekniska anläggningar, för t ex vatten- och spillvatten samt dagvatten, 
utformas med hänsyn till översvämningsriskerna. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns registrerade i fornminnesregistret inom planområdet 
En kompletterande översiktlig kulturmiljöutredning har genomförts av Blekinge Museum lU1der 
sensommaren 2007 inom de delar av området som föreslås ianspråktas för ny bebyggelse. Kart
och arkivstudier samt en översiktlig fåltrekognosering visar att planerad exploatering i Matvik 
l :2 och l :4 m fl inte kommer att beröra några fasta fornlämningar. Om forn- eller kultur
lämningar påträlTas i samband med anläggningsarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och 
fyndet omgående anmälas tilllänsstyrelsen enligt bestämmelserna i kulturminneslagen. 

Bebyggelseområden 

Bostäder 

Nuvarande rörhållanden 

Bebyggelsen i planområdet består av 
främst äldre fritidsbebyggelse där flera 
har ombildats till permanentbostäder. 
Den kuperade terrängen och skogen gör 
att husen har kunnat smygas in i naturen 
på ett sätt som gör att antalet hus i 
området upplevs som fårre än vad de är. 

Föreslagen förändring 
Planförslaget medger ca 50 nya 
bostadstomter. En planbestämmelse 
reglerar att där inget annat anges gäller 
minsta tomtstorlek 1200 m2

• Denna 

Ett av husen som smugits in i landskapet 

planbestämmelse avser inte gälla befintliga fastighetsbildade tomter som är mindre än 1200 m2• 

Se kartbild nedan. I planbestämmelsen anges att för dessa gäller minsta tomtstorlek 750m2
• Den 

illustrerande kartbilden finns även med på plankartan, som ett fortydligande av 
planbestämmelsen. 
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Kartbild som visar 
befintliga 
fastighetsbildade 
tomter som är mindre 
än 1200 m2 

Planbestämmelsen 
om minsta 
tomtstorlek 1200 m2 

avser inte dessa. För 
dessa gäller minsta 
tomtstorlek 750m2 

I förslaget till ny detaljplan regleras högsta totalhöjd till 7,5 meter rälmat upp till taknock för 
huvudbyggnad. Denna totalhöjd möjliggör en stor variation av hustyper som väl kan anpassas 
till terrängförhållanden. Det fim1s ingen bestämmelse om våningsantal i planen. För 
suterrängvåning gäller att sådan får anläggas där befintliga terrängförhållanden medger detta. 
Suterrängvåning måste inrymmas inom högsta tillåtna totalhöj d. Högsta tillåtna totalhöjd för 
komplementbyggnad begränsas till 4,5 m. 

Planen medger en största byggnadsarea för huvudbyggnad på 140m2 och 50 m' sammanlagd 
byggnadsarea för komplementbyggnader. Slörsta tillåtna byggnadsarea får enskild 
komplementbyggnad begränsas till 30m'. På fyra befintliga tomter som har en yta mindre än 
800m2 ges en mindre byggrätt, anpassad till tomternas storlek och befintlig bebyggelse. För två 
större fastigheter, Matvik l :7 och Matvik l :98 samt lantbruksfastigheterna Matvik l :4 och 
1:120, tillåts max160m2 byggnadsarea för huvudbyggnad. Detta gäller under förutsättning att 
tomtema inte styckas upp i flera mindre. Vid avstyckning inträder planbestämmelsen om max 
140m2 för hLtvudbyggnad. Tomternas yta definieras genom att de avgränsas av egenskapsgräns/ 
användnings gräns. 

För komplementbyggnader inom Matvik l :7 och l :98 gäller samma som för övriga fastigheter. 
Inom Matvik l :4 finns idag komplementbyggnader med en sammanlagd yta på ca 400m2 och 
inom Matvik 1:120 ca 570m2 Planen tillåter största byggnadsarea för komplementbyggnader 
450m2 inom Matvik l :4 och600m2 inom Matvik l: 120. Med komplementbyggnader avses här 
byggnader för lantbrukets behov. Planbestämmelsen om högsta totalhöjd for 
komplementbyggnader avser inte dessa. 

Planen föreskriver att ny bebyggelse ska anpassas till terrängen. Tomter ska ha karaktären av 
naturtomt och markerad gräns mot naturmark i form av utfylld slänt, plauk eller mur är inte 
lämpligt. För att underlätta för allmänheten kan det på vissa platser ändå vara lämpligt med 
staket som tomtavgränsning mot allmän plats NATUR, för att på så sätt göra det tydligt var 
allmänheten har tillträde. Upphöjda trädäck bör undvikas, enklare plattbelagda uteplatser eller 
trädäck som anpassas till topografin är att fdredra. 

En planbestämmelse reglerar att där ingetarmat anges får byggnader inte placeras närmare 
fastighetsgräns än 2 meter. Detta syftar till att förhindra att hus byggs så nära fastighetsgräns att 
granntomten måste utnyttjas vid renovering och troderhåll och att minska risken för 
skuggbildning på grannfastigheten, samt att skapa en bebyggelsefri övergång mellan tomt och 
natur. Byggnader som uppförs närmare tomtgräns än 4,0 meter, ska utformas så att risken för 
brandspridning till byggnader på grarmtomten begränsas. Kravet gäller inte om avståndet till 
byggnader på grarmtomten ändå blir minst 8,0 meter". Även takfoten skall rälmas in när 
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avståndet till tomtgränsen mätes. På tomtmark, belägen invid grönstråkspassager som är smala 
eller som leder ner till stranden, har en 6 meter bred zon prickmarkerats, vilket innebär att 
marken inte får bebyggas. Detta är för att minska risken att bebyggelse hamnar så nära inpå 
naturstråken att stråken upplevs trängre och som privat tomtmark. 

Detaljplanen föreskriver träfasad och till planen har även lagts till en föreskrift om att tak ej får 
vara blanka. Utöver detta films ett antal riktlinjer som ej är tvingande men som bör bealctas vid 
byggande i området. Lämpliga fårger är fårger som smälter in och återfinns i omgivande natur och 
befintlig bebyggelse t ex brunt, falurött, ockragult, grågrönt och grått. Lämpliga talcmaterial är plåt, 
tegelpannor, papp och moderna motsvarigheter till det samt våxttalc som sedum och dylikt. 

Konsekvenser 

Områdets karaletär bedöms bättre tåla byggnader som reser sig i höjd än breder ut sig i yta. 
Begränsningen av byggnaders utbredning (byggnadsarea) tillsammans med möjligheten att 
bygga med inredningsbar övervåning innebär att mindre ingrepp behöver göras vid inpassning 
av byggnader till befintliga terrängförhållanden. Om planen antas förmodas även många av de 
befintliga bostadshusen byggas till och i vissa fall rivas för att ge plats åt större modemare hus. 
Byggnadsarean inom hela området kommer alltså att öka vilket resulterar i en något tätare 
bebyggelsestruktur. 

Planens bestämmelser syftar sammantaget till att begränsa tillkommande byggnaders skala till 
en väl avvägd nivå samtidigt som ändamålsenliga bostäder skall kunna inrymmas. 

Sammantaget bedöms byggandet av bostäder i detta läge medverka positivt till skapandet av ett 
hållbart samhälle och detaljplanen tillgodoser därmed ett väsentligt samhällsintresse. 
Planbestämmelserna och riktlinjerna borgar for att Matvik även fortsättningsvis skall kunna 
erbjuda en attralctiv boendemiljö för befintliga och tillkommande boende. 

Djurhållning 

Nuvarande förhållanden 

En av fastigheterna inom planområdet, 
Matvik l :4, inrymmer idag ett stall och en 
m in dr e hästhållning. 

Föreslagen iörändring 

Området med befintlig djurhållning inom 
fastigheten Matvik l :4 betecknas i planen 
BL. Häst- och annan djurhållning i liten 
skala tillåts även fortsättningsvis inom 
området. Med liten skala avses här högst 
l O stallplatser för häst eller motsvarande 
omfattning for får hållning. Ä ven i östra 
delen av planområdet finns motsvarande 
bestämmelser rörande djur hållning. 

Konsekvenser 

Hästhållning inom Matvik l: 7 

Djur hållning i liten skala tillåts inom användningsområdet BL, BJL och L vilket bekräftar 
befintlig situation. Inom användningsområde BL och BIL får även stall och väderskydd för upp 
till lO djurenheter uppföras. Planen reglerar alltså inte direkt antal djur som får hållas i området, 
men begränsningen av stallets/väderskyddets storlek begränsar i sig möjlig djurhållning. 
Befintliga förutsättningar vad gäller avstånd, terrängförhållanden och vegetation är for övrigt 
sådana att ett naturligt skydd redan finns mellan stallbyggnad, hage och närliggande bostäder. 
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Service 

Nuvarande rdrhållandeu 

Service i form av skolor, vård, bibliotek och handel finns i Karlshamn, ca 6 km från plan området. 
Närmaste rorskola ligger i Hällaryd och i Karlshamn, 6 km från planområdet 

Föreslagen förändring 
Planförslaget ger ingen möjlighet till ny handel. 

Konsekvenser 

Ökningen av tomter innebår ett större underlag för utbyggnad av närservice i närområdet. 

Lek, rekreation och naturmiljö 
Inom planområdet finns många sjötomter så därför är det av vikt att de fria passager som finns 
ner till havet får finnas kvar och inte byggs för. Området runt Vettekulla och Matvik erbjuder 
många möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Planen innefattar stora ytor med 
naturmark samt strand- och vattenområden till vilka allmänheten har tillgång. 
Ett mål med planen år att allmänheten ska kunna röra sig runt i området på vägar och stigar, och 
där så är möjligt längs stränderna. 

Tillgänglighet 
Tomt som tas i anspråk för bebyggelse ska (om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen 
och förhållandena i övrigt) kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienterings
förmåga. Också den allmänna platsmarken ska utformas med hänsyn till möjligheterna för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda den. Inom planområdet 
finns goda möjligheter att lösa tillgängligheten på både allmän platsmark och kvartersmark. 

Trygghet, säkerhet och folkhälsa 
Utifrån brottsförebyggande synvinkel är det angeläget att ta hänsyn till det som kallas 
sitnationell brottsprevention. Det hmefattar de åtgärder som minskar antalet situationer som kan 
resultera i brottslighet. Det kan till exempel handla om att göra brotten svårare att utföra och att 
öka risken att upptäckas. 

Andra exempel på brottsförebyggande är att undvika dålig belysning som kan skapa mörka 
platser som upplevs som obehagliga och även de kan främja möjligheten att begå brott just där. 
Trånga passager bör belysas och eventuellt planeras så att en viss överblick kan ske från 
närbelägna bostäder. Det är viktigt att försöka undvika "döda vinklar och vrår". Höga häckar, 
plank, uthus/förråd utmed cykel- och promenadstråk och vid sittplatser kan skapa otrygghet når 
man passerar och ge möjlighet till obehagliga situationer. 
Gällande krav vad det gäller utrymningsvägar och räddningsfordons framkomlighet skall 
beaktas i bygglovskedet 

Vattenområden 

Nuvarande förhållanden 

Havet och tillgängligheten till det är en av de 
största tillgångarna i Vettekulla-Matvik, men en 
stor del av strandlinjen i planområdet ligger 
inom tomtmark. Längs stränderna i området 
finns många bryggor och oklarheter kan råda om 
vad som är privat eller allmänt. 

Vattenområdena inom planområdet hör till 
stamfastigheterna. Lantmäteriet har i maj 
2013 på uppdrag av kommunen upprättat en 

B!ttplatser inom Matvik 1:56 
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utredning av vattenområdena, där det framgår till vilka fastigheter det ingår vattenområden. 

F ör fastigheter med strandtomt som avser att anlägga t ex en brygga inom vattenområdet, 
och där inget servitut för anläggande av brygga finns, krävs förutom strandskyddsdispens 
även en överenskommelse med ägaren till vattenområdet. 

Föreslagen förändring 
I syfte att reglera var nya bryggor kan anläggas föreslås vattenområden med bestämmelsen 
WB1, WB2 samt WV. För vattenområde vid bostadsfastighet tillåter planen att brygga för 
innanförliggande fastighet får anordnas, WB J. Det innebär att det får byggas mindre stolp
eller flytbryggor för fastighetens eget behov. Strandskyddsdispens krävs dock. Om det inte 
finns servitut för anläggande av brygga behövs ett avtal med ägaren till vattenrätten. 
Befintliga bryggor enligt plankartan får ligga kvar. 

Vattenområden utanför allmän platsmark-NATUR-betecknas i planen WB,. Stolp- och 
flytbryggor får anläggas här efter avtal med huvudman samt med ägare till mark- och 
vattenområde, samt efter erhållen strandskyddsdispens. Om bryggor med flera båtplatser 
anläggs är det lämpligt att gemensamhetsanläggning bildas. Utanför hamnplanen i den 
nordöstra delen av planområdet har vattenområdet beteckningen WV, vilket innebär att 
småbåtshamn får anläggas. 

Planbestämmelse reglerar att för bryggor med fler än 3 båtplatser krävs bygglov. Områdena 
med WB~, WB, och WV sträcker sig ca 20-50 meter ut från strandlinjen. Övrigt 
vattenområde betecknas W; öppet vattenområde där bryggor ej får anläggas. 

Konsekvenser 
Eftersom en stor del av 
strandlinjen ligger 
inom tomtmark är det extra 
viktigt att de delar som ligger 
inom allmän platsmark -
NATUR- hålls tillgängliga 
för allmänheten och inte 
privatiseras. 

Strandområde tillgängligtför 
allmänheten, inom Matvik l :2 

Alla vattenområden kommer även fortsättningsvis omfattas av strandskydd. Alla åtgärder 
inom vattenområden, t ex att anlägga en ny brygga, kräver därför strandskyddsdispens, och 
eventuellt anmälan av vattenverksamhet från Länsstyrelsen. 

Anmälan om vattenverksamhet 

Vattenverksamhet regleras i Il kap MB och i den tillhörande förordningen (1998: 1388) om 
vattenverksamhet, samt dessutom angående rådighet över vatten i lag (1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet Vad som är en vattenverksamhet framgår av Il kap 2 § 
MB. Typiska vattenverksamheter är t ex anläggande av bryggor som pålas ner i botten eller 
bryggor med stenkista, eller grävning och rensning i vattenområden om åtgärden syftar till att 
förändra vattnets djup eller läge. Anmälru1 av vattenverksamhet kall bli aktuellt inom 
planområdet och anmälall ska göras till Länsstyrelsen enligt Il kap 9 a§ miljö balken. 
Länsstyrelsen kan då, i samförstånd med kommtmen, även pröva eventuell strandskyddsdispens. 
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Gator och vägar 
Vägnät 

Nuvarande förhållanden · 

Anta gan d e h a n d l i ng 

Huvudnätet består av Matviksvägen, med blandtrafik. Matviksvägen är en fortsättning på 
Vettekullavägen. Enligt årssammanställningen av trafilaäkningar på Vettekullavägen år 2011, 
300meter öster om Kolleviksvägen, var årsmedeldygntrafiken (ÅDT) 753. Längre österut, 150 
meter innan Vettekullavägen 160, anges i årssammanställningen frän 2012 attÅDT var 595, 
varav den tunga trafiken utgjorde drygt 3 %. 

Matviksvägen är smal och slingrig men förbättrades 2006 med ny asfalt. Från denna löper ett 
antal mindre, oftast grusade vägar till de olika fastigheterna. 

Föreslagen förändring 
Den föreslagna fortätningen med totalt ca 50 nya fastigheter som föreslås i denna detaljplan 
bedöms innebära att trafikmängden ökar med omlaing 250 fordonsrörelser per dygn. 
Tillkommande trafik kommer att fördelas ut mot både Vettekullavägen och 
Matvikshamnsvägen. 

Befintliga vägar och 
nya planerade 

- befintllg väg 

- nyvag 

En förstudie av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i enlighet med trafikutredningen från 2006 har 
genomförts, och en arbetsplan för upprustningen av Vettekullavägen har upphandlats. Åtgärder 
som planeras på Matviksvägen är att skymda kurvor och korsningar ska siktröjas och vid behov 
kommer befintliga mötesplatser förbättras och nya anläggas. Komrutmen arbetar även parallellt 
med en eventuell kommande utvidgning av väghållningsområdet så att detta även omfattar 
Vettekullavägen (sträckan Kalleviksvägen- Sonaholmsvägen) samt Matviksvägen. För att 
ytterligare öka trafiksäkerheten kan hastighetsnedsättande åtgärder komma att genomföras på 
särskilt utsatta delsträckor med tät bebyggelse, många utfarter eller där anspråk att korsa vägen 
som fotgängare är stort. 

Utredningarna som gjorts har utmynnat i att en gång- och cykelväg skall anläggas längs med 
Vettekullavägen, fråt1 Kalleviksvägen till korsning Sonaholmsvägen, i två etapper och med start 
hösten 2013. 
Tillfarter till fastigheter inom planområdet tillforsälaas genom att alla gator planläggs som 
allmän plats LOKALGATA. Samtliga vägar i planen har enskilt huvudmannaskap vilket 
innebär att markägaren är ansvarig for skötsel, om inte gemensamhetsanläggning bildas. Den 
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exakta sträckningen och utbredningen för de nya 
vägarna är ej utrett i detta skede. På plankartau 
innehåller därför områdena för lokalgata en buffertzon 
och är på sina håll mycket bredare än vad den byggda 
vägen avses vara. Vägarna avses inte vara bredare än 
vad som laävs för de fårhållanden som råder och i 
planbestämmelsen för LOKALGATA auges att vägar 
skall hållas smala och så långt möjligt anpassade till 
befintlig terräng. Detta gäller även för redau befintliga 
vägar i området. Vid en eventuell 
anläggningsfårrättning förutsätts dock hela den 
allmänna platsen ingå i gemensamhetsanläggning, 
vilket innebär att vägföreningen då kommer ausvara 
får skötseln av hela området benämnt lokalgata. 

Konsekvenser 

Väg inom Matvik l: 7 

Den ökade mängden bostäder skapar en ökning av trafilaörelserna till och från området. Räknat 
på fem fordonsrörelser per ny fastighet ökar trafikmängden med ca 250 fordonsrörelser per 
dygn, från ca 750 tilllOOO ÅDT på västra delen av Vettekullavägen, respektive från ca 600 till 
850 ÅDT längre österut, en ökning på mellau 25 och 30 %. Ökningen bedöms dock ej påverka 
trafiksituationen på Vettekullavägen/Matviksvägen i någon större omfattning. Antalet 
fordonsrörelser är fortfarande så lågt att det inte föreligger någon risk att gällande riktvärden för 
trafikbuller överskrids. 

I februari/mars 2008 gjordes trafikmätningar på Vettekullavägen, vid Ellestad/Saudvik. 
Trafikens hastighet förbi platsen mättes både före, under och efter en provperiod med tillfiilliga 
hastighetsnedsättande åtgärder. Åtgärden bestod av att ett hinder i form av en chikau 
( sidoförskjutning av körbauau) sattes upp. Under tiden hindret var på plats sänktes 
medelhastigheten förbi mätpunkten i Saudvik från 48,6 km/h till 46,6 km/h. (Mätaren vid 
Ellestad fallerade under mätperioden varför uppgifter saknas för den sträckau). Mätningarna 
visar att det med relativt enkla medel är möjligt att få ned hastigheten på utsatta vägsträckor. 

Tidigare mätningar på Vettekullavägen ( mätpunkt vid Sandvik) har visat att andelen fordon som 
överskrider skyltad hastighet (50 km/h) minskar med 20-35% vid en jämförelse mellan låg- och 
högsäsong; en period då trafiken ökar från ca 600 till l 000 fordon per dygn. Mätresultaten visar 
att samtidigt som trafikmängden ökar sänks både medelhastigheten på vägen och 
procentaudden fordon som kör får fort. En ökning av trafiken medför med andra ord inte enbart 
negativa effekter. Fler fordon i rörelse på vägen minskar möjligheten att köra får fort; 
hastigheten minskas vid möten, fordon som håller skyltad hastighet "bromsar upp" de som 
aunars skulle översiaida den osv. 

Sammanfattningsvis bedömer kommunen att med siktröjning och tillskapande av nya 
mötesplatser samt med genomföraude av punktåtgärder vid särskilt utsatta vägsträckor i 
kombination med ge-utbyggnad utmed Vettekullavägen gör kommunen bedömningen att 
trafiksäkerheten på Vettekulla- och Matviksvägen kau säkerställas även efter den plauerade 
bostadsutbyggnaden i Vettekulla och Matvik 

Gång- och cykelvägnät 

Föreslagen förändring 

Inom ramen får arbetet med upprustningen av Vettekullavägen ingår även plauerandet för en 
gång- och cykelväg (ge-väg) utmed Vettekullavägen, delvis separerad och delvis som en del av 
vägen där utrymmet inte räcker till för en separat ge-väg. Mot bakgrund av förstudien har 
kommunala beslut tagits om att bygga ut gång- och cykelvägen, och arbetet med detta ska 
påbörjas under 2013. 
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Konsekvenser 

Säkerheten för cykel- och gångtrafikanter ökar markant i och med den nya sammanhängande 
ge-vägen. För att ytterligare öka trafiksäkerheten kan hastighetsnedsättande åtgärder komma att 
genomföras på särskilt utsatta delsträckor med tät bebyggelse och många utfarter. 

Angöring och parkering 
Parkeringsbehovet för boende och besökare löses på tomtmark. 

Båtplatser 

Nuvarande forhållanden 

Småbryggor finns längs 
med hela strandremsan. 
För att anlägga nya 
bryggor eller bygga ut 
befintliga bryggor krävs 
dispens från strandskyddet. 
Åtgärder som utförs inom 
vattenområde (område som 
täcks av vatten vid högsta 
förutsebara vattenstånd) 
kan även behöva anmälas, 
enligt 11 kap MB. Om 

åtgärden är en Strandlinje med bryggor 
anmälningspliktig 
vattenverksamhet görs ansökan om strandskyddsdispens hos länsstyrelsen i samband med 
anmälan om vattenverksamhet även om dispensansökan egentligen skulle ha prövats av 
kommunen. 

Föreslagen fOrändring 

Efterfrågan på båtplatser fönnodas öka. Nya boende hänvisas främst till befintliga anläggningar 
i Matvik och Vägga. Planen ger möjlighet att anlägga bryggor inom vattenområde med 
planbestämmelse WB,, WBz och WV. Detta kräver strandskyddsdispens och eventuellt anmälan 
om vattenverksamhet eftersom strandskyddet ligger kvar inom planens vattenområden. För 
större bryggor inom dessa områden krävs även bygglov. Planbestämmelsen WB, anger 
vattenområde där brygga får innanfårliggande fastighet får anläggas enligt avtal med ägaren till 
vattenrätten och WB, vattenområde där brygga får anläggas enligt avtal med huvudman och 
markägare samt ägaren till vattenrätten. 

Kollektivtrafik 

Ingen allmän busslinje trafikerar i dagsläget planområdet Skolskjuts finns dock. När 
Vettekulla-Matvik är fullt utbyggt bör det finnas underlag får en busslinje från Karlshamn via 
Vettekulla och Matvik till Trensum. Det får utredas vidare när det blir aktuellt. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 

Nuvarande forhållanden 

Ledningar för kommunalt vatten och spillvatten finns utbyggt i delar av området. 
Dagvattenledningar finns inte i området, utan dagvattnet infiltreras lokalt. 

Föreslagen förändring 
Ny bebyggelse ansluts till det befintliga kommunala VA-nätet i området. Utformning kan 
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komma att styras i exploateringsavtal. Befintligt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 
behöver utökas så att hela planområdet ingår. Idag finns det även fastigheter som ligger 
inbäddade i befintligt verksamhetsområde som inte ingår och som bör tas med vid utökningen. 
Inom kvartersmark sälaas åtkomsten av befintliga vatten- och spillvattenledningar både genom 
u-områden, där marken ska vara tillgänglig får allmänna underjordiska ledningar, samt 
prickmark, vilken inte får bebyggas. 

Utfonnningen av vatten- och spillvattensystemen ska göras med hänsyn till översvämningsriskerna. 

Avfall 

Nuvarande forhållanden 

Kommunal sophämtning finns i planområdet och i Karlshamns kommun ska alla ha 
sophantering med kärl. 

Föreslagen fOrändring 

Soprum och köksinredningar bör planeras för sortering av avfall. Varje tillkommande hushålls 
sopkärl hämtas och töms vid tomtgräns genom kommunens försorg, i normalfallet varannan 
vecka. Gatan har utformats med hänsyn till framkomligheten för sophämtningsfordon. 

Konsekvenser 

Den nya bebyggelsen ska omfattas av den kommunala sophämtningen. 

Värme 
Uppvärmningssätt regleras inte i detaljplan. Fjärrvärme finns inte inom eller i närheten av 
planområdet Uppvärmning anordnas individuellt. 

El 

N uvarande fOrhållanden 

E. ON är huvudman för allmärrna elledningar i området. I den västra delen av planområdet finns 
två befintliga transformatorstationer, en vid stenblocksvägen och en strax söder om 
Matviksvägen. Inom området finns luftledningar med hög- och lågspärming. 

Föreslag och konsekvenser 

Nya fastigheter ansluts till befintligt elnät. Utformning kan komma att styras i exploaterings
avtal. I samband med exploateringen kommer delar av hög- och lågspänningsledningarna som 
går över planområdet att behöva raseras och markkablar förläggas för att möjliggöra 
genomförande av detaljplanen, vilket sker i samråd med exploatören. För att förhindra att 
bygglov beviljas i närheten av luftledning har en planbestämmelse införts som reglerar att 
"inom området får inte byggas anläggning eller bedrivas verksamhet som hindrar bibehållande! 
av elektriska ledningar, ej heller finnas vegetation, flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd 
kan utgöra fara får ledningen. Bestämmelsen gäller tills dess befintliga luftledningar 
markförlagts eller flyttats". 

Område för befintlig transformatorstation har planlagts som "E- tekniska anläggningar" på 
plankartan. Planen medger ytterligare två transformatorstationer, en inom Matvik l: 123, mot 
gräl1Sen till Matvik 1:2, och en i östra kanten av Matvik 1:7. Avståndet från transformator
byggnad till brännbar byggnadsdel eller brfumbart upplag ska uppgå till minst fem meter. 

Tele 
Telia Sonera AB är huvudman för teleanläggningar. !nom planområdet förekommer ett antal 
luftkablar, som bedöms kunna vara kvar oförändrade. 
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Bredband 
I dagsläget finns i princip ingen bredbandstäckning inom planområdet (Enligt Post- och 
telestyrelses webb-tjänst Bredbandskartan är bredbandstäckningen inom området 0-1 O %). 
Nya fastigheter kan kopplas upp på ADSL. 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Begreppet 
genomforandetid innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden 
har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte 
ändras utan att sylmerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren kan begära 
ekonomisk kompensation. 

Huvudmannaskap 
Enskilt huvudmarmaskap gäller inom planen, d v s respektive enskild markägare är huvudman 
för allmän platsmark (i detta fall LOKALGATA samt NATUR). Som särskilda skäl till enskilt 
huvudmannaskap hänvisas till att området är av fritidshuskaraktär och att det sedan lång tid 
tillbaka har skötts av markägare och samfällighetsföreningar. 

Lovpliktens omfattning 
Inom planområdet finns planbestämmelser om ändrad lovplikt Dessa anger att marklov krävs 
för schaktning och fYllning som ändrar markens höjdläge med mer än 50 cm samt att bygglov 
krävs för bryggor med mer än tre båtplatser. 

Upphävandeavsuandskydd 
Strandskyddet upphävs inom kvartersmark genom bestämmelse (a1) på plankartan. 

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen ansvarar för upprättandet av detaljplanen. Kommunen är inte huvudman för den 
allmänna platsmarken, i detta falllokalgata och naturmark. Huvudmannaskapet åligger 
respektive enskild markägare (enskilt huvudmarmaskap gäller). Kommunen är huvudman för 
allmärrna vatten- och spillvattenledningar och svarar för drift och underhåll fram till anvisad 
förbindelsepunkt Kommunen ansvarar för tillhandahållande av anslutningspunkt för vatten- och 
spillvattenledningar. Dagvatten inom kvartersmark skall så långt möjligt omhändertas lokalt 
inom fastigheten. 

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för byggande, anläggande, drift och underhåll av egna 
byggnader och anläggningar samt egen mark inom kvartersmark och inom den egna fastighetens 
gränser. Markägaren ansvarar också för och bekostar ändringar av ledningsdragning inom den 
egna fastigheten. E. ON är huvudman för allmärrna elledningar. TeliaSonera AB är huvudman för 
teleanläggningar. 
Respektive exploatör svarar för och bekostar projektering och utbyggnad av tekniska anläggningar, 
vägar och VA ledningar. Vatten- och spillvattenledningar övertas därefter av kommunen som blir 
huvudman för dessa anläggningar. Kommunen ansvarar då för drift och underhåll av dessa 
anläggningar inom planområdet fram till anvisad förbindelsepunkt För att kunna överlåta vatten
och avloppsledningar till det kommunala nätet ska avtal om utformning upprättas mellan 
kommunen och exploatören. Nya vägar anläggs av respektive exploatör och förvaltas och sköts 
därefter av vägsamfälligheter. Vägar skall uppfYlla Bo verkets rekommendationer för räddningsväg. 
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Antagandehandling 2013-10-02 

Avtal 
Planavtal har upprättats mellan Karlshamns kommun och fastighetsägare till Matvik l :20. 
Vad gäller vatten och avlopp ska ett exploateringsavtal tecknas med va-enheten i god tid före 
projektering, där va-enheten anvisar lämpliga förbindelsepunkter. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Planförslaget innebär att avstyckning av tomter för villabebyggelse blir möjlig. Respektive 
exploatör initierar och bekostar fastighetsbildning inför försäljning. 

Gemensamhetsanläggning 
Inom planområdet finns idag två gemensamhetsanläggningar för vägar, Matvik ga: l och Matvik 
ga:4. Dessa kommer behöva omprövas och utökas i samband med bildandet av nya fastigheter. 

Nya gemensamhetsanläggningar för skötsel av t ex vägar och gemensamma bryggor kan 
komma att behöva upprättas. Naturmark ägs och sköts av respektive fastighetsägare, om inte de 
boende bildar en samfallighetsförening som då får hand om skötsel av naturområden. Befintliga 
vägservitut kan komma att upphävas och ersättas av gemensamhetsanläggning vid omprövning 
av befintliga vägsamfålligheter samt vid bildandet av nya. 

En gemensamhetsanläggning ger de anslutna fastigheterna rätt att använda anläggningen för det 
ändamål den har bildats. Det är fastigheterna som ansluts till anläggningen (inte 
fastighetsägarna), med ett andelstaL Detta innebär att andelen följer med fastigheten vid 
eventuell överlåtelse av en ansluten fastighet. En gemensamhetsanläggning bildas vid en 
lantmäteriförrättning. Där beslutar lantmäterimyndigbeten även om de andelstal som ska gälla 
för fårdelning av ko>lnackrna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens 
utförande (byggande) och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala 
ntifrån sitt andelstal och vid bildandet uppkommer även förrättningskostnader. Det kan även 
behöva betalas ersättning till belastad fastighetsägare vid bildande av gemensamhetsanläggning. 
Det är fastighetsägarna som ska initiera och bekosta sådana lantmäteriåtgärder. 

Förvaltningen av gemensamhetsanläggningen kan antingen ske via delägarförvaltning eller 
förenings förvaltning. 

Servitut 
Rätten till underjordiska ledningar inom området behöver säkras genom ledningsrätt alternativt 
ledningsservitut Ledningsrätt/ledningsservitut upprättas av exploatören för va-anläggningarna. 
Va-enheten tar över drift och underhåll efter godkänd slutbesiktning av va-anläggningarna. 

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnaderna för arbetet med detaljplanen betalas av kommunen. En fastighetsägare, som vill 
göra större förändringar gentemot den tidigare framtagna detaljplanen, betalar de extra 
kostnader som detta medför. Dessa kostnader regleras i ett upprättat och undertecknat avtal 
mellan parterna. För dem, samt för de fastighetsägare som bekostade den nu upphävda 
detaljplanen, ska planavgift ej tas ut i samband med bygglov. För övriga privatägda, bebyggda 
fastigheter kommer planavgift att tas ut i samband med kommande bygglov. 

Genomförandeekonomi, inlösen, ersättning 
Allt byggande, anläggande, drift och underhåll av byggnader och anläggningar bekostas av 
exploatören. Eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark orsakad av byggnation etc är 
initierad av exploatören och bekostas av densamme. 
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2013-10-02 Antaga n d e h a n d l i ng 

Fastighetsreglering som hmebär att ytterligare fastigheter bildas kan komma att föranleda 
anslutningskostnader for el och V A. För dessa kostnader ansvarar fastighetsägaren. 
Eventuella kostnader foranledda av speciella grundläggningsförhållanden, förekomst av 
markföroreningar eller höga radonhalter kommer att belasta bygglovssökanden/den enskilde 
fastighetsägaren. 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
En översiktlig geoteknisk bedömning har genomforts i föreslagna utbyggnadsområden. 
Undersökning visar på generellt goda grundläggningsforhållanden. I samband med projektering 
och bygglovprövning måste grundläggningsförhållandena for varje enskild byggnad 
uppmärksammas och hänsyn tas till rådande geotekniska förutsättningar. 

Radonförhållandena har inte utretts närmare, men eftersom berg i dagen förekommer inom stora 
delar av området ochjorden utgörs av morän bedöms marken utgöras av minst så kallad 
normalradonmark Planen föreskriver att byggnader inom området projekteras och utfors som 
radonskyddade. Radonförhållandena bevakas också i bygglovsskedet 

Resurshushållning 
Positiva följdeffekter av planens genomförande: 

Befintligt vägnät utnyttjas då planen till stor del är till för att befåsta och reglera redan befintlig 
bebyggelse. 

På grund av rådande naturliga forutsättningar med mycket höjdskillnader och berg samt 
strandskydd så har inte en effektiv utnyttjandegrad varit huvudmålet med planläggningen. De 
nya tomterna i öster har lagts vid befintliga vägar för att både kunna utnyttja vägen samt ha kort 
väg till kommunal anslutningspunkt for VA. Planen anpassas tillnaturliga förhållanden. 
Kommunala vatten- och spillvattenledningar finns redan i området, vilket innebär att det är 
resurssnålt att ansluta de nya bostäderna till kommunalt V A. 

Behovet av nya kustnära bostäder är stort i konununen. Om detaljplanen genomförs medför den 
att fler kan få tillgång till bostäder. Exploateringen innebär också att det skapas förutsättningar 
fdr att hålla efterfrågan på villatomter i kommunen tillgodosedd. Fler boende i området innebär 
att underlaget för förskola och skola samt annan offentlig och kommersiell service ökar. 

Nya tomter kommer i ett längre perspektiv medföra att fler får möjlighet att bosätta sig 
permanent i området och detta medför ett ökat underlag fdr service samt mer skatteintäkter till 
Karlshanms kommun. 

Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har upprättats av planarkitekt Yvonne Egner, stadsmiljöavdelningen, i 
samråd med övriga berörda kommunala tjänstemän. 

Karlshamn den 2 oktober, 2013 

Yvonne Egner 
Planarkitekt 

Emina Kovacic 
stadsarkitekt 
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PLANBEST ÄMMELSER 
Följande gElller Inom omr!lden med nedanatåande beteckningar, 
Endast angiven anv~ndnlng och utiormning ~~tillåten. 
BesHimmelser utan beteckning gällertnom hela planområdel. 

GRÄNSER 
--·- Detaljplanegriln~ 

Anvllndnlngsgrllns 

--·-··- Egenskapsgräns 
~--t--- Administrativ grllns 

Föreslegen faslighetegräns 

8 8 Körbar In· eller utfart fårinte anordnas 

ANVÄNDNING AV MARK OCH 
VATTEN 
Allmänna platser 

Lokaltrafik. Vägar skall hålisa smala och så långt möjligt anpassade 
till beflnlllg terr~ng. Skall vara tillgängliga för allmän gäng- och cykeltrafik 

Naturområde. Skalllåmnas tillgängligt föratlmiinheten 

Bostäder, friliggande hus 

Bostäder med djurhållning och odling. stall och väderskydd 
för sammanlagt högst 10 djurenheterfår uppföras 

Bostäder, djurhållnlng, odling aoh verksamheter, stall och 
vildarskydd !ör sammanlagt högst 10 djurenhelerf~r uppföras 

Teknisk enl~ggnlng 

Beteshaga ooh odling 

Naturomr~de 

Hamnplan 

Öppet vattenområde. Brygga fllr Inte anläggas 

Vattenomrflda där brygga för Innanförliggande fastighetfår 
anläggas, om avtal med ägare till vattanräti finns ellarupprätias 
Strandskyddsdispens krävs 

Vattenområde där brygga får anläggas om avtal med 
huvudman och markilgara ~nns eller upprättas 
Strandskyddsdispens krävs 

SmilbEllshamn 

Begränsningar av markens bebyggande 

[1;2JJ Byggnad får ej uppföras 

ej stall 

Marken f~r endast bebyggas mad enklare, oisolerade 
komplementbyggneder där m~nnlskor Inte stadigvarande 
vistas 

Stenmuran skall bevaras 

Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

Slallbyggnad eller gödsetanläggning får ej uppfllras 

Inom området Mr In le byggas anläggning eller bedrlvas verksamhet som hindrar 
bibehållandel av elektriska ledningar, ej heller finn~s vegetadon, fiaggst!lnger eller 
dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara !ör ledningen 
Best1!mmelsen gäller tills beiintlig luftlsdnlng markförlagts eller fiyttats 

Markens anordnande 
Sprängsten får ej lämnas synlig 

Väg som l edor till bostadsfastighet skall uppfylla Bovarkets rekommendationer 
för rilddnlngsvtig 

ANTAGANDEHANDLING 

Planbestämmelser 
Beteckningar till grundkartan 
Illustration över befintliga tomter som är mindre än 1200 m2 

Utnyttjandegrad/fastighetsindelning 

a1 000 Minsta tomtstorlek l m' 

e2 160 största byggnadsarea 160m' för huvudbyggnad 
Om tomten delas gäller slöreta byggnadsarea 140m' för huvudbyggnad 

a3 00 största totala byggnadsarea l kvadratmatar 

034 00 Slörsta byggnadsarea llwadratmeter för komplementbyggnader 
Avser komplementbyggnader förlantbrukets Oahov 

Där ej annat anges gilller minsta tomtstorlek 1200 m', Gilller ej mrbefinlllga 
fastighetsbildeda tomter som har en yta mindre än 1200 m'. För dessa g !Il l ar 
minsta tomtstorlek 750 m'. Sa infälld kartblid 

Där ej annat anges gilller störsia byggnadsarea max 140m' huvudbyggnad 
och 50 m' komplementbyggnader 
För enskild komplementbyggnad gäller dock högst 3D m' byggnadsarea 

Placering, utformnlng,utförande 

D~r ej annat anges får byggnad Inte plaoeras närmare fastighetsgrans !In 2m 

~ Högsta totalhÖjd {nockhöjd) i meter, skorsten ej inrllknad 

Där ej annat anges gällar högsta totalhöjd (nockhöjd) 7,5 meter, skorsten ej Inräknad 

P ä kvartarsmark för bostäder gäller högsta totalhöjd för komplementbyggnad 4,5 meter 

Byggnad skall uppföras l radonskyddat utförande 

Ny bebyggelse skallanpassas till befintlig topografi 

Byggnad skall huvudsakligan uppfllras med träfasad 

Dagvatten skall s~ l~ ngt möjligt omhändertaspä den egna tomten 

Ej Olanka tak 

Lägsta IIIIåtna grundläggningshöjd är +2,60 m l kommunans koordinatsystemför höjd (RHOO). 
Undantag kan göras för an klara, oisolerad kompismentbyggnad saml förkonstruktion som 
genom särskild grundl~ggnlngstaknlk Inte risksras att skadas av vallan 

Störningsskydd 
Verksamhatar som bedrivs inom planområdetfår ej innebära att vedartagna riktvärdan och 
gällanda gränsv~rden beträffande buller, utsläpp ~lllllfl eller annat liknande som omfattas 
av mlljöbalken, MB,Ilvsrskrlds vldfastlghetsgräns. 

ADMINISTRATIVA BESTÅMMELSER 

Genomförandetid 

GenomfÖrandeliden är femton lir från den dag planen vunnit laga kraft 

Andrad lovplikt 

Marklov krävs för schaktning ooh fyllning aom ändrarmarkens höjdläge med mer än 50 cm 

Bygglov krllvs !ör bryggor mad fler lin 3 båtplatser 

Huvudmannaskap 
Kommunen är inte huvudman för allmil n platsmark 

Sirandskydd 

a1 Strandskyddet är upphävt 

Baflnmga tomter mad an yta 
mindre iin l 200 kvm 

GRUNDKARTA 
över del av MATVIK 1:2, 1:4 m fl 
Inom Karlshamns kommun 
Grundkartan är upprättad år 2005 
Reviderad ar 2007, feb-OB,jull-08, feb-09, 
feb-13 ochjunl-13 

Fastighetsredovisningen avser förhallandena llunl2013 

Koordinatsystem i plan~ SWEREF 99 15 00 
Koordinatsystem t höjd~ RH 00 

Miitklass Il 
Kartskala 1:2000 

Beteckningar till grundkartan 

--- Traktgräns 
----- Gräns för fastighet eller samf~lllghet 
---- Gräns för servitut, ledningsrätt 

MATVIK 

'"' 

•.. 
2= 

= 

Troktnamn 

Registernummer för fastighet 
Re~isternummer för samfällighet 
Servltutsområde, gemensamhetsantliggning 
ledningsrätt 
Rutnätskryss 

Bostadshus resp uthus efter husliv 

Bostadshus resp uthus efter takkontur 

Skärmtak, brygg• 

Högsp~nnl ngslednlng 

Avvägd höjd 

Nivåkurvar med nivåsiffror 

St~ket, pl~nk resp häck 
stenmur, stödmur 
Väg, gångstig 
Slänt 
il:goslagsgräns 
Barrskog, IBvskog, enstaka lövtr~d 
Åker, ~ng 
Sankmark, berg i dagen 
Vattendrag, dike 
Sirondkontur 
Vattenyta, brunn eller kliila 
Belysnlngsstolpe, stolpe 

Befintliga fastighetsbildade tomter som har en yta mindre än 1200 m~ 
Planbestämmelsen om minsta tomtstorlek avser inte dessa. 
För dessa gäller minsta tomtstorlek 750 m2 • 

Progrom-
bo•IUl 

Samr~do-
bo•lul 

Gransknlr>;~s-
boslut 

Gadk~nd lt'c 
anta~ando 

Antagondo. 
boalut 

La~• <raft 

Planen !lrupprllttad 
enligt plan- och 
bygglagen {PBL) 

Inatans Datum 
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stadsmiljöavdelningen 2013-10-02 

Yvonna EgnBr 
Planarkitekt 

Emlna Kovacic 
stadsarkitekt 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 2013-

§ 2013/314 

Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare 
i Sverige, s k ensamkommande barn 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna den föreslagna överenskommelsen med Migrationsverket om anordnande 
av boende fOr barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn 

Sammanfattning 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ny överenskommelse 
med Migrationsverket om anordnande av boende till ensamkommande barn. 

Den nuvarande överenskommelsen mellan kommunen och Migrationsverket innebär att 
kommunen erbjuder totalt 15 platser (tre asyl och 12 PUT). Enligt det nya förslaget 
skulle kommunen erbjuda totalt 19 boendeplatser för ensamkommande barn, varav 
minst 4 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Denna förändring 
betyder att antalet asylplatser utökas med l plats och det totala antalet utökas från 15 till 
19 platser sammanlagt. 

Överförmyndarnänmden beslutar att ställa sig bakom förslaget under förutsättning att 
ersättningarna från Migrationsverket täcker överförmyndarnämndens samtliga 
kostnader. 

Beslutsunderlag 

• Socialnänmdens protokoll2013-08-27 § 243 
• Överenskommelse med Migrationsverket 
• Överförmyndarnämndens protokoll2013-09-19 § 129. 



I<:ARLSHAMNS KOMMUN 

Socialnämnden 

PROTOKOLL SocN 17 

2013-08-27 
' ' " 

lO 

l 

t··.~ .. :rz.a1:32?n~~cl 
§ 248 2013.563 

Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige, s k ensamkommande barn 

Socialnämndens beslut 

att föreslå kommunfullmäktige att anta underteckna den föreslagna 
överenskommelsen med Migrationsverket 

Sammanfattning 
Lysmaskens verksamhet statiade 2010-06-01. Den ordinarie överenskommelse som 

råder idag mellan kommunen och Migrationsverket innebär att kommunen 
erbjuder 15 boendeplatser varav tre är för asylsökande. Efterhand som ungdomarna 
får uppehållstillstånd och/eller fyller 18 år flyttar de ut i en egen utslussnings
lägenhet med stöd fi·ån Lysmaskens personal. Inom HVB verksamheten finns idag 
totalt 20 ungdomar som är aktuella. 

Föreslagen förändring 
I november 2012 undertecknades ett nytt avtal med Migrationsverket som betyder 
att kommunen erbjuder totalt 15 platser, 3 asyl och 12 PUT-platser. Efter 
diskussioner med Länsstyrelsen och Migrationsverket, om hur verksamheten kan 
utvecklas, framkommer att det är möjligt att ändra överenskommelsen så att 
kommw1en erbjuder totalt 19 boendeplatser för ensamkommande barn, varav minst 
4 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får 
anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år. Denna förändring 
betyder att antalet asylplatser utökas med l plats och det totala antalet utökas från 15 
tilll9 platser sammanlagd, d v s 4 asylplatser och 15 PUT-platser. 

Följden av en sådan överenskommelse är att inkomstema karmner att öka genom att inte 
bara faktiska kostnader återfås, utan ersättning får plats motsvarande l 600 kr per dygn 
och barn i stället ersätts. Till dem1a ersättning konm1er ersättning fcir belagd plats med 
ytterligare 3 00 h på dygn och b am 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om blandade platser, Migrationsverket 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



MISSIV 
2013-08-14 

Socialsnämnden 

Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn 
Dnr 2013/484 

Inledning 

l (2) 

Lysmaskens verksamhet startade 2010-06-01. Den ordinarie överenskommelse som 
råder idag mellan kommunen och Migrationsverket innebär att kommunen 
erbjuder 15 boendeplatser varav tre är för asylsökande. Efterhand som ungdomarna får 
uppehållstillstånd och/eller fyller 18 år flyttar de ut i en egen utslussningslägenhet med 
stöd från Lysmaskens personal. Inom HVB verksamheten finns idag totalt 20 
ungdomar som är aktuella. 

Föreslagen forändring 
I november 2012 underteclmades ett nytt avtal med Migrationsverket som betyder att 
kommunen erbjuder totalt 15 platser, 3 asyl och 12 PUT-platser. Efter diskussioner 
med Länsstyrelsen och Migrationsverket, om hur verksamheten kan utvecklas, 
framkommer att det är möjligt all ändra överenskommelsen så att kommunen erbjuder 
totalt 19 boendeplatser för ensamkommande barn, varav minst 4 platser alltid ska vara 
tillgängliga för asylsökande bam. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från 
och med 16 år till och med 17 år. Denna förändring betyder att antalet asylplatser 
utökas med l plats och det totala antalet utökas från 15 tilll9 platser sannnanlagd, d v s 
4 asylplatser och 15 PUT -platser. 

Följden av en sådan överenskommelse är att inkomsterna kommer att öka genom att 
inte bara faktiska kostnader återfås, utan ersättning för plats motsvarande l 600 kr per 
dygn och barn i stället ersätts. Till denna ersättning kommer ersättning för belagd plats 
med ytterligare 300 kr på dygn och bam. 

Nedan redovisas en intäktsberäkning för platsöverenskommelsen idag respektive hur 
den kommer att se ut med den föreslagna förändringen. Övriga intäkter är ej 
medrälmade här. 

Med dagens överenskommelse, 15 platser varav 3 asyl: 
15 platser x 1600 kr x 365 dygn= 
15 platser x 300 kr x 365 dygn (full beläggning)= 
Återsök för faktiska kostnader, Utsluss 4 ungdomar x 
ca 15 000 kr/mån x 12 mån= 

Total intäkt per år: 

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen 

8, 760, 000 kr/år 
l, 642, 500 kr/år 

720, 000 kr/år 

11, 122, 500 kr/år 

Rådhuset • Besöksadress Kungsgatan 27 • 374 81 Karlshamn· Tfn 0454-817 00 ·Fax 0454-817 60 
E-post: omsorg@k&rlshamn.se · Internet: www.karlshamn.se 



Med fareslagen överenskommelse, 19 platser varav 4 asyl: 
19 platser x l 600 kr x 365 dygn= Il, 096, 000 kr/år 
19 platser x 300 kr x 365 dygn (full beläggning)= 2, 080, 500 kr/år 

Total intäkt per år: 

Beslutsunderlag 

13, 176, 500 kr/år 
+ 720,000 kr 

13, 896, 500 kr 

Överenskommelse om blandade platser, Migrationsverket 

Socialnämnden föreslås besluta 

att fåreslå kommunfullmäktige att underteckna den fåreslagna överenskommelsen 
med Migrationsverket 

/~vk~,~Li7 .. ·,,(, .. ;,::.,__ 
~ie Myrbeck . 

Förvaltningschef 
Omsorgsfårvallningen 

Xhevat Latifi 
Enhetschef 
HVB-Lysmasken 

L~y_;_j ~-u b'Q,/] 
Ingrid Svanberg / 
V er k sam hetschef 
Omsorgsförvaltningen 
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Migrationsverket 

Överenskommelse om blandade platser 

Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande 
ensamkommande barn som ensamkommandebarn med uppehållstill
stånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. 

Omfattning 
§ l I denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Karlshamns 
kommun forbinder sig kommunen med stöd av 2 §lag (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m. fl. (LMA) samt med stöd av 30 § forordning 
(201 0: 1122) om statlig ersättning fcir insatser fcir vissa utläuningar att 
anordna boende får ensamkommande barn. 

§ 2 Kommunen forbinder sig med stöd av 7 b § forordning (2002: 1118) 
om statlig ersättning for asylsökande m.fl. samt 30 § fcinJrdning (201 0: 
1122) om statlig ersättning fcir insatser for vissa utlänningar atthålla 19 
boendeplatser tillgängliga fcir ensamkommande barn, varav minst 4 platser 
alltid ska vara tillgängliga fårasylsökande barn. Migrationsverket får anvisa 
asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år. 

§ 3 Kommunen ska redovisa följande: 
• Platser som blir lediga ska omedelbart meddelas via epost 
• Beläggning på platser ska kvartalsvis redovisas på avsedd blankett 

Ersättningar 
§ 4 Asylsökande barn 
Kommunen erhåller enligt 7 b § fårordning (2002: 1118) om statlig 
ersättning for asylsökande m. fl. ersättning baserat dels på antalet asylplatser 
dels på antalet belagda platser. 

Av 2 och 7 b§§ framgår att ersättning fcir överenskomna platser och 
belagda platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket 
Utbetalningen grundas på den redovisning kommunen lämnar enligt ovan. 

Den del av de bistånd som enligt 13 § LMA lämnas till en asylsökande och 
som utgör ersättning fcir kost och logi ingår i ovanstående ersättningar. 

l (3) 



Barn med uppehållstillstånd 
Kommunen erhåller enligt 30 § forordning (20 l 0: 1122) om statlig ersättning 
for insatser for vissa utlänningar ersättning baserat dels på antalet platser for 
barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser. 

Av 8 och 30 §§framgår att ersättning for överenskomna platser och belagda 
platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket 
Utbetalningen grundas på den redovisning kommunen lämnar enligt ovan. 

Tvist och brott mot överenskommelsen 
§ 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part laäva rättelse. 

§ 6 Migrationsverket får laäva rättelse om Inspektionen for vård och 
omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet 
kommunen bedriver med anledning av denna överenskommelse. 

§ 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 dagar från mottagande av 
skriftlig uppmaning från endera part eller Inspektionen for vård och omsorg 
kan överenskommelsen med omedelbar verkan sägas upp. 

§ 8 Tvist om denna överenskommelse ska i forsta hand avgöras genom 
forhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol. 

Tider 
§ 9 Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den l oktober 2013 

Uppsägning for villkorsändring eller upphörande ska ske skriftligen med 
foljande uppsägningstider: 
• F ör villkorsändring l månad. 
• För upphörande 9 månader. 

Om forhandling med anledning av uppsägning for villkorsändring inte är 
avslutad inom l månad från uppsägningsdagen anses uppsägningen for 
villkorsändring vara en uppsägning for upphörande. Detta innebär att 
överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla. 

Denna överenskommelse ersätter tidigare tecknad överenskommelse om 
anordnande av boendeplatser for asylsökande barn och barn med 
uppehållstillstånd (Migrationsverkets dnr 22-2012-36530) undertecknad den 
30 november 2012 respektive den 8 november 2012 
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Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera part 
och Länsstyrelse tagit sitt. 

Umeå 2013- ..... - ...... 

För Migrationsverket 

Ronnie Magnusson 
Expert 
V erksarnhetsområde Mottagning 

Karlskrona 2013- ...... -...... 

För Länsstyrelsen 

................................•... 
Lars Olsson 
Avdelningschef 
Länsstyrelsen i Blekinge län 

Karlshamns 2013-...... - ...... 

För Karlshamns kommun 

Sven-Åke Svensson 
Kommunstyrelsims ordforande 
Karlshamns kom.mun 
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PROTOKOLL ÖFN 8 KARLSHAMNS KOMMUN 

,:,:c:'-~~ 

l Överformyndarnämnden 2013-09-19 

ÖFN § 129 

Yttrande över förslag om överenskommelse om anordnande av boende till 
ensamkommande barn 

Överförmyndarnämndens beslut 

att ställa sig bakom socialnämndens beslut 2013-08-27 om forslag till kommunfullmäktige 
under forutsättningen att ersättningarna från Migrationsverket täcker överformyndarnämndens 
samtliga kostnader 

Sammanfattning 

Det har till överfårmyndamämnden inkommit en begäran om att nämnden ska yttra sig 
gällande eventuell ny överenskommelse om anordnande av boende for ensamkommande 
barn. 
Den nuvarande överenskommelsen mellan kommunen och Migrationsverket innebär att 
konununen erbjuder totalt 15 platser (tre asyl och 12 PUT). Enligt det nya fårslaget skulle 
kommunen erbjuda totalt 19 boendeplatser for ensamkommande barn, varav minst 4 platser 
alltid ska vara tillgängliga får asylsökande bam. Migrationsverket får anvisa a ylsökande 
pojkar från och med 16 års ålder till och med 17 års ålder. 
Överfcirmyndarnämnden ställer sig bakom socialnänu1dens forslag till kommunfullmäktige 
med en viss reservation. Enligt protokollet från kommunfullmäktige 2012-10-01 (KF 7 § 
119 201l/564) ska ersättningen från Migrationsverket blandarmat täcka 
överformyndamämndens samtliga kostnader. Överfcirmyndamämnden anser att detta även 
ska gälla om ett nytt avtal tecknas med Migrationsverket 

Beslutsunderlag 

• Begäran om yttrande, daterad 2013-09-09 
• Protokoll KF 7 kommunfullmäktige 2012-10-01 § 119 2011/564 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
\\ . /.-;r; r; ~. 
~"{_, UN \0 ·K 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS lO 303 

Kommunstyrelsen 2013-10-22 

§ 259 2013/393 

Karlshamnsfastigheter AB - Försäljning av fastigheten Marieberg l :244 i Svängsta 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att inte ha någon att erinra mot att Karlshamnsfastigheter AB sälj er fastigheten 
Marieberg l :244 till en köpeskilling om l 300 000 kronor. 

Sammanfattning 

Fastigheten med byggår 1987 består av ett styck l-plans fastighet på totalt 826 m2 

fördelade på två lokaler på 300 m2 respektive 480 m2 samt gemensamhetsytor. Total 
areal för fastigheten är 4 052 m2. En del av fastigheten (300m2) har sedan 2011 varit 
uthyrd till hyresgästen Karlshamns kommun som fritidsgård. Den andra delen har stått 
outhyrd sedan dess. Dessförinnan har fastigheten varit uthyrd under kortare perioder. 

Styrelsen för Karlshamnsfastigheter gör kontinuerlig översyn av fastighetsinnehavet 
baserat på affårsmässig bedömning av risk och strategiska fastighetsinnehav. Styrelsen 
har sedan lång tid tillbaka arbetat med försäljning av fastigheten Marieberg l :244 och 
har nu hittat rätt köpare. Köparen har ett syfte att starta verksamhet i fastigheten som 
gynnar Svängsta och Karlshamn. Köparen vill behålla och förlänga hyresavtal för 
befintlig kommunal verksamhet. 

styrelsen för stadsvapnet i Karlshamn beslutar föreslå kommunstyrelsen att hemställa 
hos kommunfullmäktige att besluta att inte ha något att erinra mot fastighets
försäljningen. 

Beslutsunderlag 

• stadsvapnet i Karlshamn AB protokoll2013-10-22 § 84. 



ST ADSV APNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr 10 

2013-10-22 

§ 84 Beslutsärenden 

l. Karlshamnsfastigheter AB- forsäljning av fastigheten Marieberg l :244 i Svängsta 

Förslag till beslut 

Styrelsen for Stadsvapnet i Karlshamn AB beslutar foreslå kommunstyrelsen hemställa 
hos kommunfullmäktige 

att kommunfullmäktige beslutar 

att inte ha något att erinra mot att Karlshamnsfastigheter AB säljer fastigheten Marieberg 
l :244 till en köpeskilling om l 3 00 000 kronor. 

Bakgrund 
Fastigheten med byggår 1987 består av ett styck l-plans fastighet på totalt 826 m2 

fordelade på två lokaler på 300m2 respektive480m2 samt gemensamhetsytor. Total areal 
for fastigheten är 
4 052 m2. Fastigheten innehar en total byggrätt ovan mark på l 920m2. En del av 
fastigheten (300 m2) har sedan 20 Il varit uthyrd till hyresgästen Karlshanms kommun som 
fritidsgård. Den andra delen har stått outhyrd sedan dess. Dessforinnan har fastigheten varit 
uthyrd under kortare perioder. 

S tyreisen gör kontinuerligt översyn av fastighetsinnehavet baserat på affarsmässig 
bedömning av risk och strategiska fastighetsinnehav. styrelsen har sedan lång tid tillbaka 
arbetat med forsäljning av fastigheten Marieberg l :244 och har nu hittat rätt köpare. 
Köparen har ett syfte att starta verksamhet i fastigheten som gynnar Svängsta och 
Karlshamn. Försäljningen bidrar till nyskapande av ett antal arbetstillfallen samt ca 
lO 000/år besökare till verksamheten som gynnar Svängsta i stort. Köparen vill behålla och 
forlänga hyresavtal for befi.ntlig kommunal verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från VD Marie H Wahlström, Karlshamnsfastigheter AB 
Protokollsutdrag 
Markkarta 

drJ 
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STADSVAPNET I KARLSHAMN AB PROTOKOLL nr lO 

2013-10-22 

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STYRELSESAMMANTRÄDE MED 
ST ADSV APNET I KARLSHAMN AB 

Plats och tid: Hällarydssalen, Rådhuset 2013-10-22 kl16:30 -16:75 

Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade 
med xx): 

Ledamöter Suppleanter 
x Sven-Åke Svensson, ordf. x Vivianne Andersson 
x Christel Friskopp, v ordf. Leif Håkansson 

Marco Paulsson XX Britt Kilsäter 
x Lena Sandgren x Ingrid Hagberg Hake 
x J ens Henningsson Anders Englesson 
x Paul Hedlund x Marco Gustafsson 
x Magnus Gärdebring Irene Ahlstrand-Mårlind 

Personalrepresentanter Suppleanter 
Glenn Olofsson Leif Svensson 
J ohanna Lindell RolfFredriksson 

Tjänstemän 
x Göran Persson, VD 
x Hans Hyllstedt, v VD/sekreterare 
x Marita Lindström, sekreterare 

Tid for justering: Protokolletjusteras tisdagen den 22 oktober 2013 

Vid sammanträdet behandlade ärenden: §§ 80- 86 

Justeringsledamöter 

sekreterare 

;;! eL ·. l ej// 
/kcw ~~.__,cJ:v~ 

Marita Lindström 

l/1/1!(1 rii!J1fjllwt 
Lena Sandgren 
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2013-10-15 

Till 
stadsvapnet i Karlshamn AB 

Karlshamnsfastigheter AB - försäljning av fastigheten Marieberg 
1:244 i Svängsta 

Bakgrund 
Fastigheten med byggår 1987 består av ett styck l-plans fastighet på totalt826m2 fördelade på 
två lokaler på 300m2 respektive480m2 samt gemensamhetsytor. Total areal fcir fastigheten är 
4 052 m2. Fastigheten innehar en total byggrätt ovan mark på l 920m2. En del av fastigheten 
(300m2) har sedan 2011 varit uthyrd till hyresgästen Karlshamns kommun som fritidsgärd. 
Den andra delen har stått outhyrd sedan dess. Dessforinnan har fastigheten varit uthyrd under 
kortare perioder. 

styrelsen gör kontinuerligt översyn av fastighetsinnehavet baserat på affårsmässig bedömning 
av risk och strategiska fastighetsinnehav. styrelsen har sedan lång tid tillbaka arbetat med 
försäljning av fastigheten Marieberg l :244 och har nu hittat rätt köpare. Köparen har ett syfte 
att starta verksamhet i fastigheten som gynnar Svängsta och Karlshamn. Försäljningen bidrar 
till nyskapande av ett antal arbetstillfållen samt ca l O 000/är besökare till verksamheten som 
gynnar Svängsta i stort. Köparen vill behålla och förlänga hyresavtal fcir befintlig kommunal 
verksamhet. 

Förslag till beslut 

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

att kommunfullmllktige beslutar 

att inte ha något att erinra mot att Karlshamnsfastigheter AB säljer fastigheten Marieberg 
l :244 till en köpeskilling om l 3 00 000 kronor. 

ö an ersson 
#h~ 

Hans Hyllstedt 
Kommundirektör och VD i stadsvapnet Ekonomichef och vice VD i stadsvapnet 

• Bilagor: Skrivelse från VD Marie H Wahlström, Karlshamnsfastigheter AB 
Protokollsutdrag 
Markkarta 

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



Karlshamnsfastigheter 

Kornmunfullmäktige via 
stadsvapnet 

Marieberg 1 :244, Svängsta godkännande av försäljning 

Fastigheten med byggår 1987 består av ett styck l-plans fastighet på totalt 826 kvm fårdelade 
på två lokaler på 300 kvm respektive 480 kvm (innanfdr ytterväggen). Total areal for 
fastigheten är 4052 kvm. Fastigheten innehar en total byggrätt ovan mark på 1920 kvm. En 
del av fastigheten (300 kvm) har sedan 2011 varit utbyrd till hyresgästen Karlshamns 
kommun som fritidsgård. Den andra delen har stått outhyrd sedan dess. Dessforinnan har 
fastigheten varit uthyrd under kortare perioder. 

styrelsen gör kontinuerligt översyn av fastighetsinnehavet baserat på afflirsmässig bedömning 
av risk och strategiska fastighetsinnehav. styrelsen har sedan lång tid tillbaka arbetat med 
fårsäljning av fastigheten Marieberg 1:244 och har nu hittat rätt köpare. Köparen har ett syfte 
att starta verksamhet i fastigheten som gynnar Svängsta och Karlshamn. Försäljningen bidrar 
till nyskapande av ett antal arbetstillfållen samt ca l O. 000/år besökare till verksamheten som 
gytmar Svängsta l stort. Köparen vill behålla och fårlähga hyresavtal får befintlig komm~mal 
verksanihet. 

Ägardirektiven fastställer att fårsäljning av fast egendom får mer är 1 O prisbasbelopp ska 
godkännas av Kommunfullmäktige. 

styrelsen har beslutat om en fårsäljning av fastigheten får en köpeskilling på l 3 00 000 kr 
som är något under bokfOrt värde, under fårutsättning att Kornmunfullmäktige godkänner 
fårsäljningen. 

Enligt uppdrag 

Marie Håkansson W ahlströrn 
VD, Karlshamnsfastigheter AB 
2013-10-07 

Karlshamnsfastigheter AB 
Rådhuset, 374 81 Karlshamn 

Tel 0454 30 77 71 
Mobil 0708 34 62 30 
Fax 0454 816 25 

marle.wahlstrom@karlshamn.se 
VoJWW. karl s ha m nsfastlgheter·.se 
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KARLSHAMNSFASTIGHETER AB PROTOKOLL nr 6 

2013-10-10 

§ 47 Beslutsärenden 

l. Försälining av fastigheten Marieberg l :244 

styrelsen beslutar föreslå Stadsvapnet i Karlshamn AB 

att godkänna försäljningen av fastigheten Marieberg l :244 samt hemställa hos kommun
fullmäktige om tillstånd att avyttra denna fastighet. 

Sammanfattning 

Ordforande och VD presenterar förslag till fcirsäljning av fastigheten Marieberg l :244 i 
Svängsta. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från VD Marie H Wahlström 
• Förslag till köpekontrakt 
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Teknisk beskrivning: 
Koord:i:natförteckning 
Pkt x y Markering 
122249 623741325 1435927_73 Rör i mark 
122250 6237424.98 1435966.-01 Rör i mark 
127030 6237363.00 1435943.16 
127031 6237438.10 1435920.10 N 
127032 6237440.44 1435927.74 
127035 6237449.70 1435957.92 
127036 6237359.05 1435987..60 

Framstälid genom: Nymätning och kopiering från primärkarta 
Koorrlinatkvalitet: Inre 25 mm.. Yttre 25 mm 

Koordinatsystem: KARLSHAMN F38 

Mätmetod: Totalstation 

Ny gräns: 1=49-122250; 

Förrättrllngskarta 

Ärende 

Fastighetsreglering berörande 
Marieberg 1:243 och 1:244 
Kommun: Karlshamn 
Län: BLEKINGE 

~~ 
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2013-10-22 

Kommunfullmäktige 

statistikrapport enligt 16 kap 6 h)§ i Socialtjänstlagen och 28 f-g§§ Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal III år 2013 

Kommunens omsorgsnämnd och socialnämnd är skyldiga att tillinspektionen för Vård 
och Omsorg (IVO) rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. 
Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader. 

statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO 
( individbaserade rapporter). 

I nedanstående tabell redovisas Omsorgsnämndens gynnande beslut enligt 4 kap l § i 
socialtjänstlagen och enligt 9 § LSS som .ti verkställts inom 3 månader från beslutsdagen 
samt beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Per kvartal III 2013 finns, inom Omsorgsnämndens verksamhet, elva gynnande beslut som 
ej verkställts inom 3 månader. 

Under samma period finns, inom Socialnämndens verksamhet, inga gynnande beslut enligt 
4 kap. l § SoL som ej verkställts inom 3 månader. 

Redovisning har skett till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt 
revisionsnämnden i Karlshamns kommun. 

Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 
datum Annan kommentar 

Korttidsboende/växel vård 130314 x Den enskilde har 130320, 
130409 och 130706 tackat nej 
till erbjudande om 
korttids boende/växelvård men 
valt att stå kvar i kön. Beslutet 
verkställdes 130806 men var 
då äldre än tre månader varför 
det rapporteras som ej 
verkställt kvartal III. 

Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 130315 x Den enskilde har 130610 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

sårskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. Beslutet 
verkställdes 130916 men var 
då äldre än tre månader varför 

Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset· Besöksadress: Kungsgatan 27 · 374 81 Karlshamn· Tel 0454-81700 ·Fax 0454-81760 

E-post: omsorg@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 
postgiro 1 03 94-5 ·Bankgiro 991-1777 
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Antal Typ av bistånd Beslut Man Kvinna Verkställt datum l 
datum Annan kommentar 

det rapporteras som ej 
verkställt kvartal III. 

3. Permanent bostadjm15 kap 5 § 130403 x Den enskilde har 130618 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. Beslutet 
verkställdes 130926 men var 
då äldre än tre månader varför 
det rapporteras som ej 
verkställt kvartal III. 

4. Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 130422 x Den enskilde har 130702 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

5. Permanent bostad jm15 kap 5 § 130423 x Den enskilde har 130627 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

6. Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 130521 x Den enskilde har 130822 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

7. Permanent bostad jm15 kap 5 § 1300528 x Den enskilde har 130805 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

8. Permanent bostad j mi 5 kap 5 § 130603 x Den enskilde har 130808 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. 

9. Permanent bostad jm15 kap 5 § 130611 x Den enskilde har 130826 
eller 5 kap 7 § SoL tackat nej till erbjudande om 

särskilt boende men valt att 
stå kvar i kön. Beslutet 
verkställdes 130913 men var 
då äldre än tre månader varför 
det rapporteras som ej 
verkställt kvartal III. 

10. Bostad med särskild service för 130124 x Den enskilde har 130819 
vuxna eller annan särskilt tackat nej till erbjudande om 
anpassad bostad fcir vuxna 9.9 bostad med särskild service 
LSS 

Il. Bostad med särskild service för 130201 x Den enskilde har 131010 
vuxna eller annan särskilt tackat nej till erbjudande om 
anpassad bostad fcir vuxna 9.9 bostad med särskild service 
LSS 



Beslutsunderlag 
OmsorgsfOrvaltningens tjänsteutlåtande 2013-10-22 
Kvartalsrapport samt individrapporter avseende kvartal III 2013 

Kommunfullmäktige föreslås 

att ta rapporten till protokollet 

[

Enligt Omsorgsnämnden~ och Socialnämndens uppdrag: 

r r-q c. 
Inger Ulj a!Näm.""'~'~ 
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KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 

Tekniska nämnden 20 I 3-08-28 

TN § 141 

Redovisning mätning av svinn inom kostenheten 2011-2013 

Tekniska nämndens beslut 

att godkä1ma rapporten 

Sammanfattning 

2013.984.009 

11, ·l!' ,:1:,-,1'1'.'1 

o 
~-··- -

11(24) 

Tekniska nämnden fick i uppdrag från kommunfullmäktige 2011-09-05 § l 12 att i 
samverkan med utbildningsforvallningen kontinuerligt mäta den mat som slängs, 
prisberäkna svilmet, halvera mängden svilll1 till år 2013 samt infannera fdräldrar och barn 
om resultatet. 

Kostenl1eten redovisar en sammanställning av mätning av svilm under åren 2011-2013. 
Sammanställningen visar att det totala svilmet inom fårskolor och skolor har minskat. När 
det gäller äldreomsorgen är det svårare att övervaka mängden svilll1. Samarbetet med 
personalen inom omsorgsfo1valtningen har intensifierats, for att få en bra kommunikation 
med kökspersonalen, så att rätt mängd mat skiclcas till avdelningarna. 

Implementeringen av kostdataprogrmmnet AIVO k01mner att påverka svinnet. AIVO ska 
leda till exakt uträlmade vikter mat i relation till antal ätande. 

Beslutsunrlerlag 

• Sammanställning Redovisning mätning av svim1 inom kostenheten2011-2013 

Protokollet ska skickas till 

Kornmunfullmäktige 
'Föi:Yaltningschef Peie'rPersson 
Enhetschef Kost Diana Sjöström 
Enhetschef Kost Elisabet Hemringo r 
EnlretschefKost Siri Ekberg 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Caisa Leo-Malmberg 
Utbildningsfölvallningen 
Omsorgsforvallningen 



~ ~ KARLSHAMNS KOMMUN 
~ ~ Tillhör tekniska nämndens 

.... Beslut ./8.a!(.J..JL .. § .. ..!.~(.L .... 
j . l, 

KARLSHAMN 

Redovisning mätning av svinn inom 
Kostservice 2011- 2013 
Svinn inom skolorna 
Mätning av svinn har skett under hösten 2011, vfu·en 2012, hösten 2012 och våren 2013. 

Vissa problem uppstod under mätningen som gjordes under hösten 20 Il, dels beroende på att inte alla 
skolkök hade bra vågar men också beroende på personalens ovana med att hantera excelfiler. Sälcra resultat 
kunde då redovisas från fem kök. Senare mätningar har gått bättre, nio kök har redovisat bra material under 
våren 2012 och under våren 2013 har tio kök redovisat bra material. 

Resultatet a v mätningen visas nedan: 

Okt" dec 2011, 5 kök 
Jan-april2012, 9 kök 
Nov 2012, lO kök 
Mars 2013, lO kök 

Tallrikssvinn, ätandeidag 
36 g 
34 g 
30 g 
29 g 

Kökssvinn kökidag 
12 kg 
14 kg 
10 kg 
8 kg 

Rent allmänt så ökar svinnet med åldern på eleverna. Väggaskolan redovisade inte någon statistik hösten 
2011 och ingår således inte i resultatet. Detta kan fårklara att det enbart var ett kökssvinn på 12 kg/dag 2011. 

Svinn inom Äldreomsorgen 
Inom äldteomsorgen är det svårare att övervaka mängden svhm, eftersom maten skickas till avdelningarna 
och det som blir öve!' kastas på avdelningarna. Vi har där intensifierat smnatbetet med personalen inom 
omsorgsfOrvattningen och vid t. ex. matråd poängterat vikten av att ha en bra kommunikation med 
kökspersonalen om den verldiga åtgången, så att inte för mycket mat sidekas tiil avdelningarna. 
Implementeringen av kostdataprogrammet AIVO:s modul "KantinlappaJ'" kommer också att påverka svinnet. 
AIVO skallleda till exaleta u trälmade vikter mat i relation till antal ätande. Denna implementering ska göras 
under 2013 inom äldreomsorgen,; kök Så småningom hoppas vi kunna införa ylledigare en modul av AIVO 
där omsotgspersonalen själv kan beställa både mat och tillbehör och på så vis minimera svillllet. 

Svinn inom förskolorna 
Många av avdelningama på förskoloma kastar inattestema direkt i matavfallstu11nan, med påfOljd att 
kökspersonalen inte alltid har så stor vetskap om hw· mycket som kastas. Där har vi rent allmänt poängterat 
att fOrskalepersonalen ska ta rätt mängd vid första hämtningen av maten och istället hämta mer mat vid 
behov i köket. Detta samarbete inom förskolorna har i det stora hela gett bra resultat. 
Resultat av Norreports förskolas svhuunätning 2013 visar ett svinn på ungefar 30 gram per elev och dag. 
Viktigt att veta är att detta är totalsvinn över alla dagens måltider och därför ingen oroväckande siffra. 

Matavfallstunnor 
Även om svinnet minskat, resulterar det inte alltid i att at1talet matavfallstunnor minskar, eftersom varje kök 
behöveJ· sin tu1111a även om den bara är fylld till 75% istället för 100%. Kostnaden för dessa har ökat från251 
tlcr år 2011 till 275 tk!' 2012. Ökningen berOJ' delvis på att priset per tunna har ökat, men också på att ett par 
förskolor som fOmt hat komposterat sitt matavfallnumera skickar iväg detta. 

Resultat 
Kök"'vim1et har minskat från 12 till 8 kg i vm:ie kök Tallrikssvinnet har minskat med 7 g/dag och elev. Detta 
ger en total minskning av svinnet på drygt 12 l 00 kg/år. Omvandlat i pengar är detta drygt200 tkr i 
råvarukostnad. 

Karlshamns kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • Kostservice 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn. Tel 0454-81315,81063,81613,81620 

E-post: kost@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 
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KARLSHAMN 

I~A~~SHAMNS KOMMUN 
Trllhor tekniska nämndens 
Beslut .!.~.r?Ji!.[{ .. § .... /.L:(l..,. 

Komplettering till "Redovisning mätning av svinn inom Kostservice 2011- 2013" 

Totalsvinn enligt mätning i mars 2013 i lO av Karlshamns kommuns skolkök: 600 000 SEK/år. Viktigt att 
tänka på är att vi inte kunnat göm ntlgra mätningar inom varken äldreomsorgens eller förskolomas 
avdelningar, därför kan .siffran verka orimligt låg. 

Det har gj otis Ulldersökningar av svinn i Svenska skolor. Flera studier indikerar att tallrikssvinnet är strax 
under l O procent av portionsstorleken samt utgör ungefår hälften av skolkökens svinn, vilket i så fall skulle 
ge ett ungefadigt svinn på 60 gram per portion från skolköken som helhet (enligt uppgifter fi·ån 
Hushållningssällskapet hösten 2013). Jämför man detrna siffra med Karlshamns kommun och slår ut 
kökssvinnet på antal portioner hamnar Karlshamn på ett portionssvinn på 49 gram. 

Viktigast att komma ihåg är attjämföra med sig själv och inte med audra. 

I tjänsten 

Diana Sjöström, enhetschefKostservice 

Karlshamns kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • Kostservice 
Rådhuset, 374 811\arlshamn. Tel 0454-81315, 8'1063, 81613,81620 

E-post: kost@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 



KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL BUS 4 70 

Nämnden för 
barn, ungdom och skola 2013-09-10 

§50 2013.184 

Skoi-HLR i grundskolan 
, ... 
f 

BUS-nämndens beslut L .. ... '?(!(,Z ;1 .... ' . .., . / 
:(_)_:::>s 

att inte införa "Skol-HLR" enligt Svenska rådet för hjärt:llm~räddnings koncept 
eftersom kommunens grundskolor redan idag arbetar med hjärt-lungräddning 
med samtliga elever i Karlshamns kommun. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tog 2012-11-05, KF§ 142, beslut om att uppdra åt BUs
nämnden att undersöka möjligheterna att införa Svenska rådet för hjärt-lung
räddnings koncept "Skol-HLR" i kommunens grundskolor. BUS-nämnden har i 
sin tur gett förvaltningen uppdraget att undersöka möjligheterna. 

Utbildningsförvaltningen konstaterar efter diskussion med rektorer och idrottslä
rare att kommunens grundskolor redan arbetar med hjärt-lungräddning (HLR) i 
samtliga grundskolor. 

Beslutsunderlag 

• BUS-nämndens arbetsutskott 2013-08-28, BUS au §38 
• Slcol-HLR i grundskolan, tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ewa 

Kristensson och verksamhetssamordnare Ola Söderberg 2013-06-19 

Protokollet ska skickas till 

Kommunkansliet 
Chefsgruppen 



"Skoi-H LR" i grundskolan 

Bakgrund 

2013-06-19 

Till 
BUS-nämnden 

Kommunfullmäktige tog 2012-11-05, KF§ 142, beslut om att uppdra åt BUs
nämnden att undersöka möjligheterna att införa Svenska rådet för hjärt
lungräddnings koncept "Skol-HLR" i kommunens grundskolor. Bakgrunden är 
att kommunledningsförvaltningen med hjälp av räddningschefen utrett försla
get att införa ett antal h j ärtstartare i kommunen samt att utbilda kommunal 
personal i h j ärt- och lungräddning. 

BUS-nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna 
att införa "Skol-HLR" i kommunens grundskolor. 

Utbildningsförvaltningen konstaterar efter diskussion med rektorer och id
rottslärare att kommunens grundskolor redan arbetar med hjärt-lungräddning 
(HLR) i samtliga grundskolor. I ämnet idrott och hälsa i Läroplanen för grund
skolan, förskoleldassen och fritidshemmet 2011 ska alla elever ges förutsätt
ningar att utveckla sin förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt 
hantera nödsituationer på land och i vatten. Även i betygskriterierna betonas 
att elever ska kunna hantera nödsituationer. I uppdraget som undervisande lä
rare ingår att lära ut HLR och att lära eleverna att hantera olika former av nöd
situationer. 

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår BUS-nämnden besluta 

att inte införa konceptet "Skol-HLR" eftersom kommunens grundskolor redan 
idag arbetar med HLR med samtliga elever i Karlshamns kommun. 

UTBILDNlNGSFÖRVALTNINGEN 

Ewa Kristensson 
Förvaltningschef 

Ola Söderberg 
Verksamhetssamordnare 

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 
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Org nr 222000-0711 

Delårsrapport för perioden 20120101-20120831 

styrelsen avger följande årsredovisning. 

Innehåll 
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resultaträkning 
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kassaflödesanalys 
noter 
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 
f<iregående år. 



Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
222000-0711 

Förvaltningsberättelse 

Historik 

2(19) 

Kommunsamverkan Cura Individutveckling, som tidigare hette tidigare Vårdförbundet Blekinge, 
bildades år 1993 och har sedan dess fungerat som egen huvudman. Flera av de del verksamheter, 
företrädesvis institutioner inom det psykosociala området, där Cura har huvudmannaskap, drevs 
tidigare av landstinget. Kommunerna var i princip de enda kunderna och då de upplevde att de 
ibland saknade insyn i, och inflytande över verksamhetemas vårdinnehåll bildades ett 
kommunalförbund. Bortsett från Karlskrona deltog alla Blekingekommuner i samarbetet från 
början. Karlskrona anslöt sig 1997. Hösten 2011 bytte förbundet namn till Kommunsamverkan 
Cura Individutveckling, i vardagslag kallat Cura. 

Curas huvuduppdrag är att i nära samarbete med medlemskommunerna och andra kommuner 
erbjuda kvalificerade tjänster inom områdena vård, skola och omsorg. I ett historiskt perspektiv har 
Curas tyngdpunkt legat inom det psykosociala området men i takt med en allmän 
samhällsförändring och fokus på nya problemområden har Curas verksamhet också inriktats mot 
det neuropsykiatriska området. 

Cura driver i dag fem större institutioner: 
Notavi /lan, barn- och familjeenhet 
Sjöarp, boende och daglig verksamhet för personer med autism 
Klaragymnasiet med internat, för elever med autismspektrumtillstånd 
Cura Park, boende för ensamkommande asylsökande barn 
Cura Vik, boende för ensamkommande asylsökande barn 

Cura organiserar också fyra mindre verksamheter: 
F a milj erådgivning 
Familjehems- och utredningskonsulenter 
Personliga ombud 
Resurscentrum 

Cura har sitt kansli i Karlshamn och sysselsätter ca 125 tillsvidareanställda medarbetare, de allra 
flesta på heltid. 



Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
222000-0711 

3(19) 

Periodens resultat 

tkr Periodiserad 
budget 

2013-08-31 

Utfall Budget- Utfall Budget Prognos 
2013-08-31 avvike1se2012-08-31 helår 2013 

Verksamhetens intäkter 73 119 68 552 -4 567 60 470 109 679 
Verksamhetens 
Kostnader -70 627 -60 741 9 886 -50 797 -106 003 
A v skrivningar -67 -67 -67 -100 
Verksamhetens 
nettokostnader 2 425 7 744 5 319, 9 606 3 576 o 
Finansiella kostnader -9 -9 
Finansiella intäkter JOO 110 JO 148 !50 
Summa resultat från 
finansiella poster 1001 100 148 150 
Extra ordinära kostnader -4171 417 
Periodens resultat 2 1081 7 845. 5 737 5 379 3 726 3 000 

Årets forsta åtta månader har i de flesta avseenden varit mycket bra månader for forbundet Mest 
glädjande är att Notavillan som under fjolåret hade svårigheter att få beläggning, under perioden 
haft en genomsnittlig beläggning motsvarande 95 procent, vilket innebär att verksamheten visar en 
positiv avvikelse mot budget med ca 2 mnkr. En annan verksamhet som går mycket bra är Cura 
Resurscentmm som i allt större grad anlitas får olika typer av uppdrag av kommunerna. 
Resurscentrum sorterar redovisningsmässigt under kansliet och intäkterna till verksamheten bidrar 
till att också kansliet redovisar ett överskott med nära en miljon. 

Den ända verksamhet som avvikit från den antagna utvecklingen är Cura Ungdoms boende. I höstas 
öppnades det andra HVB-boendet men beläggningen har inte alls blivit den vi antagit. Efter åtta 
månader visar verkamheten ett underskott med 640 tkr. 

Totalt sett visar ändå forbundet ett gott resultat med ett överskott om 7,8 mnkr, vilket är en 
avvikelse mot budget med 5, 7 mnkr 

Prognos 

Prognosen for årets sista fYra månader är att ekonomin kommer att vara fortsatt god med ett totalt 
månatligt överskott. Lönerevisionen är precis slutfårdoch retroaktiva och nya löner kommer att 
betalas ut från oktober månad, vilket innebär en tillkommande kostnad om ca l ,8 mnkr på års basis. 
Beläggningen på Notavillan har varit stabil och kan forväntas vara fortsatt god. Klaragymnasiet har 
från höstterminen en överinskrivning och internaten är också fulla vilket borgar for en fortsatt god 
ekonomisk utveckling. Sjöarp kommer att utöka sina lokaler vilket innebär tillkommande 
kostnader. Detta ska då ses på sikt eftersom de tillkommande kostnaderna i huvudsak kommer att 
belasta hyran framöver. Man har definitivt utrymme for denna tillkommande kostnad inom årets 
budget. En sammanvägning av ovan nämnda faktorer, gör att ett sannolikt resultat for helåret 2013 
kommer att ligga omkring 8 mnkr i överskott, vilket innebär en avvikelse mot budget med ca 6 
mnkr. Efter en eventuell retroaktiv sänkning av avgifterna i forhållande till medlemskommunerna 



Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
222000-0711 

reduceras sannolikt resultatet till 3 mnkr. 

Notavillan 

4(19) 

Så som nämnts ovan har beläggningen på Notavillan varit generellt högre än under f6rra året. Av 
årets åtta månader har verksamheten visat positivt resultat alla månader utom januari som ändå 
hade en bättre beläggning än den genomsnittliga beläggningen under hela 2012. Vad som styr hög 
respektive låg beläggning är svårt att avgöra. Sannolikt samverkar flera faktorer. Vi håller det dock 
for sannolikt att det faktum att vi under fjolåret fick ett ramavtal med de flesta kommunerna i 
Skåne, Kronobergs och Hallands län har haft betydelse. Om den höga beläggningsgraden kvarstår 
återstår att se men det brukar vara så att när institutionen väl är full och forfrågningama relativt 
många, tar det lång tid innan vi upplever en period av sämre beläggning. Under våren gjorde vi en 
intern utvärdering kring Notavillan där vi frågade kommunerna om deras uppfattning om 
verksamheten. Sammantaget var samtliga kommuner mycket nöjda. Vissa ideer kring 
forbättringsåtgärder fordes fram, där vissa nu utgör identifierade utvecklingsområden inom 
verksamheten. Vi har också lämnat anbud i en motsvarande upphandling som avser bl a. kommuner 
i Kalmar län. 

Familjerådgivning, familjehems- och utredningskonsulenter, Personliga Ombud och Cura 
Resurscentrum 

De mindre verksamheterna inom Cura, undantaget Cura Resurscentrum, finansieras genom avgifter 
och ska i princip bära sina egna kostnader och skall därmed normalt sett visa nollresultat vid årets 
utgång. Efter åtta månader kan man anta att detta kommer att bli fallet. Familjerådgivningen visare 
ett överskott med l 07 tkr, Familjehems- och utredningskonsulenterna ett överskott med 202 tkr och 
Personliga Ombud ett överskott med 84 tkr. Respektive resultat motsvarar aktuell avvikelse mot 
budget. När det gäller CuraResurscentrum gäller andra finansieringsforutsättningar och 
verksamheten belastar tills vidare kansliets budget. Verksamheten har egna intäkter. Dessa blir 
undan for undan större och bär i dagsläget sina egna kostnader, vilket innebär att de kommer att 
skiljas från kansliet i samband med nästa verksamhetsår. 

Sjöarp 

När det gäller Sjöarps 11 permanenta platser har det inte skett några forändringar under den gångna 
perioden. Vår akutplats har bara varit belagd under kortare perioder. Verksamheten visar ändå ett 
relativt stort överskott efter årets forsta åtta månader. I samband med att en permanent klient under 
fjolåret flyttade hem till Olofströms kommun genomforde man en rad forändringar på boendena. Bl 
a. flyttade den klient som bott i akutlägenheten in i en permanentlägenhet Vissa klienter har av 
pedagogiska skäl också flyttat till andra lägenheter och i samband med detta har också personal bytt 
arbetsställ en. Förändringarna har i det stora hela satt sig och totalt sett har omorganisationen lett till 
en vitalisering av behandlingsarbetet på enheten. 

Sjöarpär den verksamhet som hunnit längst när det gäller att erbjuda utbildningar både till 
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medlemskommunerna och andra kommuner. Utbildningsverksamheten växer och i linje med de 
ambitioner vi har for att samordna alla externa tjänster samverkar Sjöarps utbildningsgrupp med 
Cura Resurscentrum. Vi har en ambition att successivt ta över administrationen kring de stora 
utbildningarna som vi i dag ger på Sjöarp men behåller tills vidare samverkan med Region Södra 
Småland eftersom vi ännu salmar resurser och kanaler att marknadsfora oss nationellt. 

Vid utgåogen av augusti månad visade Sjöarp ett positivt resultat med ca 2, l mnkr vilket är en 
avvikelse mot budget med ca l ,66 mnkr. Prognosen är att Sjöarp även under de sista fyra 
månaderna kommer att visa överskott i men i något mindre omfattning än under de redan gångna 
månaderna. 

Klaragymnasiet med internat 

Klaragymnasiet med intemat har under året haft en stor efterfrågan på platser, både från 
medlemskommunerna och från utomlänskommuner. Vid skolavslutningen i somras tog tre elever 
studentexamen, alla med fullständiga betyg. Sju nya elever började i samband med höstterminen i 
årskurs ett, vilket innebär att vi just nu har en överinskrivning. Intresset for skolan är mycket stort 
och diskussioner pågår kring möjligheten att utöka verksamheten till att omfatta ännu en klass om 
ca 6 -7 elever. 

Den forändring som genomfordes vid årsskiftet 201112012 som innebar att verksamheten delades 
upp i två delar där skolan fick sin egen rektor/verksamhetschef och intematen sin egen 
verksamhetschefhar verkat mycket positivt for trivsel och stabilitet i personalgrupperna. De båda 
cheferna har haft ett klart uttalat uppdrag att verka tör och möjliggöra att de båda 
personalgrupperna håller mera kontakt och samverkar i högre grad, vilket också blivit fallet. 

Intematet har efter åtta månader ett överskott om O, 7 mnkr och skolan ett överskott om 0,84 mnkr 
vilket är en avvikelse mot budget med 0,27 mnkr respektive 0,62 mnkr. Prognosen är att båda 
verksamheterna kommer bibehålla eller öka sina överskott under årets sista månader. 

Cura Park Ungdomsboende 

I augusti forra 2011 tog Cura Park emot de forsta ensamkommande asylsökande ungdomarna. 
Boendet var då personal- och lokalrnässigt rustat for att ta emot 15 unga. Dessa platser fYlldes 
ganska omgående. De ungdomar som boendet tog emot initialt var alla pojkar, 15 - 18 år gamla och 
en klar mlljoritet kom från Afghanistan. Sedan dess har ytterligare ett våningsplan i det fore detta 
studentboendet tagits i anspråk vilket gett möjlighet att erbjuda 15 platser till. När också dessa 
platser fcirfcill fYllas beslutades att ytterligare ett boende skulle öppnas i november månad i 
sölvesborgs kommun- Cura Vik. 

Tillströmningen har inte alls blivit den vi antog vid iordningsställandet av Cura Vik vilket fått en 
del oönskade konsekvenser for verksamheten, framfor allt ekonomiska men även personalmässigt 
eftersom vi inte kunnat anställa full styrka och därmed erbjudit ganska obekväma scheman till de 
anställda. Anledningarna till den låga beläggningen är bl a. att utredningstiden varit lång får många 
av de asylsökande som kommit till något av våra boenden. Innan utredningen är genomforts och 
eventuellt uppehållstillståad meddelats har inte kommunerna någon skyldighet att ta emot 
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ytterligare ungdomar. Låg tillströmning i kombination med att några ungdomar lämnat boendena, 
innebär att vi idag har 29 ungdomar totalt i verksamheten. Berörda kommunerna kommer mot 
slutet av året att teckna nya avtal med Länsstyrelsen, vilket innebär att de ökar upp sitt åtagande 
avseende asylsökande ungdomar från tre till fyra. Detta kommer definitivt att öka tillströmningen 
av ungdomar till Cura Ungdoms boende, varfor vi nu har att kämpa oss igenom en besvärlig period, 
men inte ser något akut behov av att forändra inriktningen eller organisera om verksamheten. 

Under sommaren 2012 togs fyra lägenheter i grannskapet i anspråk for att utgöra så kallade 
satellitlägenheter dit några ungdomar som ansetts särskilt mogna och självständiga har fått flytta. 
De har fortfarande ett stort stöd i sina boendementorer och är välkomna att delta i Cura Parks 
gemensamma aktiviteter. I år togs ett nytt steg där tre lägenheter hyrdes på andra ställen i 
kommunen dit några ungdomar flyttat. Vi kallar detta for träningslägenheter. Fortfarande har de ett 
stöd i sina boendementorer men tanken är att de successivt ska klara sig helt på egen hand. 
Ungdomarna i satellit- och trädningslägenheter ingår i det totala antalet ungdomar på Cura 
Ungdoms boende. 

Cura Park har efter årets gångna månader ett underskott 0,62 mnkr vilket är en avvikelse mot 
budget med l, l mnkr. Prognosen är att resultatet kommer att hamna kring noll eller möjligeen 
uppvisa ett mindre underskott eftersom den låga beläggningen verkar kvarstå. 

Kansli och direktion 

Kansliet visar i redovisningen ett överskott, l mnkr vilket är en avvikelse mot budget med samma 
summa. Hela semesterlöneskulden belastar kansliet, en skuld som i årsredovisningen delas upp på 
samtliga verksamheter. Intäkterna från Resurscentrum redovisas under kansli. Direktionen visar en 
positiv avvikelse med 0,58 tkr, vilket i huvudsak beror på att ränteintäkter från placerade medel på 
fasträntekonto och övriga ränteintäkter redovisas här. Vissa budgeterade kostnader belastar inte 
kansli och direktion förrän mot slutet av året, t ex kostnader får revisionstjänster. 

I budget har även hänsyn tagits till en planerad utökning av kansliets lokaler. Denna kommer att 
genomföras under årets senare del. 
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Driftresultat per verksamhet inkl interna poster 

V ericsamheter tkr PeriodiseradUtfall2013-08-31 
b d t2013 u1ge 

CURA 
INDIVIDUTVECKLING 
TOTALT 
Verksamhetens intäkter 73 117 73 927 
Finansiella intäkter 100 110 
V ericsambetens kostnader 
arbetskraft -49 253 -47 428 
Övriga 
verksamhetskostnader -21 857 -18764 
Periodens resultat 2 107 7 845 

FÖRDELAT PER 
VERKSAMHET 

Direktion 
Adminstrationsersättning 906 9061 
Kostnader arbetskraft -296 -1911 
Övr verksamhetskostnader -709 -1331 
Finansiella intäkter 100 

1 582 
Kansli 
Adminstrationsersättning 4 469 4469 
Övriga intäkter 426 l 326 
Kostnader arbetskraft -3 297 -3 714 
Övr verksamhetskostnader -1 598 -1 386 
Finansiella intäkter 11 o 
Periodiserad 
semesterlöneskuld och övr 
omfPO-pålägg 257 
Periodiserad avskrivning -66 

o 996 

Familjerådgivning 
Övrig ersättning l 0251 l 036 
Kostnader arbetskraft -737 -715 
Övr verksamhetskostnader -288 -214 

o 107 
Familjehemskonsulent 
Övr ersättning 968 968 
Kostnader arbetskraft -722 -561 
Övr verksamhetskostnader -246 -195 

7(19) 

Utfall2012 Budgetavvikelse 
2013 08 31 - -

60 470 810 
148 lO 

-40 039 l 825 

-15 200 3 093 
s 379 5 738 

706 
-211 105 
-185 576 
148 -100 
458 581 

3 6691 
5831 900 

-2 6721 -417 
-312, 212 

11 o 

-507 257 
-66 -66 
695 996 

l 
l 0361 11 
-700 22 

-1851 74 
151 107 

9401 

-6831 161 
-205 51 
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Verksamheter tkr Periodiserad Utfall 2013-08-31 
b d t 2013 u 1ge 

o 212 

Notavillan 
Vårdavgifter 7 959 9 995 
Övr intäkter 251 
Kostnader arbetskraft -5 563 -5 430 
Övr verksamhetskostnader -l 958 -2 0141 

l 
438 2 802i 

Gruppbostäder Sjöarp 

21 "', 
Vårdavgifter 20 943 
Övr intäkter 483 l 114 
Kostnader arbetskraft -15 852 -15 956 
Övr verksamhetskostnader -5 112 -4 961 

462 2 126 
Klaragymnasiet internat 
Avgift internat lO 338 lO 583 
Övr intäkter 

-6 5571 

251 
Kostnader arbetskraft l 

-6 552: 
Övr verksamhetskostnader -3 315 

l 
-3 323 

l 
466 7331 

i 
i 

Klaragymnasiet skola 
6 6861 Terminsavgifter 6 192 

Övr intäkter 181 
Kostnader arbetskraft -4 3241 -4 1811 
Övr verksamhetskostnader -l 644 -1 679 

224 844! 

Personliga ombud 
Övr ersättningar och bidrag l 768 l 768· 
Övr intäkter 
Kostnader arbetskraft -l 330 -1 264 
Övr verksamhetskostnader -438 -420 

o 84 

Cura Park l 
ungdomsboende 
Vårdavgifter 17 642 12 852 
Övr intäkter 
Kostnader arbetskraft -10574 -8 506 
Övr verksamhetskostnader -6 551 -4 987 

517 -641 

Summa 2 108 7 845 
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Utfall 2012 Budgetavvikelse 
2013 08 31 - -

52 212 

5 144 2 036 
84 251 

-4 958 133 
-1 558 -56 
-1288 2 364 

8 623 986 
390 631 

-13 785 -l 04 
-4 644 151 
··9 416 1664 

9 902 245 
39 25 

-6 231 5 
-3 182 -8 

528 267 

6 463 494 
l 18 

-3 666 143 
-l 516 -35 
1282, 620 

l 731 

-l 281 66 
-415, 18 

35 84 

9 4541 -4 790 
33 

-5 3441 2 068 

-2 9341 l 564 
1209 -1158 

l 

-6 294 5 737 
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Finansiella och verksamhetsmässiga mål 
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I budget for år 2013, antog direktionen verksamhetsmässiga och ekonomiska mål får verksamheten. 
Man har också beslutat att målen skall utvärderas en gång per år, i samband med årsredovisningen. 
Revisorerna har anmärkt på att ingen delutvärdering gjorts i samband med tidigare delårsrapporter. 
Målen är i vissa avseenden sådana i sin karaktär att de inte kan utvärderas mer än en gång om året. 
Detta beror bl a. på att värden i utvärderingen i stora delar hämtas från en mycket omfattande 
medarbetarenkät som inte kan göras mer än en gång om året for att behålla sin status. Andra värden 
hämtas i inarbetade utvärderingsrutiner och det är min bedömning att en forändring av dessa skulle 
kräva en allt for stor samlad arbetsinsats i verksamheten for att kunna motiveras. Utvärdering av 
målen som görs i samband med delårsrapporten ska tydliggöra forbundets resultat och ställning. De 
ekonomiska målen har därfor utvärderats nedan medan utvärdering av de verksamhetsmässiga 
målen anstår till årsredovisningen. 

Ekonomiska mål 

l. Alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader. 

Cura Ungdomsboende bär inte sina egna kostnader. Detta beror på en o forutsedd och oönskad 
låg beläggning vilket får sägas bero på avtalets (kommun- Länsstyrelse) konstruktion och en 
låg tillströmning av den asylsökande ungdomar under vår och forsommar. I övrigt bär samtliga 
verksamheter sina egna kostnader. 

2. Samtliga verksamheter ska vid bokslut ha en balanserad ekonomi där eventuella överskott 
ska motiveras av att 

respektive verksamhets beläggning varit högre än den som antagits vid budgetering. 
de sålda konsulttjänsterna blivit fler än vad som antagits vid budgetering 

externa uppdrag (institutionsplaceringar från andra län). 
effektivisering av verksamheten 

Samtliga verksamheter (undantag Cura UngdomsboendeJ har en balanserad ekonomi och 
överskotten beror i huvudsak på att beläggningen varit högre än den som antogs vid budgeteringen. 

3. Intäkter som Cura får genom sålda konsulttjänster ska öka med minst l 00 t kr/år. 

Sålda konsulttjänster uppgår efter åtta månader tilll,l tkr vilket är en ökning med drygt ca 0,5 
mnkr tkr järnfort med samma period forra året. Detta innebär att vi redan nu vet att vi gott och väl 
når målet for helåret. 

4. Curas egna kapital ska vara mellan 18 och 20 mnkr. 

Curas egna kapital uppgår till 35,4 mnkr i delårsrapporten. Sedan ett par år tillbaka tillämpar Cura 
principen att i samband med årsredovisningen sänka avgifterna for medlems- kommunerna i de 
verksamheter som visar överskott. Detta är ett sätt att reglera det egna kapitalet. 
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Curas övergripande devis 

Vi hjälper människor att växa. 

sjukfrånvaro 

sjukfrånvaro under perioden 2013-01-01-2013-08-31 

Total sjukfrånvaro/tillgänglig arbetstid i procent: 

Män Kvinnor Totalt 
Ålder: 

-29 år l, 19 1,55 1,41 
29- 49 år 3,21 2,87 3,00 
50- o 4,69 3,58 3,89 ar 

Totalt: 3,14 2,86 2,96 

Långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar/total sjukfrånvaro i procent. 

M ii n Kvinnor Totalt 
Ålder: 

-29 år o o o 
29-49 år 31,20 39,99 36,39 
50- år 67,53 2,14 23,79 

Totalt: O 41,81 19,78 27,92 

l 0(19) 

sjukfrånvaron har totalt sett varit 2,96 procent vilket är en marginell sänkning med 0,3 
procentenhet i fårhållande till samma period fcirra året. sjukfrånvaron har legat relativt konstant 
under de senaste åren med någon procentenhets variation uppåt eller nedåt. Den kan inte anses vara 
särskilt hög. Av den totala sjukskrivningstiden har 27,92 procent utgjorts av långtidsfrånvaro, dvs. 
sammanhängande sjukskrivningar överstigande 60 dagar. Detta innebär att d(m största delen av 
sjukfrånvaron inom Cura består av korttidsfrånvaro (mindre än 60 dagar). Fördelningen av 
sjukfrånvaron är relativt jämn mellan könen men männen står relativt sett ö fr en något större andel, 
samma period fcirra året var det tvärtom. Då Curas verksamhet är relativt liten får några svårare 
sjukdomsfall genast stort genomslag i statistiken. 
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Flerårsjiimfdrelse 

Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

Resultat efter finansiella poster 
Antal anställda 
soliditet 
Avkastning på sysselsatt kapital 

Historiska nyckeltal avseende soliditet 
och avkastning på sysselsatt kapital 
avser bokslut per den 31/12. 

2013 

tkr 7 845 
st 125 
% 66,0 
% 22,0 

2012 2011 

5 379 5 181 
120 !!O 

66,0 60,0 
18,0 20,0 

Nyckeltalen avser perioden 0831 vad avser Resultat efter finansiella poster. 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not l. 

Il (19) 

2010 2009 

5 069 8 117 
97 91 

61,0 67,0 
22,0 21,0 
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Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

Summa resultat från finansiella poster 

Summa resultat från finansiella poster 

Periodens resultat 

Not 

2 
3 

4 

12( 19) 

2013-01-01 2012-01-01 
-2013-08-31 -2012-08-31 

68 552 56 095 
-60 741 -50 791 

-67 -66 

7 744 5 238 

110 148 
-9 o 

101 148 

7 845 5 379 

7 845 5 379 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga placeringar 

Kortfristiga fordringar 
Övriga kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget Kapital 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ansvarsforbindelser 

Not 

5 

6 

7 

4 

8 

9 

2013-08-31 

110 

110 

18 000 

25 278 

10 549 

53 827 

53 937 

27 597 
7 845 

35 442 

35 442 

18 498 

53 937 

l 670 

13(19) 

2012-08-31 

221 

221 

lO 000 

19 432 

16 325 

45 757 

45 978 

24 767 
5 379 

30 146 

30 146 

15 832 

45 978 

l 118 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Periodens resultat 
Justering for avskrivningar 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Periodens kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid periodens slut 

Not 

4 

8 
6 

7 
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2013-01-01 2012-01-01 
-2013-08-31 -2012-08-31 

7 845 5 379 
66 66 

7 911 5 445 

l 149 -3 965 
-6 926 -1 883 

2 134 -403 

-8 000 o 

-8 000 o 

o o 

-5 866 -403 
16 415 16 728 

10 549 16 325 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
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I stort foljs den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från Sveriges kommuner och 
landsting samt av Rådet for kommunal redovisning utfårdade rekommendationer med undantag av 
• dokumentation av redovisningssystemet ej fårdigställ 

Redovisningsprinciperna äroforändrade i forhållande till bokslutet 2011 med undantag av tillägg 
enligt nedan 

Avtalsförbindelse VfB har inga avtalsforbindelser avseende särskilda pensioner till nu anställda 
eller tidigare anställda. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag for av
och nedskrivningar. Beloppsgräns som gäller vid bokforing på investeringar är ett halvt basbelopp 
under detta belopp bokfors på driften. 

Anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och o kompenserad övertid redovisas som 
kortfristig skuld. Förändringen under året har belastat resultatet. 

Intäktsräntor som inflyter efter årsskiftet har fordringsbokforts och tillgodogjorts 
redovisningsåret. 

.Förvaltning av privata medel Sjöarp, omfattningen av privata medel redovisas från och med 
2008 som ansvarsforbindelse. 

Kundfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter augusti men hänforliga till perioden, har 
fordringsbokforts och tillgodogjorts per augusti. 

Leverantörsfaktuuror av väsentlig storlek, inkomna efter augusti men hänforliga till perioden, har 
skuldbokforts och belastar perioden. 

Sociala avgifter har bokforts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredavisningen med foljande procentsatser: 

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 
Avtalsenliga arbetsgivaravgifter 
Avtalspension 
Särskild löneskatt 
Summa 

6,90 
1,65 

30,50 
0,20 

39,25 

Nyckeltalsdefinitioner, soliditet- eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag for 
uppskjuten skatt) i forhållande till balansomslutninen. Avkastning på sysselsatt kapital
rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i 
forhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 

Terminsavgifter 
Vårdavgifter 
Intematavgifter 
Övr ersättningar och bidrag 

Summa 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Kostnader arbetskraft 
Övr verksamhetskostnader 

Summa 

N o t 4 Periodens resultat 

Avstämning mot kommunllagens balanskrav 

Periodens resultat enligt balansrälmingen 

J uslerat resultat enligt balanskravet 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 

2013-01-01 
-2013-08-31 

o 
o 
o 

68 547 

68 547 

2013-01-01 
-2013-08-31 

-47 428 
-13 313 

-60 741 

2013-01-01 
-2013-08-31 

7 845 

7 845 

2013-01-01 
-2013-08-31 

419 

16(19) 

2012-01-01 
-2012-08-31 

6 462 
23 220 

9 902 
56 095 

95 679 

2012-01-01 
-2012-08-31 

-40 039 
-l o 752 

-50 791 

2012-01-01 
-2012-08-31 

5 380 

5 380 

2012-01-01 
-2012-08-31 

419 



Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
222000-0711 

Årets fårändringar 
-Inköp 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets fårändringar 
-A v skrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Årets fårändringar 

Utgående ackumulerade uppskrivningar 

Årets fårändringar 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Not 6 Fordringar 

Kundfordringar 
Interimsfordringar 
Ingående mervärdesskatt 
Handkassor 
A vräkning skattekonto 
Löneforskott 
Fordran löneskatt 

Summa 

2013-01-01 
-2013-08-31 

o 

419 

-242 

-67 

-309 

o 

o 

11 o 

2013-01-01 
-2013-08-31 

21 832 
693 
146 

94 
2 499 

3 
10 

25 277 

17(19) 

2012-01-01 
-2012-08-31 

o 

419 

-131 

-67 

-198 

o 

o 

221 

2012-01-01 
-2012-08-31 

10 588 
6 406 

291 
76 

2 072 
o 
o 

19 433 



Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
222000-0711 

Not7 Kassa och bank 

Kassa 
Postgirobehållning 
Banktillgodohavande 

Summa 

Not8 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
Sociala avgifter 
Särskild löneskatt/skattekonto 
Interimsskulder 
Utgående mervärdesskatt 
Personal källskatt 
Semesterlöneskuld och o kompenserad övertid 
Upplupen pensionskostnad 

Summa 

Not9 Ansvarsförbindelser 

Periodens kostnader leasingavtal uppgår till: 

Det finns 23 st ingångna avtal2013-08-31 avseende 
leasingbilar, fårdelat enligt följande: 
36 månaders avtal där leasingavgifter uppgår till 
48 månaders avtal där leasinavgifter uppgår till 
Förvaltning av privata medel Sjöarp, l O klienter 
Summa ansvars fårbindelser 

2013-01-01 
-2013-08-31 

8 
68 

lO 472 

10 548 

2013-01-01 
.-2013-08-31 

2 976 
l 530 

36 
9 910 

l 
l 176 
2 881 

-12 

18 498 

2013-08-31 

o 

473 
l 158 

39 
l 670 

18(19) 

2012-01-01 
-2012-08-31 

7 
70 

16 248 

16 325 

2012-01-01 
-2012-08-31 

2 343 
l 191 

56 
8 795 

2 
957 

2 499 
-11 

15 832 

2012-08-31 

465 

583 
503 

32 
l 118 



Interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun 

angående PBL och igelkottar 

Läser i Bit och Sydöstran att kommunen kräver att en fastighetsägare ska forsla bort en rishög 

från sin tomt. Fastighetsägaren menar dock att rishögen hyser igelkottar som riskerar att 

väckas ur sin vinterdvala och kanske gå under om så sker. 

Kommunens tjänsteman som framträder i tidningarna hänvisar till beslut i 

byggnadsnämnden och till plan och bygglagen (PBL) och vidhåller att riset ska bort annars 

blir det vite. Det framstår således som om tjänstemannen och nämnden anser att PBL står 

över kommunens övriga strävanden. 

Det hela förefaller i våra ögon vara ett agerande som verkar vara hämtat direkt ur 

romanen "Den tappre soldaten Svejk" av Ja roslav H ase k. En parafras skulle kunna lyda som 

följer "Disciplin är mycket viktigt för tänk om alla stadens tomtägare skulle göra lite hur som 

helst utan disciplin då skulle de snart fylla sina tomter med rishögar och igelkottar. Ja, utan 

ordning och disciplin skulle hela stan övesvämmas av rishögar och igelkottar. Sådant har jag 

alltid varit rädd för." 

Vi i miljöpartiet anser att kommunens agerande är både byråkratiskt och fyrkantigt. 

Dessutom är det ett agerande som går på tvärs mot våra strävanden att vara en grön 

kommun. 

Mot denna bakgrund undrar undertecknad 

om kommunalrådet anser att PBL ska bestämma om kommunen ska tillåtas främja 

igelkottarnas möjligheter att överleva i Karlshamn ? 

Eller anser kommunalrådet att det skulle vara i linje med kommunens vilja att främja den 

biologiska mångfalden om rishögen finge ligga kvar tills igelkottarna flyttat ut framemot 

nästa sommar? 

Asarum 2013 10 24 

Anders Englesson, 

Miljöpartiet 



Beslutslogg KF 2013-11-04 

KF§ 101 
2012-09-03 
Motion om 
renovenng av 

2011/376 l att ersätta den nuvarande anläggningen med en l KS/FN 
plastisbana och att medel för detta avsätts i kommande 
budget. 

2013 

markering av ärendet innebär att det avslutats och utgår från kommande loggar. 

Karlshamns kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli 
Rådhuset· 374 81 Karlshamn· Tel +46 454-81100 ·Fax +46 454-81040 

E-post: kommunkansli@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se 

KF§ 94/2013 
Medel avsatt i budget 
2016 

2016 
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