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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-05-04  

 
 
Kommunfullmäktige 

Dagordning 
 
Nr Ärende 
1.  Information - Karlshamns Hamn AB, VD Mats Olsson 
2.  Aktualitetsöversyn av översiktsplanen - beslut om antagande 
3.  Reviderad budget 2015 med över- och underskottshantering 
4.  Årsredovisning 2014 för Kommunsamverkan Cura 

Individutveckling 
5.  Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten mellan 

Matvik och Hällaryd 
6.  Taxa simskola utomhus 
7.  Entlediganden 
8.  Fyllnadsval 
9.  Statistikrapport enligt 16 kap 6h § i socialtjänstlagen och 28 f-g §§ 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
avseende kvartal 1 år 2015 

10.  Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
11.  Allmänpolitisk sakdebatt - "Har det någon betydelse vad vi i 

Karlshamn gör mot klimathotet och bör vi i så fall göra mer?" 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-04-23 Dnr: 2015/2120 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-05-04 1 

 
 

Information - Karlshamns Hamn AB, VD Mats Olsson 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 
 
Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB, informerar om verksamheten. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Föreslå att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till ny översiktsplan, Karlshamn 2030, enligt 4 kap. 19 § PBL 2010:900. 
 
Härutöver beslutar kommunstyrelsen 
 
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat särskilt utlåtande, daterat januari 2015 
 
att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, daterad 
januari 2015 
 
att efter att fullmäktige antagit översiktsplanen ge avdelningen för tillväxt och utveckling i 
uppdrag att i samråd med stadsmiljöavdelningen ta fram ett förslag till prioritering och 
ansvarsfördelning beträffande de kommande planer, program och utredningar etc. som 
initierats med utgångspunkt i Karlshamn 2030, för återrapport och beslut på 
kommunstyrelsen i april 2015. 
  
Sammanfattning 
 
Enligt plan- och bygglagens 3 kap. ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Kommunstyrelsen har 2011-03-22 § 79, beslutat att igångsätta 
arbetet med aktualisering av Översiktsplan 2007 och att i samverkan med 
byggnadsnämnden hålla ihop det formella arbetet med aktualiseringen. 
 
Förslaget till översiktsplan för Karlshamns kommun, Karlshamn 2030, har varit utställt för 
granskning från och med den 7 juli 2014 till och med den 11 oktober 2014. Utställnings-
handlingen har bestått av tre delar; utvecklingsstrategier, bakgrund och fakta samt en 
miljökonsekvensbeskrivning.  Till översiktsplanen hör också tematiska tillägg avseende 
vindkraft, landsbygdsutveckling i strandnära lägen och bevarande och utveckling av 
Karlshamns innerstad samt samrådsredogörelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Översiktsplan Karlshamn 2030. 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar återremiss med hänvisning till skriftligt yrkande, bilaga. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Englesson (MP) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 
 
  

-�4�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
Reservationer 
 
Till förmån för Anders Englessons yrkande reserverar sig Anders Englesson (MP) och Sara 
Månsson Möllergren (MP). 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut,  
 
Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslaget till ny översiktsplan, Karlshamn 2030, enligt 4 kap. 19 § PBL 2010:900. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt plan- och bygglagens 3 kap. ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Kommunstyrelsen har 2011-03-22 § 79, beslutat att igångsätta 
arbetet med aktualisering av Översiktsplan 2007 och att i samverkan med 
byggnadsnämnden hålla ihop det formella arbetet med aktualiseringen. 
 
Förslaget till översiktsplan för Karlshamns kommun, Karlshamn 2030, har varit utställt för 
granskning från och med den 7 juli 2014 till och med den 11 oktober 2014. Utställnings-
handlingen har bestått av tre delar; utvecklingsstrategier, bakgrund och fakta samt en 
miljökonsekvensbeskrivning.  Till översiktsplanen hör också tematiska tillägg avseende 
vindkraft, landsbygdsutveckling i strandnära lägen och bevarande och utveckling av 
Karlshamns innerstad samt samrådsredogörelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Översiktsplan Karlshamn 2030. 
 
Protokollsanteckning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) avstår från att delta vid ärendets handläggning. 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-01-07 Dnr: 2014/2259 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunkansli 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 40 
Kommunstyrelsen 2015-03-26 64 
Kommunfullmäktige 2015-05-04 2 

 
 

Aktualitetsöversyn av översiktsplanen - beslut om antagande 
 

Förslag till beslut 
 
att anta förslaget till ny översiktsplan, Karlshamn 2030, enligt 4 kap. 19 § PBL 2010:900. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt plan- och bygglagens 3 kap. ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Kommunstyrelsen har 2011-03-22 § 79, beslutat att igångsätta 
arbetet med aktualisering av Översiktsplan 2007 och att i samverkan med 
byggnadsnämnden hålla ihop det formella arbetet med aktualiseringen. 
 
Förslaget till översiktsplan för Karlshamns kommun, Karlshamn 2030, har varit utställt för 
granskning från och med den 7 juli 2014 till och med den 11 oktober 2014. Utställnings-
handlingen har bestått av tre delar; utvecklingsstrategier, bakgrund och fakta samt en 
miljökonsekvensbeskrivning. Till översiktsplanen hör också tematiska tillägg avseende 
vindkraft, landsbygdsutveckling i strandnära lägen och bevarande och utveckling av 
Karlshamns innerstad samt samrådsredogörelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Översiktsplan Karlshamn 2030. 
 
 
 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef  
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  Handläggare: Jeanette Conradsson 

 

  2015-01-26   

  

  2011/2282  

 

 

 Aktualitetsöversyn av översiktsplanen – beslut om antagande 

 

  

 Sammanfattning  

Enligt plan- och bygglagens 3 kap. ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 

omfattar hela kommunen. Kommunstyrelsen har 2011-03-22, § 79, beslutat att igångsätta 

arbetet med aktualisering av Översiktsplan 2007 och att i samverkan med byggnadsnämnden 

hålla ihop det formella arbetet med aktualiseringen.  

 

Efter ett omfattande dialogskede beslutade byggnadsnämnden den 2 april 2013, § 73, att 

godkänna upprättat förslag till samrådshandling, daterad april 2013, samt att uppdra till 

stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 3 kap. 9 § plan- och bygglagen 

(2010:900). Samrådet pågick från och med den 22 april till och med den 28 juni 2013 och 

omfattade, bland annat, utställningar och ett antal medborgarmöten. I samband med 

samrådet inkom 90 yttranden. 

 

Förslaget till översiktsplan, Karlshamn 2030, reviderades därefter i enlighet med 

samrådsredogörelsen, i vilken samtliga inkomna samrådsyttranden återgivits och bemötts. 

Samrådsredogörelsen godkändes i byggnadsnämnden den 6 november 2013, § 230, och i 

kommunstyrelsen den 20 november 2013, § 270. I det fortsatta planarbetet har 

kommunstyrelsen varit enda beslutsinstans i ärendet. Stadsmiljöavdelningen arbetar numera 

direkt mot kommunstyrelsen med översiktsplanearbeten såväl kommunomfattande, som 

fördjupningar och tematiska tillägg. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2014, § 155, att godkänna upprättat förslag till 

utställningshandling, daterad juni 2014, och att uppdra till stadsmiljöavdelningen att 

genomföra utställning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900).  

 

Förslaget till översiktsplan för Karlshamns kommun, Karlshamn 2030, har varit utställt för 

granskning från och med den 7 juli 2014 till och med 11 oktober 2014.  

 

Utställningshandlingen har bestått av tre delar; utvecklingsstrategier, bakgrund och fakta 

samt en miljökonsekvensbeskrivning. Till översiktsplanen hör också tematiska tillägg 

avseende vindkraft, landsbygdsutveckling i strandnära lägen och bevarande och utveckling 

av Karlshamns innerstad samt samrådsredogörelsen. 

 

76 yttrande inkom i samband med utställningen. Samtliga yttranden finns återgivna och 

kommenterade i, av stadsmiljöavdelningen, upprättat särskilt utlåtande, daterat januari 2015. 

 

De förändringar som föreslås i det särskilda utlåtandet och som gjorts i förslaget till 

antagandehandling bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring av översiktsplanens innehåll 

eller inriktning, och översiktsplanen behöver därför inte ställas ut på nytt. Översiktsplan 

Karlshamn 2030 är därmed färdig för antagande. 
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 Redogörelse för ärendet  

Enligt plan- och bygglagens 3 kap. ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 

omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt 

framgår. 

 

Kommunstyrelsen har 2011-03-22, § 79, beslutat att igångsätta aktualitetsöversyn av 

översiktsplanen, att i samverkan med byggnadsnämnden påbörja och hålla ihop det formella 

arbetet med att aktualisera översiktsplanen, att tillsätta en gemensam styrgrupp bestående av 

ordföranden och andre vice ordföranden i kommunstyrelsen, ordföranden och andre vice 

ordföranden i byggnadsnämnden, kommundirektören och stadsarkitekten samt att ge 

stadsarkitekten i uppdrag att tillsätta och leda en arbetsgrupp för det praktiska arbetet med 

aktualisering av översiktsplanen. 

 

Byggnadsnämnden uppdrog i april 2011, § 115, till stadsmiljöavdelningen att i maj 2011 

starta arbetet med att aktualisera översiktsplanen för Karlshamns kommun. 

 

I arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen för Karlshamns kommun finns ett 

övergripande mål att översiktsplanens visioner får en bred förankring hos medborgarna. Det 

mätbara målet är att 10 % av Karlshamns kommuns befolkning själva har deltagit i 

processen eller varit representerade på möten. Målet, uppnåddes redan efter genomfört 

samråd. 

 

En viktig del av arbetet med aktualiseringen av kommunens översiktsplan har varit 

kunskapsuppbyggnad genom temamöten, workshops och medborgardialog. Under 

vinterhalvåret 2011/2012 ordnades flera temamöten och workshops med kommunala 

tjänstemän, företrädare för kommunala och privata företag, myndigheter, region och stat.  

 

Under februari och mars 2012 inbjöds till bygdemöten där enskilda medborgare, föreningar, 

näringsliv och organisationer gavs tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål om 

framtidens Karlshamn. Mötena hölls i Hällaryd, Svängsta, Ringamåla, Åryd, Halahult, 

Mörrum, Asarum och Karlshamn. 

 

Under vecka sju 2012 fick samtliga hushåll i kommunen en inbjudan i brevlådan om att 

lämna förslag kring framtidens Karlshamn. Det gavs möjligheter att rita, skriva och fantisera 

fritt, att dela med sig av sina tankar och åsikter om hur det framtida Karlshamn ska se ut. 

Runt 250 visioner inkom.  

 

De inkomna synpunkterna i dialogskedet har utgjort ett av flera kunskapsunderlag vid 

upprättandet av förslaget till översiktsplan.  

 

Byggnadsnämnden beslutade den 2 april 2013, § 73, att godkänna upprättat förslag till 

samrådshandling, daterad april 2013, samt att uppdra till stadsmiljöavdelningen att 

genomföra samråd enligt 3 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900). Vid presentationen av 

samrådsförslaget var även kommunstyrelsens ledamöter inbjudna.  

 

Samrådshandlingen har bestått av tre delar; utvecklingsstrategier, bakgrund och fakta samt 

en miljökonsekvensbeskrivning. Till översiktsplanen hör också tematiska tillägg avseende  
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vindkraft, landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt bevarande och utveckling av 

Karlshamns innerstad.  

 

Samrådet har pågått från och med den 22 april till och med den 28 juni 2013. Under 

samrådet har en omfattande informationsinsats genomförts. Kommunens handläggare har, 

för att möta medborgarna, närvarat på samtliga utställningsplatser, d v s biblioteken i 

Asarum, Hällaryd, Karlshamn, Mörrum och Svängsta, samt i Citygallerian och i NetPort 

Science Parks lokal ”Gallerian” på Östra piren. Samrådsmaterialet har därutöver funnits 

tillgängligt i Rådhuset samt på Karlshamns kommuns hemsida och möten och utställningar 

har vid fem tillfällen kungjorts i ortstidningarna. Under juni månad fanns även en utställning 

om förslaget till ny översiktsplan tillgänglig på Stortorget och även där närvarade 

kommunens handläggare under en lördag. Den 8 maj 2013 genomfördes ett allmänt 

samrådsmöte i Rådhuset i Karlshamn. Vid mötet närvarade 55 åhörare. Samrådsmötet 

filmades och fanns under resterande del av samrådstiden tillgängligt på Karlshamns 

kommuns hemsida. Därutöver har planen, vid önskemål, presenterats för politiska partier, 

sammanslutningar och länsstyrelsen i Blekinge län samt vid ett ”frukostmöte” på NetPort 

Science Park. 

 

I samband med samrådet inkom totalt 90 yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och 

kommenterade i, av stadsmiljöavdelningen, upprättad samrådsredogörelse, daterad 22 

oktober 2013. Samrådsredogörelsen godkändes i byggnadsnämnden den 6 november 2013, § 

230, och i kommunstyrelsen den 20 november 2013, § 270. I det fortsatta planarbetet har 

kommunstyrelsen varit enda beslutsinstans i ärendet. Stadsmiljöavdelningen arbetar numera 

direkt mot kommunstyrelsen med översiktsplanearbeten såväl kommunomfattande, som 

fördjupningar och tematiska tillägg. 

 

Sedan samrådet har ett antal utredningar genomförts för att tillgodose de synpunkter som 

framförts under samrådet. Dessa är ”Klimatanpassningsunderlag till ÖP - Karlshamn 2030”, 

”Övergripande trafik- och parkeringsutredning - Karlshamns centrum”. Därtill har den 

tidigare framtagna vägutredningen avseende ny väg mellan Karlshamn och Matviks hamn 

revideras och sakkunnig konsult anlitats för att kvalitetssäkra vindbruksplanen. 

 

Som en del i revideringsarbetet har en förvaltningsövergripande dialog genomförts, med 

kommunens olika förvaltningar, bolag och kommunförbund. 

 

Förslaget till översiktsplan, Karlshamn 2030, har reviderats i enlighet med 

samrådsredogörelsen. Revideringar i miljökonsekvensbeskrivningen har gjorts av 

kommunens miljöingenjör, Stan Weyns.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2014, § 155, att godkänna upprättat förslag till 

utställningshandling, daterad juni 2014, samt att uppdra till stadsmiljöavdelningen att 

genomföra utställning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900).  

 

Förslaget till översiktsplan för Karlshamns kommun, Karlshamn 2030, har varit utställd för 

granskning från och med den 7 juli 2014 till och med 11 oktober 2014. I samband med 

stadsbyggnadsdagen, lördagen den 23 augusti, gavs allmänheten möjlighet att diskutera de 

utvecklingsstrategier som översiktsplanen föreslår, då kommunens handläggare fanns vid 

utställningsplatsen på Drottninggatan. 

 

Utställningshandlingen har bestått av tre delar; utvecklingsstrategier, bakgrund och fakta 

samt en miljökonsekvensbeskrivning. Till översiktsplanen hör också tematiska tillägg 

-�10�-



   
avseende vindkraft, landsbygdsutveckling i strandnära lägen och bevarande och utveckling 

av Karlshamns innerstad samt samrådsredogörelsen. 

 

76 yttrande inkom i samband med utställningen. Samtliga yttranden finns återgivna och 

kommenterade i, av stadsmiljöavdelningen, upprättat särskilt utlåtande, daterat januari 2015. 

 

De ändringar som gjorts i antagandeversionen av översiktsplanen är i huvudsak av 

redaktionell karaktär och innebär framförallt att textavsnitt gjorts tydligare. Vissa ändringar 

har också gjorts på grund av fortsatt bearbetning inom projektgruppen och på grund av ny 

kunskap och uppdaterade underlag.  

 

Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring av översiktsplanens innehåll eller 

inriktning och översiktsplanen behöver därför inte ställas ut på nytt. Översiktsplan 

Karlshamn 2030 är därmed färdig för antagande. 

 

  

 Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-26 

 Antagandehandling, daterad januari 2015 

- Utvecklingsstrategier, 

- Fakta och underlag, 

- Miljökonsekvensbeskrivning, 

- Vindbruksplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, 

- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplanen, 

- Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad, tematiskt tillägg till 

översiktsplanen samt 

- Särskilt utlåtande 

 Samrådsredogörelse, daterad 22 oktober 2013  

 

  

 Förslag till beslut  

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat särskilt utlåtande, daterat januari 2015 

 

att godkänna av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, daterad 

januari 2015 

 

att överlämna förslaget till ny översiktsplan, Karlshamn 2030, till kommunfullmäktige för 

antagande enligt 4 kap. 19 § PBL 2010:900. 

  

att ge Avdelningen för tillväxt och utveckling i uppdrag att i samråd med 

Stadsmiljöavdelningen ta fram ett förslag till prioritering och ansvarsfördelning beträffande 

de kommande planer, program och utredningar etc. som initierats med utgångspunkt i 

Karlshamn 2030, för återrapport och beslut på kommunstyrelsen i april 2015.  
 

  

 Protokollet ska skickas till  
 Byggnadsnämnden 

 Kommundirektör Göran Persson (ÖP-styrgruppen) 

 Sven-Åke Svensson (ÖP-styrgruppen) 

 Jan Bremberg (ÖP-styrgruppen) 

 Marco Paulsson (ÖP-styrgruppen) 

-�11�-



   
 Magnus Olsson (ÖP-styrgruppen) 

 Strategisk chef Rolf Borgström (ÖP-styrgruppen) 

 Stadsarkitekt Emina Kovacic  

 Planarkitekt Jonas Ronsby 

 Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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Reservation

Miljöpartiet reserverar sig mot översiktsplanen i de delar där våra synpunkter inte stämmer överens 
med det föreliggande förslaget. Även om flera av våra synpunkter vid remissrundorna har 
tillgodosetts kvarstår dock många och vi vill särskilt framhålla följande:

Janneberg
Här ska enligt planen skapas möjligheter för ett köpcentrum. Erfarenheter har visat att köpcentra i 
sig genererar mer biltrafik och ökad konsumtion. Köpcentra är alltså en företeelse som får effekter 
tvärs emot vad ett hållbart samhälle kräver.  Trots detta lyckas planen klistra på sex stycken kriterier
som sägs göra ett köpcentrum till en viktig faktor för ett hållbart Karlshamn. Vi tycker att detta 
säger en hel del om seriositeten vad gäller planens hållbarhetssträvan.
Jannebergs förvandling kräver att ridskolan flyttas och att byggnaderna rivs. Dessutom kräver 
planen att tätortsnära jordbruksmark fördärvas. Alla dessa faktorer anser vi vara ohållbara. Särskilt 
beklämmande är det att en ridskola som idag kan nås med cykel från såväl Asarum som Karlshamns
tätort ska flyttas så att bilresor, för många nu cyklande, kommer att ses som ett alternativ.
Vägga
Väggaområdet  är ett av kommunens mest frekventerade friluftsområden. Det har dessutom ett extra
värde för att det är historiskt intressant. Det är mycket viktigt att Väggaområdets nuvarande 
karaktär bevaras och utvecklas. Ytterligare bostadsbebyggelse skulle äventyra detta.

Långakärr
Vi är glada över att bebyggelse i området har skrinlagts. Det är emellertid viktigt att den bebyggelse
som planen ger utrymme för i områden kring Långakärrområdet inte fördärvar synintryck och 
upplevelsen av området som det är i dag. Vi vill alltså att kringliggande bebyggelse och ljus därifrån
inte ska kunna ses inifrån området.
Årummet (Mieån)
Vi motsätter oss planer på en ny infartsled för bilismen. Den planerade infarten längs Mieån borde 
vikas för cyklande och gående. Cyklismen behandlas ofta styvmoderligt vid trafikplanering. Det vill
vi ändra på genom en ny, säker och vacker infartsled för enbart miljövänlig fortskaffning.  
Karlshamn har idag 87 km cykelbana och utbyggnadskapaciteten är c:a en km per år. Detta är för 
dåligt och tankarna om en ny infartsled för bilar ger inte bilden av en ljusare framtid för cyklister i 
Karlshamn. 
Om man inte planlägger för cyklismen i första hand blir det som vid det kaotiska köpcentrum som 
bildats vid Nymöllevägen. Där finns på en sträcka av ca. hundra meter, fem utfarter från 
verksamheter och handel. Alla dessa utfarter korsar cykelbanan, med ständiga trafikincidenter som 
följd. När området planlades fanns inte en tanke på cyklister och då blev det som det blev, trots att 
cykelbanan låg där först.
Det mest positiva som kan sägas om en ny infart är att trafiken på den nuvarande infarten skulle 
minska till gagn för de boende på Sölvesborgsvägen. Vi tror dock inte att detta blir fallet utan 
resultatet skulle bara bli ytterligare en hårt trafikerad infart. All forskning på området säger att ju 
mer man förbättrar för bilismen desto mer ökar bilismen.

Vägkorridor till Matvik
Vi blev mäkta förvånade över förslaget att bygga en rak asfalterad väg från Dala tvärs över skog, 
jordbruksmark och berg fram till Matvik. Vi i Miljöpartiet ställer oss helt emot bygget av denna 
väg. Strävan borde i stället vara att återta plats från bilarna till förmån för gående, cyklister och 
kollektivtrafik. En ny bilväg i relativt orörd skog har inget med hållbarhet att göra.

Miljöpartiet i Karlshamn 2015 03 26
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Yrkande
Efter remissrundorna kvarstår flera av våra synpunkter. Vi yrkar därför att följande synpunkter arbetas
in i förslaget till översiktsplan:

Janneberg
Här ska enligt planen skapas möjligheter för ett köpcentrum. Erfarenheter har visat att köpcentra i sig 
genererar mer biltrafik och ökad konsumtion. Köpcentra är alltså en företeelse som får effekter tvärs 
emot vad ett hållbart samhälle kräver.  Trots detta lyckas planen klistra på sex stycken kriterier som 
sägs göra ett köpcentrum till en viktig faktor för ett hållbart Karlshamn. Vi tycker att detta säger en 
hel del om seriositeten vad gäller planens hållbarhetssträvan.
Jannebergs förvandling kräver att ridskolan flyttas och att byggnaderna rivs. Dessutom kräver planen 
att tätortsnära jordbruksmark fördärvas. Alla dessa faktorer anser vi vara ohållbara. Särskilt 
beklämmande är det att en ridskola som idag kan nås med cykel från såväl Asarum som Karlshamns 
tätort ska flyttas så att bilresor, för många nu cyklande, kommer att ses som ett alternativ.

Vägga
Väggaområdet  är ett av kommunens mest frekventerade friluftsområden. Det har dessutom ett extra
värde för att det är historiskt intressant. Det är mycket viktigt att Väggaområdets nuvarande karaktär 
bevaras och utvecklas. Ytterligare bostadsbebyggelse skulle äventyra detta.

Långakärr
Vi är glada över att bebyggelse i området har skrinlagts. Det är emellertid viktigt att den bebyggelse 
som planen ger utrymme för i områden kring Långakärrområdet inte fördärvar synintryck och 
upplevelsen av området som det är i dag. Vi vill alltså att kringliggande bebyggelse och ljus därifrån 
inte ska kunna ses inifrån området.

Årummet (Mieån)
Vi motsätter oss planer på en ny infartsled för bilismen. Den planerade infarten längs Mieån borde 
vikas för cyklande och gående. Cyklismen behandlas ofta styvmoderligt vid trafikplanering. Det vill vi 
ändra på genom en ny, säker och vacker infartsled för enbart miljövänlig fortskaffning.  Karlshamn har
idag 87 km cykelbana och utbyggnadskapaciteten är c:a en km per år. Detta är för dåligt och tankarna 
om en ny infartsled för bilar ger inte bilden av en ljusare framtid för cyklister i Karlshamn. 
Om man inte planlägger för cyklismen i första hand blir det som vid det kaotiska köpcentrum som 
bildats vid Nymöllevägen. Där finns på en sträcka av ca. hundra meter, fem utfarter från verksamheter
och handel. Alla dessa utfarter korsar cykelbanan, med ständiga trafikincidenter som följd. När 
området planlades fanns inte en tanke på cyklister och då blev det som det blev, trots att cykelbanan 
låg där först.
Det mest positiva som kan sägas om en ny infart är att trafiken på den nuvarande infarten skulle 
minska till gagn för de boende på Sölvesborgsvägen. Vi tror dock inte att detta blir fallet utan 
resultatet skulle bara bli ytterligare en hårt trafikerad infart. Erfarenheter säger att ju mer man 
förbättrar för bilismen desto mer ökar bilismen.
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Vägkorridor till Matvik
Vi blev mäkta förvånade över förslaget att bygga en rak asfalterad väg från Dala tvärs över skog, 
jordbruksmark och berg fram till Matvik. Vi i Miljöpartiet ställer oss helt emot bygget av denna väg. 
Den önskade utvecklingen borde i stället vara att återta plats från bilarna till förmån för gående, 
cyklister och kollektivtrafik. Här är förslaget att göra tvärtom. Alla som promenerar, joggar, plockar 
svamp, kort sagt ägnar sig åt friluftsliv på det populära promenadstråket ska maka på sig för att ge 
plats åt bilar.  På ett okänsligt sätt ska man skära sönder en fin stadsnära natur. Vilken är anledningen?
Jo för att människor som vill bo i ”attraktivt boende” i lantlig miljö ska få en snabb genväg till 
Karlshamn i sina bilar!  Hade man haft lite miljömedvetande skulle man givetvis inte kommit med ett 
sådant förslag. Vill man underlätta för boende i Matvik att ta sig till Karlshamn kan man exempelvis 
låta en liten biogasdriven  buss gå i skytteltrafik på de befintliga vägarna.

Tematiska utvecklingsområden

Under rubriken ”Boende och service” reagerar vi på att man pratar om bostadsbebyggelse i attraktiva
lägen. Det är ett begrepp som betyder vitt skilda saker beroende på vem man frågar. Vi anser att 
Karlshamn i sig är ett attraktivt läge med närhet till hav, sjöar, åar, skogar och hagar samtidigt som 
den livfulla men ändå pittoreska stadskärnan alltid också känns nära i hela kommunen. Det är fullt 
möjligt i Karlshamn att på förmiddagen plocka svamp i en storskog och bada i en svart tjärn, på 
eftermiddagen segla och bada i havet, på kvällen äta på en fin restaurang och dricka en öl i 
kvällssolen. Allt detta utan annat transportmedel än en cykel. I Karlshamn har man nära till allt.
Detta gör prat om attraktivt boende vid särskilt attraktiva lägen överflödigt, ja till och med 
kontraproduktivt.  Precis som valfrihet och frihet kan motverka varandra kan attraktivt boende för ett 
fåtal betyda att det stora flertalets boende blir mindre attraktivt.
Vi tycker att planen här trycker alldeles för lite på vikten av hyresrätter. Det räcker inte att ”eftersträva
ett varierat utbud av upplåtelseformer”. Karlshamn behöver hyresrätter, men för att detta ska bli 
möjligt krävs att de nationella reglerna ändras. Vi tycker att det är viktigt att understryka detta faktum
i översiktsplanen.
Här nämns inte ett ord om energieffektiva hus trots att energieffektivisering är en mycket viktig faktor
vad gäller hållbarhet. Här nämns inte ett ord om alternativa avloppssystem trots att vårt sätt att 
hantera fekalier och urin inte har något med ett hållbart samhälle att göra.
Under rubriken ”Näringsliv ”borde det skrivas något om vikten att bevara tätortsnära jordbruksmark 
liksom att det bör förtydligas att ”underlätta för landsbygdsutveckling i strandnära lägen” inte innebär
att man tummar på strandskyddet.
Vi tycker att meningen ”Att skapa goda förutsättningar för täktverksamhet i kommunen” stryks.
Vi saknar att det i planen pekas ut ett område som ”strålningsfri zon”. Att inte ta hänsyn till de 
människor som lider och tar skada av de strålningar som andra upplever som bra, är inte solidariskt 
och inte förenligt med ett hållbart samhälle.
Slutligen tycker vi att det är fegt att skriva att man ser positivt på projekt med ekologisk inriktning 
utan att konkretisera alls.
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Vindbruksplanen

Vindbruksplanen har i sig ett gott syfte och det känns positivt att den inleds med insikten att vindkraft
även är lönsam i skogsbygden. Ett annat stycke som känns bra att det hamnat i början av texten är 
konstaterandet att vindkraft sägs producera den kraft den behöver för att tillverkas och byggas på 
åtta månader. Detta är viktig fakta att presentera för de som av någon anledning hellre vill behålla 
vårt beroende av kärnkraft. Vi i Miljöpartiet hoppas att vi slipper vänta till år 2015 innan vi når målet 
med 10 TWh.

Det känns bra att man med hjälp av vindbruksplanen kan minska både den administrativa tiden för 
prövningsprocesserna och bereda väg för fler verk på de platser som ändå exploateras.

Något som stör oss är att vindkraftverk inte beskrivs som vackra. Man säger på flera håll i texten att 
man prioriterar estetik där man inte placerar vindkraft. Detta anser vi vara en pedagogisk miss. 
Vindkraft är en främmande fågel i vårt kulturlandskap men bara för att den är ny är den inte farlig, 
skrämmande eller ful. Det nya, moderna och miljövänliga, det som värnar om kommande 
generationers möjligheter till det goda livet, bör vi väl kunna se som ett "vackert" framsteg. En 
modern mölla, en källa till värme och ljus, en vän i mörkret och något som dessutom skyddar oss mot 
flygangrepp, om man fritt får tolka F17 i Kallinge.

Beskrivningen av de olika verken är tydlig och bra. Fina bilder hjälper dessutom läsaren på traven. (Se 
också över rubriken på sid 23 av samma skäl)

Vi håller med om att man kanske bör undvika att etablera stora verk i kustzonen, men vi anser 
samtidigt att man bör ta tillvara på platser som redan är i anspråktagna av fabriker och soptippar på 
ett bättre sätt än idag.

Vissa saker upprepas i texten t.ex. att man bör undvika etablering i området mellan Asarum och 
Mörrum. Se över texten så att inte samma sak sägs flera gånger, det upplevs som väldigt rörigt. Ett 
avsnitt som kanske bör strykas är ”Vägar i vägen”. Stycket är helt oläsligt, döp gärna om kartorna.

Stycket om riksintresse för energiproduktion kanske kan utgå.

Vi är tacksamma för att kommunen verkar värdesätta riksintressena för friluftsliv, natur- och 
kulturmiljöer.

Det är också bra att fler vindkraftverk byggs på samma plats om platsen tillåter och att de bör vara så 
stora som möjligt, men vi måste också hjälpa de som vill göra mindre etableringar med bra platser så 
att inte detta blir en låsning. ”Friggeverk” och ”Gårdsverk” borde uppmuntras då de bidrar till 
elförsörjningen.

Texten under rubriken Landskapet på sid 26 är lite tjatig, detta har redan nämnts tidigare.

Tanken att man skall bli delägare i vindkraft som placeras nära låter klokt.

Riskerna som nämns under påverkan kunde kanske nämnas tidigare i texten för att göra människor 
mindre rädda.
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Ett annat viktigt argument för vindkraft nämns under ”Naturen” på sid 31 nämligen klimatpåverkan, 
kanske skulle detta lyftas fram?

Slutligen anser vi att det i ett dokument som detta inte ska stå att energi kan produceras. Detta av två 
skäl. Dels för att det är fel , energi kan inte produceras lika lite som energi kan konsumeras (ingenting 
försvinner) och dels för att om vi då och då påminns om att energi endast kan omvandlas från ett 
högre till ett lägre stadium (allting sprids) skulle det kanske göra oss mindre slösaktiga.

Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamn

Eftersom inga förslag tagits till vara och inga förändringar (utom en liten bildtext)gjorts, torde det vara
överflödigt att lämna förslag i detta skede.

Inte heller har texten för Riga 4 ändrats trots att alla byggnader rivits. Riktlinjerna säger: ”Rivningslov 
bör ges restriktivt”. Rivningslov var redan fattat när planen gick ut på samråd!

Kv. Trädgården:  I första stycket sidan 100 står Erik Dahlbergsgatan.

Sidan 102, bilden behöver uppdateras, och texten.

Miljökonsekvensbeskrivningen

Här finns ett antal viktiga formuleringar. Av dessa vill vi gärna framhålla skrivningen om att människan
faktiskt är en del av naturen och att vi måste ta hänsyn till detta i vår planering. Naturen är inte något 
som skapats för oss att gör som vi vill med.

Likaså vill vi framhålla den prioritetsordning för minskning av resursförbrukningen som beskrivs i 
samma kapitel: först återanvändning, sedan materialåtervinning och slutligen energiutvinning.

Ett  motstridigt sätt att resonera är när man skriver att ”koldioxidens bidrag till växthuseffekten måste
minska” samtidigt som man säger att ”utbyggnaden av E22 är av stor ekonomisk betydelse”, eller att 
planen förespråkar en ny vägkorridor mot Vettekulla och Matvik, eller att planen förespråkar ännu en 
nordlig infart för bilar till staden. Dessa projekt innebär per definition ökade utsläpp av koldioxid.

Vi vill även framhålla att det strategiska vägval som beskrivs med orden ”bostäder i öster och 
verksamheter i väster” inte får ses alltför stelbent och innebära att vilka exploateringar och 
etableringar som helst är tillåtna bara de ligger väster om stadskärnan.

Det borde stå tydligt att vid alla förändringar planera för att vatten vi skyfall kan rinna undan till icke 
hårdgjorda ytor. Troligen måste vissa utsatta platser åtgärdas de närmaste åren.

Miljöpartiet, Karlshamn 2015-03-26
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Reviderad budget 2015 med över- och underskottshantering (KS) 
 

Förslag till beslut 
 
att med anledning av budgetrevideringarna fastställa att det budgeterade resultatet för 2015 
minskar från plus 201 tkr till plus 101 tkr. Se bilaga 1. 
 
att med utgångspunkt från beslutade budgetrevideringar ge ekonomiavdelningen i 
uppdrag att beräkna nya budgetramar för respektive nämnd 
 
att godkänna upprättat förslag till reviderad investeringsbudget och fastställa ny 
investeringsbudget för 2015 till 116 296 tkr. Se bilaga 2. 
 
att de nya budgetramarna får 2015 efter justering för kapitalkostnader, lönerevidering och 
tekniska justeringar därefter ska utgöra underlag för arbetet med budget för 2016 och plan 
för 2017 – 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Årets första ekonomiska prognos pekar mot ett befarat negativt resultat med ca 53 mnkr. 
Förvaltningarna har därför fått i uppdrag att inkomma med förslag som innebär att den av 
KF fastställda resultatnivån på 201 tkr kan hållas. 
 
Förvaltningarna har därefter inkommit med tjänstemannaförslag som innebär ett beräknat 
resultat i stort sett på fastställd resultatnivå. 
 
Koalitionen har med utgångspunkt från årets första prognos och förvaltningarnas tjänste-
mannaförslag gjort bedömningen att nämndernas budgetramar för 2015 måst ändras. 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola samt omsorgsnämnden tillförs tillsammans  
24,3 mnkr vilket till stor del sker genom omprioritering från övriga nämnder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Koalitionens Förslag till Reviderad budget 2015 med över- och underskottshantering. 
 
 
Beslutet skickas till 
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Samtliga styrelser och nämnder 
 
 
Jens Odevall  
Administrativ chef  
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Karlshamns kommun
Kommunledning,PdwaililHgcH. Kansh

2015-U4-27
2015-04-21

Kommunstyrelsen

Förslag till Reviderad budget 2015 med över- och underskotts-
hantering.

Bakgrund och förslag
Årets första ekonomiska prognos pekar mot ett befarat negativt resultat med
ca 53 mnkr. Förvaltningarna har därför fått i uppdrag att inkomma med
förslag som innebär att den av KF fastställda resultatnivån på 201 tkr kan
hållas.

Förvaltningarna har därefter inkommit med tjänstemannaförslag som inne-
bär ett beräknat resultat i stort sett på fastställd resultatnivå.

Koalitionen har med utgångspunkt från årets första prognos och förvaltning-
arnas tjänstemannaförslag gjort bedömningen att nämndernas budgetramar
för 2015 måste ändras.

Nämnden för barn, ungdom och skola samt omsorgsnämnden tillförs tillsam-
mans 24,3 mnkr vilket till stor del sker genom omprioritering från övriga
nämnder.

Revidering av driftbudget 2015
Den av kommunfullmäktige fastställda driftbudgeten för 2015 redovisar ett
resultat om plus 201 tkr. Efter koalitionens förslag till förändringar uppgår
resultatnivån till 101 tkr (bilaga 1). Det bör noteras att den genomsnittliga
resultatnivån under den senaste femårsperioden, ligger strax under den nivå
som stadgas i kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, d v s
en genomsnittlig resultatnivä under en femårsperiod motsvarande 2 % av
skatter och bidrag. Resultatnivån för perioden 2011 - 2015 framgår av
nedanstående tabell.

2011 g012 2013 2014 2015 Genomsnitt
2,6 % 3,0 % 3,1 % -0,9 % 0,0 % 1,6 %

99

1
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Revideringav investeringsbudget 2015

Årets investeringsbudget är fastställd till 96 256 tkr. Nämnderna har begärt
att investeringsbudgeten ökas med 40 544 tkr beroende på tidsförskjut-
ningar i pågående projekt från 2014. Detta skulle innebära en total investe-
ringsbudget på 136 800 tkr, vilket inte är en hållbar nivå relaterat till förelig-
gande resultat.

Förvaltningarna fick därför i uppdrag att inkomma med nya förslag.
Efterprioritering och samplanering hamnar den nya investeringsnivån på
116 296 tkr (inkl. VAmed 26 151 tkr).

Den nya investeringsnivån för 2015 innebär att soliditeten beräknas ligga på
70 %. Den genomsnittliga soliditeten under den senaste femärsperioden
ligger på 69 %, vilket är över den nivä som stadgas i kommunfullmäktiges
mål för god ekonomisk hushållning, d v s en genomsnittlig soliditet under en
femårsperiod överstigande 60 %. Soliditeten för perioden 2011 - 2015 fram-
går av nedanstäende tabell.

2011 2012 2013 2014 2015 Genomsnitt
71 % 69 % 67 % 66 % 70 % 69 %

Koalitionensförslag till kommunstyrelsens beslut

att med anledning av budgetrevideringarna fastställa att det budgeterade
resultatet för 2015 minskar från plus 201 tkr till plus 101 tkr. Se bilaga 1.

att med utgångspunkt från beslutade budgetrevideringar ge ekonomiav-
delningen i uppdrag att beräkna nya budgetramar för respektive nämnd.

att godkänna upprättat förslag till reviderad investeringsbudget och
fastställa ny investeringsbudget för 2015 till 116 296 tkr. Se bilaga 2.

att de nya budgetramarna för 2015 efter justering för kapitalkostnader,
lönerevidering och tekniska justeringar därefter ska utgöra underlag för
arbetet med budget för 2016 och plan för 2017 - 2018.

Per Ola Mattsson
Socialdemokraterna

Paul Hed n
Folkpartiet

. /C4-hati
Certrud Ivarsson
Centerpartiet

4 (10)
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Årsredovisning 2014 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
 

Förslag till beslut 
 
att med godkännande notera årsredovisning 2014, revisionsberättelse samt lekmanna-
revisorernas granskningsrapporter för Kommunsamverkan Cura Individutveckling till 
dagens protokoll. 
 
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2014. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har granskat årsredovisningen och direktionens förvaltning i Kommunsam-
verkan Cura Individutveckling för år 2014. Granskningen har utförts enligt kommunallag 
och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 
 
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som redovisas i 
bilaga över granskning av årsredovisningen och tidigare avlämnade revisionsrapporter 
under året avseende delårsrapport 2014, ”Granskning av intern kontroll i ekonomiadmi-
nistrativa rutiner” och ”Privata medel”.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Årsredovisning 2014 
 Revisionsberättelse 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Sölvesborgs, Olofströms, Ronnebys och Karlskrona kommuner 
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
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Revisionen 2015-03-12

Minnesanteekningar från överläggningar med representanter för
medlemskommunernas kommunfullmäktige

201 5--04-14

"la t -7-3 Q1

Plats:
Datumochtid:

Närvaranderevisorer

Curaskansli,Ågatan38,Karlshamn
12 mars2015Id15.00-16.o0

KjellThörnqvist,Karlshamnskommun
BoLarsson,Ronnebykommun
KäthyNilsson,Olofströmskommun
UlfDanielsson,Karlskronakommun

Närvaranderepresen- AnitaSkarphagen,Olofström
tanterförmedlems- VivecaOlofsson,Sölvesborg
kommunernas BoJohansson,Ronneby
fullmäktige GertÅkesson,Karlshamn

Karl-ÅkeKarlsson,Olofström
ArneBogren,Sölvesborg

Övriganärvarande: YvonneLundin,PwCAB

Anmältförhinder: Ann-BrittBorgström

Fastställande av dagordning och genomgång av minnesanteekningar från
föregående överläggningar
RevisorernasordförandeKjellThörnqvisthälsarallavälkomnaochförklararmötetöppnat.

YvonneLundinharfått iuppdragatt föraminnesanteckningar.

Kallelsemedpreliminärdagordningharutsäntsinfördagensöverläggningar,
Beslut: Dagordningenligtutsändkallelseanvänds.

Föregåendeminnesanteckningargenomgåsöversiktligt.
Beslut: Föregåendeminnesanteckningarläggstillhandlingarna.

Revisionsplan 2015
Dennapunktpådagordningenutgår. Derevisorersomärvaldaförmandatperioden2015-2018bör
fastställarevisionsplanenför2015.Varjemedlemskommunutserenrevisor,ochendasttreav
kommunernahargenomförtsinavalviddennatidpunkt. KjellThörnqvistsammankallarrevisorerna
forkonstitueringochbeslutomrevisionsplansåsnartallarevisorerärutsedda.

Iakttagelser vid granskning av årsredovisning 2014
YvonneLundinredogörförsingranskningavCurasårsredovisning2014.Granskningsresultatethar
redovisatsiYvonnesrevisionsrapportsomrevisorernabehandlatunderdagenssammanträde.

Revisionsberättelseärupprättadochundertecknadavrevisorerna.Därsammanfattasde
bedömningarsomgörsidensakkunnigasrevisionsrapport.Dessaär:

- att avdirektionenfastställdaekonomiskaochverksamhetsmässigamålför2014utvärderasi
förvaltningsberättelsen,
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att samtliga mål utvärderas och, eftersom inte samtliga mål uppnåtts, att orsakerna därtill
redovisas på ett bra sätt, men också att det saknas handlingsplan för de mål som inte uppnåtts,
att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen,
att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är
upprättad enligt god redovisningssed,
att, utifrån årets granskning, direktionens interna kontroll varit tillräcklig,

att förbundet uppfyller balanskravet 2014.

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen 2014 för Kommunsanwerkan Cura Individutveckling
2014 godkänns av medlemskommunernas fullmäktige.

Revisorernatillstyrker att direktionen i Kommunsanwerkan Cura Individutveckling beviljas
ansvarsfrihet för 2014.

4- övrigt
Revisorerna har under december slutfört upphandling av sakkunnigt biträde för revisionen av Cura
2015-2017 med ömsesidig option för förlängning ett år. Protokoll med utvärdering av inkomna
anbud och beslut om tilldelning är upprättat och bevis därom har varit anslaget på Karlshamns
kommuns anslagstavla. Besked om tilldelningsbeslut har tillställts anbudsgivarna. Överprövning har
inte begärts. PwC lämnade det ekonomiskt fördelaktigaste anbudet och har därför fätt fortsatt
förtroende att som sakkunniga biträda revisorerna.

Revisorerna fick i december svar från direktionen avseende den uppföljande granskning av intern
kontroll och hantering av privata medel som PwC genomfört och som refererades vid
överläggningarna 2014-10-29. Direktionen skriver i sitt svar att alla påpekanden med anledning av
gran Rkningenhar åtgärdats.

Nästa möte
Nästkommande överläggningar brukar förläggas i anslutning till revisorernas behandling av
delårsrapporten, vilken anpassas till —den ännu inte fastställda —tiden för delårsrapportens
behandling i direktionen. Tidpunkt meddelas så snart den fastställts.

Mötet avslutas
Kjell tackar deltagarna och förklarar härefter mötet avslutat.

Enligt uppdrag

Yvonne Lundin

2
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Komnumsamverkan Cura Individutveekling
Revisorerna

Till Kommunfullmäktige
Karlskrona,Ronneby,Karlshamn,OlofströmochSölvesborg

Revisionsberättelse för år 2014

Vihar utsettsavförbundsmedlemmarnaatt granskadenverksamhetsombedrivitsavdirektionenunderår
2014.

Vårgranskninghar utförtsenligtkommunallagen,godrevisionssedi kommunalverksamhet,förbunds-
ordningenochförbundetsrevisionsreglemente.

Granskningenhar haftdenomfattningochinriktningsamtgivitdetresultatsomredovisasi bilagdrapport
övergranskningavårsredovisningenochi tidigareunder2014 avlämnaderevisionsrapporter.Desenare
avserförbundetsdelårsrapportochen uppföljandegranskningavtidigaregenomfördagranskningarav
förbundetsinterna kontrollavseendes k ekonomiadministrativarutinerochhanteringenavprivatamedel.
Granskningsresultatensammanfattasi vårredogörelse.Vihar därutövervidolikatillfällensjälvaeller
genomvårasakkunnigabiträdenPwCmött direktionenochförbundspersonalför att underrättaossom
olikafrågor.

Vibedömeratt direktioneni KommunsamverkanCuraIndividutvecklinghar bedrivitverksamhetenpå ett
ändamålsenligtochfrån ekonomisksynpunkttillfredssfällandesätt.Räkenskapernabedömsvarai allt
väsentligträttvisande.

Förbundetsfinansiellamålhar inteuppnåtts.

Åretspositivaresultat5 327tkr har tillförtsdet egnakapitalet,vilkethärefteruppgårtill 38 185tkr.
Förbundetuppfyllerbalanskravetår 2014.

Förbundetsverksamhetsmässigamålomfattarfyraområdenmedtiodelmål.Försjudelmålbedömsmålen
varauppfyllda,medantre delmålbedömsinte ha uppnåtts.

Vibedömeratt ärsredovisningenbra beskriververksamhetochhändelserunder 2014.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrinet.

Karlshamn12 mars 2015

742-7p-z-c
KäthyNilsson

CJAL4k 42#k1
Ulf ranjeisson

BoLarsson

Ann-BrittBorgström

Redogörelseför granskningar2014
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Revisorerna

Bilagatill revisionsberättelsen2014

Redogörelse för granskningar 2014

Inledning
Deviktigastegranskningarnasomgenomförtsunderåret redovisas
kortfattati dennaredogörelse.Samtligarevisionsrapporterhar underåret
tillställtsdirektionensamtkommunfullmäktigei medlemskommunerna.

Granskningarnas inriktning
Vihar utförtgranskningarnaenligtkommunallagen,fastställt
revisionsreglementeochgodrevisionssedinomkommunalverksamhetI
granskningsarbetethar visomsakkunnigabiträdenanlitatPwCAB.

Åretsgranskningarsomomfattatredovisnings-ochverksamhetsrevision,
har skett i nära kontaktmedden granskadeverksamhetenenligtdemål
revisorernafastställtförgranskningsåret.Revisionsinsatsernasyftartillatt
undersökaomverksamhetenutövaspå ett ändamålsenligtsätt, att pröva
omräkenskapernaär rättvisandeochomden internakontrollsomutövas
är tillräcklig.Vägledandeförhur insatsernaprioriterasär bedömningar
utifrånväsentlighetochrisk.

Revisorernahar ävenunderårethaftmötenmedförbundschefenochmed
direktionensamtvidtvåtillfällenöverlagtmedrepresentanterför
medlemskommunernasfullmäktige.

Nedanredogörsförresultatetavunderåretvidtagnagranskningsåtgärder.

Årsredovisning 2014 (mars 2015)
Vibedömeratt årsredovisningenredogörförutfalletavverksamheten,
verksamhetensfinansieringochdenekonomiskaställningensamtatt
årsredovisningenuppfyllerkravenpå rättvisanderäkenskaperochär
upprättadenligtgodredovisningssed.Utifrånvårabedömningari
granskningsarbetethar visärskiltbetonatföljande:

Curasresultatförår 2014uppgårtill 5 327tkr (föregåendeår 5 260tkr)
motbudgeteratresultat1461tkr.Åretsresultatfördelatperverksamhet
visaratt verksamheternasresultatöverstigerellerär likamedbudgetutom
gällandeResurscentrumochGruppbostäderSjöarp,somvisarnegativa
avvikelsermotbudget,någotsomförResurscentrumberorpå
felbudgeteradeintäkter.

1(4)
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Direktionen har i Budget 2014 antagit verksamhetsmässiga mål och
finansiella mål för verksamheten. Beslut har tagits att uppföljning av
verksamhetsmålen skall göras per helår och inte i delårsrapporten.
Uppföljning gjordes av det finansiella målet i delårsrapporten, då det
tydliggör förbundets resultat och ställning, vilket vi tycker är bra.

Det finansiella målet har inte uppnåtts under året. Det finansiella målet
innebär att alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader. Cura
Resurscentrum redovisar lägre intäkter med 225 tkr.

De verksamhetsmässiga målen omfattar fyra områden med totalt 10

delmål. Sju av delmålen är uppfylkla och tre av delmålen är inte uppfyllda.
På övergripande nivå anser vi att verksamhetsmässiga målen delvis har
uppnåtts. Handlingsprogram för att uppnå samtliga mål framöver och
orsak till varför målen inte nås presenteras inte i årsredovisningen.

Granskning av delårsrapport per augusti 2014 (oktober
2014)
Syftet med granskningen är att ge Curas 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
direktionen beslutat.

Resultatet för perioden var 6,7 mkr (7,8 mkr), vilket är 1,1 mkr lägre än
motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekade mot ett
resultat om 3,5 mkr, efter sänkning av avgifterna för
medlemskommunerna. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas.

Samtliga verksamheter visar ett positivt utfall mot budgeterat utfall för
augusti, utom Resurscentrum. Orsaken till att de uppvisar ett negativt
utfall är att del av intäkterna budgetmässigt förts över från Kansliet under
2014. Denna fördelning visar sig inte motsvara den verldiga fördelningen.
Kansliet visar motsvarande överskott.

Direktionen har i Budget 2014 antagit verksamhetsmässiga mål och
finansiella mål för verksamheten. Beslut har tagits att uppföljning av
verksamhetsmålen skall göras per helår och inte i delårsrapporten. Det
finansiella målet följs upp i delårsrapporten, då det tydliggör förbundets
resultat och ställning, vilket vi tycker är bra. Målen är till stora delar av den
karaktären att de inte går att följa upp annat än på helår.

Utifrån genomförd granskning gjordes följande bedömning av
Kommunsamverkan Cura Individutvecklings delårsrapport:

2 (4)
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Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt, med undantag av att det i
delårsrapport enligt rekommendation nr 22 som jämförelseår skall
visas balansräkning per årsskiftet. Vi bedömer att denna avvikelse
inte påverkar våra bedömningar av delårsrapporten.

Vi bedömer att förbundet enligt prognosen (3,5 mkr) kommer att
klara balanskravet.

Vi kan inte uttala oss om direktionens möjlighet att uppnå de
verksamhetsmässiga målen, då det endast görs en uppföljning av
dem i årsredovisningen, enligt direktionens beslut.

Vi instämmer i direktionens bedömning att det finansiella målet
kommer att uppnås vid helåret, om man tar hänsyn till
felbudgetering av intäkter till verksamhet som flyttats från kansliet
till Resurscentrum

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar avseende "
Intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner" och
"Hantering av privata medel (Oktober 2014)
För att få en återkoppling till vilka resultat och effekter revisionen får, bör
revisorerna regelbundet följa upp granskningar som visat på brister i
verksamheten.

Den genomförda granskningen är en uppföljning av tidigare genomförda
granskningar avseende

Uppföljning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och
kvalitetsarbete, 2010

Uppföljning av hantering av privata medel, 2012

Granskningen har omfattat en översiktlig genomgång av vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av de synpunkter och förslag till åtgärder som
framkommit i revisionsrapporterna.

Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda och
genomgång av aktuella dokument.

Några punkter kvarstår dock, vilka vi rekommenderar att förbundet
åtgärdar:

Vi noterar att förbundet trots tidigare påpekanden ännu inte har
någon dokumentation över redovisningssystemet.

3 (4)
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Vi noterar att riktlinjerna för hantering av privata medel på Sjöarp
har skrivits om till viss del, men i samband med detta inte
kompletterats med uppgifter om hur räkenskapsmaterialet skall
förvaras och arkiveras. Vi rekommenderar att det, i samband med
den översyn som kommer genomföras under hösten av riktlinjer och
rutiner gällande hanteringen av klinternas privata medel, införs ett
stycke gällande förvaring och arkivering.

- Vi noterar att en översyn av internkontrollplanen ännu ej
genomförts för 2014.

- Vi noterar att finansieringsplanen kommer att uppdateras under
2015.

4 (4)
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KommunsamverkanCura Individutveckling
Org nr 222000-0711

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Styrelsenavgerföljandeårsredovisning.

Innehåll Sida

förvaltningsberättelseförlcommunsamverkancuraindividutvecklingår 2014 2
resultaträkning 19
balansräkning 20
kassaflödesanalys 21
noter 22

Ominteannatsärskiltanges,redovisasallabeloppi tusentalkronor.Uppgifterinomparentesavser
föregåendeår.
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Förvaltningsberättelse för KommunsamverkanCura Individutvecklingår 2014

Historik

Cura Individutveekling (tidigare Vårdförbundet Blekinge) har sedan år 1993 fungerat som en egen
verksamhet. Flera av de delverksamheter, företrädesvis institutioner inom det psykosociala
området, där Cura har huvadmannaskap, drevs tidigare av landstinget. Kommunerna var i princip
de enda kundema och då de upplevde att de ibland saknade insyn i och inflytande över
verksamhetemas vårdinnehåll bildades ett kommunalförbund, då VårdförbundetBlekinge, och
huvudmannaskapet flyttades över till förbundet. Bortsett från Karlskrona deltog alla
Blekingekommuner i samarbetet från början. Karlskrona anslöt sig 1997.

Curas huvuduppdrag är att i nära samarbetemed medlemskommunerna och andra kommuner
erbjuda kvalitativa tjänster inom områdena vård, skola, omsorg, och utbildning till bra priser. 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 är Curas verksamheternumera
också inriktade mot det neuropsykiatriskaområdet.

Cura driver i dag fyra större verksamheter:

Notavillan, barn- och familjeenhet
Sjöarp, boende och daglig verksamhet för personer med autism
Klaragymnasiet med internat, för elever med Aspergers syndrom eller högfungerande
autism, med följande enheter:

Klaragymnasiet
Basen, internat
Bredgatan, internat
Jämshög, intemat

Cura Ungdomsboende, boende för ensamkommande asylsökandebarn, med följande
enheter:

Cura Vilc
Cura Park
Cura Boda

Cura driver också fyra mindre verksamheter:
Familjerådgivning
Fanalljehems- och utredningskonsulenter
Personliga ombud
Resurscentrum

Cura har sitt kansli i Karlshamn och sysselsätter ca 150tillsvidareanställdamedarbetare,de allra
flesta på heltid.
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Cura Individutvecklings direktion, adjungerade ledamöter och revisorer 2014

Ordinarie ledamöter Kommun
Markus Alexandersson (S) ordförande Sölvesborg
Anita Skarphagen (S) Olofström
Jan-Åke Berg (S) 1:e vice ordf. Karlshamn
Carl-Eric Birgersson (M) 2:e vice ordf. Karlshamn
Ingrid Karlsson (S) Ronneby
Birgitta Lagerlund (M) Ronneby
Ingela Abramsson (C) Karlskrona
Eva Strömqvist (S) Karlskrona
Björn Gustavsson (MP) Karlskrona

Ersättare
Ingrid Christensen (M) Sölvesborg
Torsten Cairenius (M) Olofström
Ingrid Hagberg-Hake (5) Karlshamn
Irene Ahlstrand-Målind (M) Karlshamn
Bo Johansson (S) Ronneby
Kerstin Haraldsson (C) Ronneby
Fredrik Wallin (S) Karlskrona
Gunilla Ekelöf (FP) Karlskrona
Ronnie Nilsson (M) Karlskrona

Adjungerade ledamöter
Roine Olsson (S) Sölvesborg
Christel Friskopp(S) Karlshamn
Karin Landqvist (FP) Karlskrona
Miroslav Milurovic (S) Olofström
Ingrid Hennansson (C) Karlskrona
Kristina Valtersson (C) Ronneby

Revisorer
Kjell Thörnqvist (FP) Ordförande Karlshamn
Ann-Britt Borgström (S) Sölvesborg
Bo Larsson (S) Ronneby
Käthy Nilsson (C) Olofström
Ulf Danielsson (M) Karlskrona

Sammanträden:

Under året har Curas direktion sammanträtt vid sammanlagt fyra olika tillfällen. Två planerade
möten ställdes in eftersom det inte fanns några ärenden att behandla.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Året som gått har präglats av utveckling, förnyelseoch expansion.Detta gäller framför allt Cura
Ungdomsboende som utökades med ytterligare ett boende, Cura Boda, i Jämshög.Vi har också
drivit ett antal utvecklingsprojekt där vi kommer att se resultatet under innevarandeår. Jag tänker
då främst på utölcningenpå Nötavillan med femplatser och att vi från höstterminen2015 kommer
att erbjuda ytterligare ett nationellt program, estetiskaprogrammet, på Klaragymnasiet.Utökningen
på Notavillan är en konsekvens av ett ökat tryck på verksamheten, under 2014 var den
genomsnittliga beläggningsgraden 94 procent. Utökningen ger oss också möjligheter att skilja äldre
och yngre barn åt vilket är ett uttalat önskemål från lagstiftaren. Gymnasieskolanbreddar sig för att
attrahera, i första hand, Blekinges ungdomar att söka till skolan och inte välja andra alternativ.

Cura Resurscentrums tjänster efterfrågas i allt högre grad och vissa organisationsförändringarhar
genomförts för att vi ska klara av att svara upp mot kommunernas allt större efterfrågan.

Vi har anställt en personalchef vilket innebär att vi nu kan ha ett helt annat fokus på personalfrågor,
såsom bernanning, rekrytering,kompetenskrav och så vidare. Personalchefen ansvarar tillika för
Resurscentrum som både extemt och internt utgör vårt kompetenscentrum.

De befintliga verksamheterna inom Cura Ungdomsboendehar också expanderat till följd av ett
stort tryck under framför allt senare delen av året. Detta sammantaget innebär att Cura utökats med
ca 20 nya medarbetare under 2014 från 130 till 150.
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Kansli och direktion

Kansliet visar en positiv avvikelse med 2,1 mnkr mot budget. Detta beror de1s på att vi inte
utnyttjat möjligheten att anställa ytterligare en medarbetare till kansliet villcet vi tagit höjd för i
budgeten, dels på att budgeterade kostnader för konsulttjänster inte utnyttjats. Vi fick också en
återbetalning motsvarande 1,1 mnkr från Fora vilket i resultatet innebär att kostnaderna reduceras
med samma summa.

Direktionen uppvisar också en positiv avvikelse mot budget med 1,1 mnkr Delar av överskottet
förklaras av att Curas samlade ränteintäkter, 517,0 tkr, hamnar under direktionen. Vidare har inte
medel avsedda för oförutsedda utgifter utnyttjats alls.

Konsultgruppen

Under år 2011 samlades alla mindre verksamheter i en gemensam enhet kallad konsultgruppen.
Gruppen har nu en egen verksamhetschef och utgör en sammanhållen medarbetaregrupp där de
delar erfarenheter och utnyttjar varandras kompetenser i högre grad än tidigare. Detta är uppskattat
av medarbetarna och har visat sig vara mycket ändamålsenligt. Verksamhetema är dock i
ekonomiskt hänseende olika enheter med separata budgetar då finansieringen sker på olika sätt.

Resurscentrum startades upp under hösten 2011 och är i praktiken ett sätt att sanala all den spets-
och specialistkompetens som förbundet förfogar över, på ett ställe. En medarbetare arbetar som
koordinator för verksamheten och har som huvuduppgift att samordna intern och extern utbildning
och andra tjänster som Cura säljer extemt till medlemskommunema, i huvudsak handledning,
öppenvård och konsultation. Ytterligare en medarbetare är knuten till resurscentrum på halvtid, där
hon i huvudsak arbetar med handledning, utbildning och konsultation. Hon kombinerar
handlednings - och utbildningsuppdrag med ett chefskap för konsultgruppen. Infor årsskiftet
gjordes en organisationsförändring där ansvaret för Resurscentrum flyttade över till vår
personalchef. Tidigare ansvarig för Resurscentrum fyfier 65 under året och planerar att gå ner i
tjänstgöringsgrad så detta är ett sätt att säkra successionen och att vara rustade att möta framtiden.
Vår ambition är att Resurscentrums verksamhet ska utvecklas och utökas under kommande år.

1och med Resurscentrums koordinerande funktion kan kompetens från de olika verksarnheterna
samverka och resurser kan samutnyttjas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det
innebär bl a. att chefema inom Cura samarbetar i allt högre grad för att tillsammans skapa praktiska
och funktionella lösningar för kommunerna. Det innebär vidare att vi har frångått våra fasta
koncept för att bli tillgängliga för fier differentierade uppdrag.

Resurscentrum arrangerar också allt fier egna utbildningar. Dessa har under fjolåret utvecklas för
att dels omfatta nya koncept, de1s heldagsutbildningar. Resurscentrum och Sjöarps
utbildningsgrupp har etablerat ett samarbete för att tillsammans utveckla nya utbildningskoncept.
Eftersom resurscentrum är en "hela verksamhetens resurs" är det rimligt att kostnader som inte
möts av egna intäkter, täcks av den administrationsavgift som samtliga verksamheter bidrar med till
kansli och direktion. Under året har Resurscentrums intäkter tillsammans med Sjöarps intäkter för
deras utbildningar uppgått til1 drygt 2,0 mnkr
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Sjöarp

Sjöarp har idag ett delvis förändratuppdrag i förhållandetill det traditionella. Från att ha varit en
institution för de allra svåraste klientema med autismpå låg utvecklingsnivåi länet, har man nu
breddat sitt uppdrag till att även omfatta klienter med andra diagnoser.Man arbetar också betydl gt
mera utåtriktat, med handledning, öppenvård och utbildningsinsatser.När det avser
utbildningsinsatser har vi under fjolåret sagt upp vårt samarbetemed Region Södra Småland, som
administrerat våra utbildningar på nationell nivå. Samarbetethar fungeratbra men det är samtidigt
mycket kostsamt då vi delat på eventuella överskott. Vi marknadsförnu våra utbildningar i egen
regi och det har visat sig gå myeket bra. Vi har t ex. fått uppdrag i andra delar av landet, som längst
bort i Bollnäs.

Diskussioner förs ständigt med klientemas hemkommunernär det gäller att ta hem de egna
klienterna till lconununerna.Vi är överens om att det är önskvärt med en viss omsättning men en
hemflyttning förutsätter att kommunerna kan ta hand om klienternapå ett bra sätt utan att det blir
mer kostsamt än den nuvarande placeringen på Sjöarp, vilket gör att flera kommuner tvekar.Under
året har ingen hemflyttning genomförts. Detta innebär att fem av de ursprungligaklienterna, de så
kallade basklientema, alltjämt bor kvar på Sjöarp.Någon ytterligareav dessa anses preliminärt
kunna flytta tillbaka till sin hemkommun inom de närmaste åren

Av de totalt 12permanenta platserna har 11 varit belagda av klienter från medlemskommunerna,
bara en plats är belagd av extem klient. Den trettondeplatsen, akutplatsen,har hela året varit belagd
av en klient från Ronneby. Anledningen är att klienten, som är asylsökande,fått ett
avvisningsbeslut men att denna inte kunnat genomföras då man inte kunnat garantera ett säkert
återförenande med klientens släktingar. Platsen har därför betraktats som en permanent plats i
avvaktan på nya besked. Att salcnaen akutplats har visat sig vara myeket negativt eftersomvi
tvingats avstå från att ta emot kortare placeringar när kommunerna önskat detta. Vi undersöker
därför möjligheten att få hyra den RBU-gård som ligger i närheten av Sjöarps gruppboendeoch
dagliga verksambet. Huset drabbades av mögelskadorunder året och vi önskar nu att Ronneby
kommun köper huset och sanerar det så att vi kan hyra det i framtiden.

En av våra klienter, en ung man med diagnos autism, lättare utvecklingsstörningoch
tilläggsproblematik bodde i RBU-gården när mögelskadoma upptäcktes. Han kunde flytta med sin
personal till en lägenhet i Karlshamn, som Notavillan förfogar över. Flytten visade sig mycket
positiv ut klientperspektiv varför den permanentats i avvaktan på en vidare flytt till herakommunen.

Under hösten genomgick alla medarbetare på Sjöarp en femdagarsutbildningi TEACCH, som är
den metod som är rekommenderad och förhärskandenär det gäller personer med autism.
Satsningen är den mest omfattande som någonsin genomförtshos Cura. Det känns mycket
tillfredställande att ha fått möjlighet att genomföraden här satsningen med tanke på att många av
våra klienter antagligen tillhör den absolut svåraste kategorin att arbeta med inom
autismspektrumtillstånd.

Sjöarp visar ett överskott med 224 tkr, vilket är en negativ avvikelsemot budget med 223 tkr
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Klaragymnasiet med internat

Klaragynmasietmed internat har under äret haft en jämn och god efterfråganpå platser. Vid
skolavslutningeni somras tog sju elever studentexamen,sex av dem med fullständigabetyg. Tio
nya elever började i samband med hösttuminen i årskurs ett, varav fyrabodde på intenatet.Det är
efiersträvansvärtatt ha ett jämt in- och utflöde av elever även om detta inte alltid är möjligt.

Vi får många förfrågningar.Från medlemskommunernaär ansölcningamarelativt konstanta, ca 3-5
per läsår medan antalet förfrågningar från utomlänskommunertenderar att öka år från år. Vi har
idag 32 platser på skolan vilket tillåter i genomsnitt fyra externa antagningar per läsår. Vi har tre
internat med åtta platser vardera. Det innebär att vi gärna ser ett antal ansökningardär eleverna
antingen bor i Olofström eller pendlar till skolan. Vi kan ibland också ha elever som bor i
satellitboende, dvs. i egen lägenhet i Olofström.Under fjolåret hade vi 33 elever i genomsnittpå
skolan och 25 elever inslaivna på något av intematen, 1 elev bodde i satellitlägenhet.

Den nya gynmasieförordningen,Gyl 1, som trädde i kraft fullt ut i samband med höstterminen
2011, innebär komplikationer för våra elever då den lämnar farremöjligheter att individanpassa
utbildningens utfounning så att den tar hänsyn till ungdomarnas fimktionsnedsättning.I värsta fall
kan detta innebära att farre elever klarar att nå målen och därmedriskerar att lämna skolan utan en
fullständig gymnasieexamen. Från Curas sida har vi kontaktatutbildningsdepartementetför att
påtala dessa, får man anta, oönskade konsekvenser av den nya förordningen.Vi har gjort vissa
anpassningar av elevernas studieplaner men är noga med att informera föräldrarna om att det i
värsta fall kan innebära att eleverna inte får fullständigagymnasiebetyg.Hösten 2013 gjorde
skolinspektionen en tillsyn av Klaragymnasiet.Vi väckte då själva frågan om möjligheten att
anpassa studiegången för våra elever, trots att tillsynen inte alls var inriktad på den aspekten.Detta
mynnade ut i ett föreläggande från inspektionens sida där vi amnodades att ändra våra studieplaner
så att de i alla avseenden överensstämmer men den lagstadgade studieplanen. Anpassningarhar
gjorts så att eleverna innan de slutar hos oss ska ha genomgått de obligatoriska kurserna för att
kunna få ett fullständigt slutbetyg. Den stora komplikationen är att eleverna som tidigare fått delar
av sin utbildningpå internaten, det vi kallat för hem och hushåll, inte längre kan betraktas som
gymnasiekurser.Från både skolans och intematets sida har man kommit överens om hur man ska
gå till väga för att se till att de ändå får alla delar av utbildningen under sin tid hos oss. Detta
innebär vissa anpassningar av schema osv, men detta kan genomförasutan några stora
komplikationer.

Ett problem som vi uppmärksammat är att våra elever "tappas bort" när de flyttaxtillbaka till
henkommunen. De anses "flygfärdiga" av oss men när de återvänderhem får de inte alltid det stöd
som är önskvärt när det gäller bostad och daglig verksamhet och kan i värsta fall gå in i destruktiva
mönster. Vi har därför fokuserat mera på att förberedaungdomarna för ett kommande arbetsliv
genom att söka praktikplatser till dem innan de slutar skolan. På så sätt får det en viss erfarenhetav
att arbeta och kan också hitta områden som de upplever passar dem bra med hänvisning till deras
fimktionsnedsättningar.En medarbetare har genomgåtten kvalificeradutbildning och arbetar i stora
delar med just detta.

Totalt visar skolan ett överskott med 642 tkr vilket är en avvikelsemot budget med 444 tla, medan
internatet visar ett överskott med 539 tkr vilket är en avvikelse med 218 tkr.
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Cura Ungdomsboende

augusti 2011 tog Cura Park emot de första ensamkommandeasylsökandeungdomarna.Boendet
var då personal- och lokahnässigt rustat för 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
majoritet kom från Afghanistan. Sedan dess har ytterligare ett våningsplan i det före detta
studentboendet tagits i anspråk vilket gett möjlighet att erbjuda ytterligare 15platser. När också
dessa platser fyllts beslutades att ytterligare ett boende skulle öppnas i november månad 2012, i
Sölvesborgs kommun - Cura Vik.

Tillströmningen blev inte alls den vi antog vid iordningsställandetav Cura Vik vilket fick en del
oönskade konsekvenser för verksamheten, framför allt ekonomiskamen även personalmässigt
eftersom vi inte kunde anställa full styrka och därmedtvingades erbjuda ganska obekväma scheman
till de anställda. Under hela 2013 hade vi flera vakanta platser. Under våren 2014 fylldes dock
platserna successivt och fram emot sommaren förändradessituationen totalt när kommunernab1ev
anvisade ungdomar i betydligt snabbare takt än tidigare.De vakanta platserna fylldes omgående
och i slutet av sommaren stod det klart att vi trots överinskrivningarinte skulle kunna erbjuda fler
platser med mindre än att vi öppnade ytterligare ett boende. Genom ett väl fungerande samarbete
med Jämshögs Folkhögskola kunde vi med två veckors varsel öppna en ny verksamhet, Cura Boda,
i ett av Folkhögskolans intemat. Vi kunde frikopplamedarbetare från de befintliga verksamheterna
och omfördela resurser, vilket var en förutsättningför att kunna starta med så kort framförhållning.
Under hösten har lokalerna byggts om och brandsäkrats. Vi kommer under våren att ta ytterligare
ett intemat i anspråk för att kunna erbjuda fier platser.

Migrationsverkets prognos när det gäller ensamkommandeasylsökandebarn säger att antaletbam
kommer att öka väsentligt under 2015 vilket innebär att "våra" kommuner kommer att behöva ett
betydligt större antal platser än de vi kan erbjuda i dagsläget varför vi planerar för att öppna
ytterligare fyra institutioner under året. Karlshamns kommun har aviserat intresse för att ingå i
samverkan. Om detta blir faljet kommer behovet av platser att öka ytterligare.

Vi hade vid årsskiftet 57 ungdomar inskrivna i något av våra boenden, 45 på institution och 12 i
utslussningslägenhet. Bedömningen är att vi under året måste tillskapa minst 70 ytterligaplatser.Vi
måste också skynda på processen där ungdomarna flyttar ut i utslussnings-lägenheter.

Cura Park uppvisar ett nollresultat vilket är helt i enlighet med budget.

Ekonomi och balanskrav

År 2014 har i ekonomiskt hänseende varit ett bra år för förbundet.Ären 2004 - 2006 var förlustår(
2004 -2,66 mnkr, 2005 -1,6 mnkr, 2006 -3,77 mnkr) I enlighet med beslut i direktionen kunde
förlusterna täckas genom det egna kapital som upparbetats under tidigare år. Åren därefterhar alla
visat positiva resultat och i samband med bokslut för år 2009 gjordes en engångsutbetalningtill
rnedlemslcommunernaom 12 mnkr för att reducera det växande egna kapitalet. I och med årets
ekonomiska överskott har det egna kapitalet ökat till 38,1 mnkr Beslut har tagits i Curas direktion
att åter verkställa en utbetalning till medlemmarna. Denna gång avser Cura att reducera det egna
kapitalet med 15 mnkr Betalningen görs i förhållande till hur mycket respektive kommun betalat
till Cura för nyttjade tjänster.
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Förbundet hanterar sitt pensionsåtagandegenom en försäkringslösningoch har därmed inte någon
pensionsskuld.

Utvärcleringav verksamhetensmål

I enlighet med direktionens beslut ska Curas finansiella och verksamhetsmässigamål utvärderasi
samband med årsredovisningen. Under år 2013 antog Curas direktion en ny Kvalitetspolicyoch i
samband med denna även nya ekonomiska och verksamhetsmässigamål. Det är första gångendessa
mål utvärderas.

Finansiellaoch verksamhetsmässigamål

Cura verkar främst inom de psykosociala och neuropsykiatriskaområdena eller områden som
tangerar dessa, och dess ändamål är att på medlemmarnas uppdrag organiseraoch driva sådan
verksamhet där kommunerna ser ekonomiska och verksamhetsmässigafördelar med samordning
Cura ska kunna fungera som huvudman för verksamheter som avser skola, hem för vård eller
boende (SoL 6:1 §)eller boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS 9:8 §),
samt bostad med särskild service för vuxna (LSS 9:9 §). Cura skall också verka för att, inom de
områden som nämnts ovan, utveckla spetskompetens, för att kunna erbjudakvalificerad utbildning,
utredning, handledning, konsultation, rådgivning mm till kommunema.

Ekonomiskamål:

Alla Curas verksamheter ska bära sina egnakostnader

Alla Curas verksamheter, med undantag av CuraResurscentrum, bar under 2014 sina egna
kostnader. Anledningen till att Cura Resurscentrum visade ett underskott i
årsredovisningen är attfelaktigt antagande om kostnadsfärdelningenmellan
Resurscentrum och kansliet. Kansliet visade ett äverskott tned dtyga två mnkr.

Verksamhetsmässiga  

Personal

Cura är en kvinnodominerad verksamhet där fördelningeni dag är 66 procent kvinnor och
34 män. Cura ska eftersträva enjämnare könsfördelningmellan könen till 40/60 procent.

Fördelningen mellan män och kvinnor var underfjolåret 65procent kvinnor och 35procent
män, vilket innebär att vi ärpå väg mot målet även om det går långsamt.

M nst 90 procent av Curas medarbetare ska känna till och känna s g delaktiga i förbundets
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övergripande ekonomiska och verksamhetsmässigamål.

84procent av Curas medarbetare känner tillförbundets övergripande ekonomiskaoch
verksamhetsmässiga mål, medan 65procent av de som känner till dem känner sig delaktiga
i desamma.

Minst 90 procent av Curas medarbetare ska känna till och känna sig delaktigaden egna
verksamhetens lokala mål.

94procent av Curas medarbetare tyckeratt detfinns inspirerande och tydliga
gemensamma målför den egna verksamheten.

Minst 90 procent av Curas medarbetare ska vara väl förtrogna med och uppleva att
kvalitetshandboken är ett levande och centralt styrdokument för det samladekvalitetsarbetet
inom förbundet.

98procent av Curas medarbetare uppleversig välförtrogna med kvalitetshandbokenoch
95procent upplever att det är ett levande och centralt styrdokumentför det samtade
kvalitetsarbetet inomförbundet

Minst 90 procent av Curas medarbetare ska uppleva trivsel på arbetsplatsenvad avser
ledning, delaktighet och samarbete.

95procent av Curas medarbetare upplever tr vselpå arbetsplatsen vad avser ledning,
delaktighet och samarbete.

Kompetensutveckling/Handledning

De samlade kostnaderna för kompetensutvecklingoch handledning ska varje år motsvara
minst 1,3procent av förbundets totala personalkostnader.

Kostnadernaför kompetensutveeklinguppgick 2014 till LO mnkr. Vilketmotsvarar 1,0
procent av de totala personalkostnaderna.

Minst 80 procent av den kompetensutvecklingsom förbundet erbjuder sina medarbetare,
ska utgå från den analys som görs årligen inom ramen för ledningsgmppen och som utgår
från enhetsvisa SWOT-analyser och följer fastställda rutiner

Mer än 80procent av den kompetensutvecklingsomförbundet erbjuder sina medarbetare,
har utgåttfrån den analys som görs årligen inom ramenför ledningsgruppenoch som utgår
från enhetsvisa SWOT-analyser ochföljer fastställda rutiner.

Beläggning

Av de placeringar som görs inom Curas verksamheter ska totalt minst 50 procent utgöras av
placeringar från medlemskommunerna.
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Andelen placeringar från medlemskommunernahar varit 73%Notavillan, 94% Sjöarp,
96% Cura Ungdomsboendeoch 50% Klaragymnasiet med internat.

Resultat

Minst 90 procent av Curas kunder ska uppleva att de dokumenterade uppdrag som givits
förbundet har genomförts i enlighet med överenskommelse.

Över 90procent av Curas kunder uppleveratt de dokumenterade uppdragensom givits till
förbundet har genomförts i enlighet med överensstämmelse.

Varje verksamhet utvärderar sina egna resultat efter fastställda kriterier, som utgår från egna
verksamhetsmässiga mål. Av dessa ska totalt minst 90 procent vara uppfyllda

Vid utvärderingen av verksamheternas egna mål har mer är 90procent varit uppfillda.

Sammanfattning

Cura har högt ställda ambitioner varför det inte känns alarmerande att vi inte når målen inom
samtliga områden. Tvärtom är det glädjande att resultatet i flera fall ligger någon eller några
tiondelar högre än under föregående år. Samtidigt ger utvärderingen självklart viktiga signaler om
vilka områden som förbundet bör uppmärksamma särskilt som förbättringsområden framöver.

När det gäller det ekonomiska målet har vi inte nått det full ut. Resurscentrum uppvisar ett negativt
resultat och har alltså inte burit sina egna kostnader. Detta beror, som nämnts ovan, på att vi gjorde
felaktiga antaganden när det gällde kostnadsfördelningen mellan resurscentrum och kansliet vid
budgeteringen. Å andra sidan har flera verksamheter gjort betydligt bättre resultat än vad som
antogs vid ingången av året.

Helt i linje med Curas mål och ambitioner ökar intäktema till följd av de sålda konsulttjänstema
inom Resurscentrum vilket är mycket glädjande.

Den upplevda kvaliteten är genomgående hög och 100 procent av utvärderade uppdrag som inte
avbrutits av klienten själv, har genomförts enligt överenskommelse. 98 procent är stolta över det
arbete som utförs där. 96 procent uppger att de tycker att det är roligt att gå till jobbet och 99
procent trivs med sina arbetskamrater, vilket måste uppfattas som ett kvitto på att verksamheten
som helhet präglas av en bra arbetsmiljö.

Det går bra för Cura, men självklart ser vi många utveckl ngs- och förbättringsområden, vilket är
mycket stimulerande och utmanande.
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av hot om våld, sexuellt ofredande eller att personalen blivit knuffat j affekteradesituationer,Ett av
våra personliga ombud blev via mail sexuellt trakasseradav en klient. Alla redovisade tillbud,
händelser och arbetsskador anmäls och analyserasmed regelbundenhet i den Centrala
Samverkansgmppen. CSG har haft fyra sammanträdenunder året.

Under året har två Lex Sarah-utredningargenomforsinom Cura, båda efter händelser som inträffat
på något av Cuas Ungdomsboenden, En utredning har genomförts när det gäller
medicinhanteringen på Sjöarp.
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag (1997:614)om kommunal redovisningslag (KRL),
tillämpliga delar i Kommunallag (1991:900) 8 kap och från Rådet för kommunal redovisning
(RKR) utfårdade redkommendationer.
• dokumentation av redovisningssystemetej fårdigställd

Avtalsförbindelse Cura Individutveckling har inga avtalsförbindelseravseende särskilda
pensioner till nu anställda eller tidigare anställda.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångarredovisas till anskaffningsvärdeminskat med avskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematisktöver fillgångensbedömda nyttjandeperiod.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.

Anställdas fordran i form av sparade semesterdagaroch okompenseradövertid redovisas som
kortfristig slculd.Förändringen under året har belastat resultatet.

Intäktsräntor som inflyter efter årsskiftethar fordr ngsbokförts och tillgodogjorts
redovisningsåret.

Kapitalkostnader består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknatpå
objektens anskaffningsvärden.

Kundfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter ärsskiftet men hänförliga fll redowsningsåret,
har fordringsbokförts och tillgodogjorts redovisningsåret.

Leverantörsfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter årsskiftet men hänförliga till
redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar redovisningsåret.

Förvaltning av privata medel Sjöarp, omfattningen av privata medel redovisas från och med
2008 som ansvarsförbindelse. Denna redovisningsprincip är ny, men förvaltning har även skett
tidigare.

Nyckeltalsdefinitioner, soliditet - eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt) i förhällande till balansomslutningen.Avkastning på sysselsatt kapital -
rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i
förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuellapersonalomkostnadspåläggi sambandmed
löneredovisningen med följande procentsatser:
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 30,50
Avtalsenliga arbetsgivaravgifter 0,20
Avtalspension 7,00
Särskild löneskatt 1 65
Summa 39,35
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Granskning av årsredovisning 2014

fl

1 Sammanfattning

Vibedömeratt årsredovisningeni allväsentlighetredogörförutfallet av verk-
samheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställning-
en.

Vibedömervidareatt årsredovisningeni alltväsentligtuppfyllerkravenpå rättvi-
sande räkenskaper ochär upprättad enligtgodredovisningssed.

Vibedömeratt kommunalförbundetsekonomiskasituationochutvecklingbeskrivs
på ett utförligtsätt. Kommunalförbundetsresultatför år 2014uppgårtills 327tkr
(föregåendeår 5 260tkr) mot budgeteratresultat1461tkr.Åretsresultatfördelat
perverksamhetvisaratt verksamheternasresultatöverstigerellerär likamedbud-
getutom gällandeResurscentrumochGruppbostäderSjöarp,somvisarnegativa
avvikelsermot budget.

Kommunalförbundethar vidårsskiftetreduceratmedlemskommunernasavgifter
med7 8oo tkr (föregåendeår 6 480 tkr).

resultatetingåråterbetalningfrån FORAförtidigaregjordainbetalningarmed
1083 tkr.

Kommunalförbundetleverupp tillkommunallagenskravpå en ekonomii balans.
Perden sista december2014uppgårkommunalförbundetsegetkapitaltifi38 185
tkr (föregåendeår 32 857tkr).

Curasdirektionbeslutadeunder 2013omnyafinansiellaochverksamhetsmässiga
mål.Dettaär förstaverksamhetsåretsommålenutvärderas.Besluthar tagitsatt
uppföljningavverksamhetsmålenskallgörasper helår ochinte i delårsrapporten.
Detfinansiellamåletföljsävenupp i delårsrapporten,då det tydliggörförbundets
resultatochställning,vilketvi tyckerärbra. Deverksamhetsmässigamålenföljs
upp i årsredovisningen.Målenär till stora delaravden karaktärenatt de inte går att
följaupp annat än på helår.

Viinstämmeri förbundetsbedömningatt detfinansiellamåletinte har uppnåtts
under året. Detfinansiellamålet innebäratt allaCurasverksamheterskabära sina
egnakostnader.CuraResurscentrumredovisarlägreintäktermed 225tkr.

Deverksamhetsmässigamålenomfattarfyraområdenmed totalt lo delmål.Sjuav
delmålenär uppfylldaochtre avdelmålenär inte uppfyllda.Påövergripandenivå
bedömervi att verksamhetsmässigamålendelvishar uppnåtts. Handlingsprogram
för att uppnå samtligamålframöverochorsakfillvarförmåleninte nås presenteras
inte i årsredovisningen.
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2 Inledning
2J Bakgrund

den kommunalaredovisningslagen(K81)reglerasexternredovisningenförkom-
muner ochlandsting,samtkommunalförbund.I lagenfinnsbestämmelseromårs-
redovisningen.Vidarereglerasdenkommunalaredovisningenavuttalandenfrån
Rådetför kommunalredovisning(RKR)ochi tillämpligadelaravRedovisningsrå-
det ochBokföringsnämndensnormering.

Revisionsobjektär direktionensomenligtkommunallagenär ansvarigför årsredo-
visningensupprättande.

2.2 Revisionsfråga och metod
Revisorernahar bl. a. tilluppgiftatt prövaomräkenskapernaär rättvisande.Inom
ramenför dennauppgiftbedömsomårsredovisningenär upprättad i enlighetmed
lagom kommunalredovisaing(kap3 —8) Vidareskarevisorernaenligtkommu-
nallagen(9:9a)avgeen skriftligbedömningavomresultatetenligtårsredovisning-
en är förenligtmedde måldirektionenbeslutatom.Bedömningenskabiläggasårs-
bokslutet.Dettasker inomramenförupprättandetavrevisionsberättelsen.

Granskningen,somskerutifrånett väsentlighets-ochriskperspektiv,skabesvara
följanderevisionsfrågor:

Lämnarårsredovisningenupplysningomverksamhetensutfall,verksamhetens
finansieringochden ekonomiskaställningen?Medverksamhetensutfallavses
utfalleti förhållandetill faststältdamål ochekonomiskaramar.

Ärårsredovisningensresultatförenligtmedde måldirektionenbeslutat avse-
endegodekonomiskhushållning?

Har balanskravetuppfylltsochhanteras eventuellaunderskotti enlighetmed
balanskravetsregler?

Ärräkenskapernai alltväsentligträttvisande?Medrättvisandeavsesföljsamhet
mot lag,rekommendationerochgodredovisningssed.

Granskningenavårsredovisningenomfattar:

förvaltningsberättelse(inklusivedrift-ochinvesteringsredovisning)

resultaträkning

kassaflödesanalys

balansräkning
Bilagorochspecifikationertill årsredovisningensolikadelarhar granskats.

Vihar ävenbedömtkommunalförbundetsekonomiskaställningochutveckling,
efterlevnadenavbalanskravetochomresultateti årsredovisningenär förenligtmed
de målför godekonomiskhushållningsom direktionenbeslutat om.
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Granskningenhar utförtsenligtgodrevisionssed.Detinnebäratt granskningen
planeratsochgenomförtsur ett väsentlighets-ochriskperspektivför att i rimlig
gradkunna bedömaom årsredovisningeni alltväsentligtgeren rättvisandebild.
Medrättvisandebildmenasatt årsredovisningeninte innehållerfelsompåverkar
resultat ochställningellertilläggsupplysningarpå ett sätt somkanledatill ett fel-
aktigtbeslutsfattande.Granskningenomfattardärföratt bedömaett urvalavun-
derlagenför den informationsomingåri årsredovisningen.Dåvår grånskningdär-
för intevarit fullständigutesluterdeninte att andra än här framfördafelaktigheter
kan förekomma.

Granskningenhar introduceratsgenomkontakterochsamplaneringmedkom-
munalförbundetsekonomikontor.Granskningenhar utförtsenligtgodrevisionssed
medutgångspunkti SKYREV:sutkast "Vägledningför redovisningsrevisioni kom-
muner ochlandsting".Vägledningenbaseraspå ISA(InternationalStandardson
Auditing). Somframgåravvägledningenkan implementeringenskesuccessivtvar-
för tillämpligaISAhelt ellerdelvishar följts. Granskningenhar skettgenominter-
vjuer,dokumentgranskning,granskningavräkenskapsmaterialochi förekom-
mandefallregisteranalys.

Vårgranskningochvåra synpunkterbaseraspå det utkast tillårsredovisningsom
presenterades2015-02-18.Direktionenfastställerårsredovisningen2015-02-25.

Rapportensinnehållhar sakgranskatsavredovisningschefenochförbundschefen.
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3 Granskningsresultat

3.1 Verksamhetens utfallfinansiering och eko-
nomiska ställning

3A Förvaltningsberättelse
Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.
förvaltningsberättelsens flerårsöversikt beskrivs också hur ekonomin utvecklats de
fem senaste åren.

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande. Förbundet han-
terar sitt pensionsåtagande genom en försäkringslösning och har därmed inte nå-
gon pensionsskuld.

De finansiella nyckeltalen beskrivs och redovisas, de ger uttryck för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet.

Händelser av väsentlig betydelse
Av förvaltningsberättelsen framgår väsentliga händelser som inträffat under räken-
skapsåret.

Förväntad utveckling
Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen av för-
bundets olika verksamheter.

Väsentliga personalförhålianden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a,
dvs, frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor. I övrigt
lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen.

investeringsredovisning
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förbundet inte behöver upprätta en separat investeringsredovisning.

Förbundet har ingen separat investeringsredovisningen, vilket motiveras av att tidi-
gare års investeringar är marginella. Förbundet har inte gjort några investeringar
2014.
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Granskning av årsredovisning 2014

3.z3 Kassafilidesanalys
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och inves-
teringar.

Vi bedömer att noter till kassaflödesanalysen finns i tillräcklig omfattning.

Vi bedömer att uppgifterna i kassaflödesanalysen överensstämmer med motsva-
rande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.

3.2.4 Tilläggsupplysningar
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyfter KRL:s krav och i
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:

Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings-
princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intres-
senter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.

Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans-
räkning samt kassaflödesanalys specificeras och preciseras i notupplysning-
ar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovis-
ningssed i övrigt.

2015-03- 12

innUC
Yvonne Lundin
Uppdragsansvarig
Auktoriserad revisor/
Cergerad kommunal revisor
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Granskning av delårsrapport 2014

1 Sammanfattande bedömning
PwChar på uppdragavCuraIndividutvecldingsförtroendevaldarevisorer
översiktligtgranskatförbundetsdelårsrapportförperioden2014-01-01—2014-08-
31.Uppdragetingårsomen obligatoriskdelavrevisionsplanenför år 2014.

Syftetmed den översikthgagranskningenär att geförbundetsrevisorerett underlag
för sinbedömningavom delårsrapportenär upprättadi enlighetmedlagenskrav
ochgodredovisningssedsamt omresultatetär förenligtmedde målsom
direktionenfastställt.Revisorernasuttalandeavgesi denbedömningsom de
avlämnartill direktioneni sambandmed att delårsrapportenbehandlas.

Resultatetförperiodenär 6,7mkr (7,8mkr),vilketär 1,1mkrlägreän motsvarande
periodföregåendeår. Prognosenförhelåretpekarmot ett resultatom3,5mkr,efter
sänkningavavgifternaförmedlemskommunerna.Bedömningeni delårsrapporten
är att balanskravetkommeratt uppfyllas.

Samtligaverksamhetervisarett positivtutfallmotbudgeteratutfallför augusti,
utom Resurscentrum.Orsakentill att de uppvisarett negativtutfallberor på att del
avintäkternabudgetmässigtförtsöverfrån Kanslietunder 2014.Dennafördelning
visarsiginte motsvaradenverkligafördelningen.Kanslietvisarmotsvarande
överskott.Videlarförbundetsbedömningatt underskottetintekanses somsärskilt
allvarligt.Prognosenvisaratt verksamheternaspositivaresultatkommeratt hållai
sigävenpå helåret

Direktionenhar i Budget2014antagitverksamhetsmässigamålochfinansiellamål
förverksamheten.Besluthar tagitsatt uppföljningavverksamhetsmålenskallgöras
per helår ochinte i delårsrapporten.Detfmansiellamåletföljsupp i
delårsrapporten,då det tydliggörförbundetsresultatochställning,vilketvi tycker
är bra. Deverksamhetsmässigamålenkommerliksomtidigareatt följasupp i
årsredovisningen.Målenär till stora delaravden karaktärenatt de inte går att följa
upp annat än på helår.

Utifrånvår översiktligagranskninggörvi följandebedömningavförbundets
delårsrapport:

Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt, med undantag av att det i delårsrapport
enligt rekommendation nr 22 som järnförelseår skall visas balansräkning
per årsskilter. Vi bedömeratt denna avvikeZseinte påverkar våra
bedömningar av delårsrapporten.

Vi bedömer att förbundet enligt prognosen (3,5 mkr) kommer att klara
balanskravet.

Vi kan inte uttala oss om direktionens möjlighet att uppnå de
verksamhetsmässiga målen, då det endast görs en uppföljning av dem i
årsredovisningen, enligt direktionens beslut.

Oktober 2014
Cura Individutveclding av 7
PwC
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Vi instämmer i direktionens bedömning att detfinansiella målet kommer
att uppnås vid helåret, om man tar hänsyn tillfelbudgetering av intäkter
till verksamhet som flyttats från kansliet tillResurseentrum.

Oktober 2014
Cura Individutveckling
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Direktionsbeslut avseende god ekonomiskhushållning

2.4 Metod
Granskningen har utförts genom:

Intervjuer med berörda tjänstemän

Analys av relevanta dokument

Översiktlig granskning och analys av det siffermässigabokslutet per 2014-
08-31 samt av resultatprognosen för året

Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs
för att bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen 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 kansliet.
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3 Granskningsresultat

3.1 Rättvisande räkensks per och god
redovisningssed

Denupprättadedelårsrapportenomfattarperiodenjanuari —augusti.Resultatetför
periodenuppgårtill 6,7mkr.

Delårsrapportenbestår avenförvaltningsberättelsesamtresultaträkning,ba-
lansräkningochkassaflödesanalys.EnligtRådetförkommunalredovisnings
rekommendation22 samt godredovisningssedi övrigtskallsomjämförelseårför
balansräkningenvisasbalansräkningper årsskiftet.1delårsrapportenlämnas
informationombalansräkningper 2013-08-31.Vibedömeratt dennaavvikelseinte
påverkarvårabedömningaravdelårsrapporten.

Vihar granskatett urvalposterbl.a.avseendeperiodiseringarsom är gjordai
samband meddelårsrapporten.

Prognosför äret lämnasi ett kort avsnitti delårsrapporten.Prognosenförhelåret
pekar på ett positivtresultatuppgåendetill3,5mkr,efteråterbetalningavavgift till
medlemskommunerna.Budgeteratresultatuppgårti111,5mkr

Balanskravetkommeratt uppfyllas,men någonbedömningavom detkommeratt
uppfyllasgörsinte i delårsrapporten

Detlämnasuppgifteromsjukfrånvaroni delårsrapporten.Sjukfrånvaronär i stort
sett oförändradmotföregåendeår. Sjukfrånvaronbestårtill största delenav
korttidsfrånvaro.

Uppgifteromnyckeltallämnasi formavflerårsjämförelseöverfyraår.
Verksamhetensutvecklingvisashär på ett överskådligtsätt.

Bedömning

I vår öuersiktliga granskning har det inteframkommit några
omständigheter som tyder på att förbundets delårsrapport är upprättad i
strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

3.2 Resultatanalys
Prognosenförhelåretpekar på ett positivtresultat,3,5mkr,efteråterbetalningav
avgiftertill medlemskommunerna.Prognosticeratresultatär 2 mkrbättre än
budgeterat resultatpå helår.

I kommentarertill resultatet förverksamheternakommenterasde större
avvikelsernaijämförelsemot budgetochföregåendeår.

Balansutredandenot lämnasinte.

Oktober 2014
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3.4.2 Mål för verksamheten
Det görs ingen uppföljning av de verksamhetsmässiga Målen i delärsrapporten. De
verksamhetsmässiga målen kommer liksom tidigare att följas upp i
årsredovisningen. Målen är till stora delar av den karaktären att de inte går att följa
upp annat än på helår,

edönming

Vilcan inte uttala oss om direktionens möjlighet att uppnå de
verksamhetsmässiga meden,då de endast görs en uppföljning av dem i
årsredovisningen, enligt direktionens beslut.

12"vnne Lundin
Projektledare/Uppdrag sledare

/
./`

2 014-1 0-29
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Uppföljande granskning av Intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner

1 Sammanfattande bedömning
PwChar på uppdragavrevisorernai KommunsamverkanCura
Individutveckling(Cura)genomförtenuppföljningavtidigaregjorda
granskningaravseende"Intern kontrolli ekonomiadministrativarutiner"och
"Hanteringavprivatamedel",genomförda2010 och2012.

Detär vår sammanfattandebedömningatt Curapå mångasätt har förbättrat
sitt arbetemed intern kontrollochtagittill sigavvåraförbättringsförslagfrån
genomfördagranskningar.Någrapunkterkvarstårdock,vilkavi
rekommenderaratt förbundetåtgärdar:

Vi noterar att förbundet trots tidigare påpekanden ännu inte har
upprättat någon dokumentation över redovisningssysternet.

Vi noterar att riktlinjerna för hantering av privata medel på Sjöarp har
skrivits om till viss del, men i samband med detta inte har
kompletterats med uppgifter om hur räkenskapsmaterialet skall
förvaras och arkiveras. Vi rekommenderar att det, i samband med den
översyn som kommer genomföras under hösten av riktlinjer och rutiner
gällande hanteringen av klinternas privata medel, införs ett stycke
gällande förvaring och arkivering.

Vi noterar att en öuersynau internkontroliplanenännu ej genomförts
för 2014.

Vi noterar att finansieringsplanen kommer att uppdateras under 2015.

Vinoterar dockatt:

- Vi noterar att det idagfinns en väl dokumenterad manual över de olika
momenten i lönehanteringen.

Vinoterar att rutinerna gällande ekonomiska uppföljningar är väl
utarbetade ochfungerar bra

Uppföljning har gjorts av om rutiner och dokumentation följs enligt de
riktlinjer som finns i kvalitetshandboken. Uppföljning har gjorts au
hanteringenpå Notavillan. Vi noterar att verksamheten fortsatt följer
de rutiner och upprättar den dokumentation som krävs enligt
Kvalitetshandboken.
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Privata medel har granskats genom en uppföljande granskning av
hanteringen av klienternas privata medel på Sjöarp. Vi noterar att
verksctmhetschefen ännu inte har genomfört den årliga
stickprovskontrollen. Kontroller kommer att genomföras under hösten.

Vi noterar att riktlinjerna för förvaring och arkivering av klientens
räkenskapsmaterial enligt våra rekommendationer har ändrats i och
med att stycket gällande att den ansuarigeför den boendes ekonomi
skall kvittera ut räkenskaperna har strukits.

Oktober 2014
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Uppföljande granskning av Intern kontroll i ekonomiadminIstrativa rutiner

2 Revisionsfrågor och metod
För att få en återkoppling till vilka resultat och effekter revisionen får, bör
revisorerna regelbundet följa upp granskningar som visat på brister i
verksamheten.

Denna granskning är en uppföljning av tidigare genomförda granskningar
avseende

Uppföljning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och
kvalitetsarbete, 2010
Uppföljning av hantering av privata medel, 2012

Granskningen har omfattat en översiktlig genomgång avvilka åtgärder som
vidtagits med anledning av de synpunkter och förslag till åtgärder som
framkommit i revisionsrapporterna.

Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda och genomgång
av aktuella dokument.

Granskningen har avgränsats till att omfatta de mest väsentliga synpunkterna.

Rapporten är i sin faktadel avstämd med förbundschef, ekonomisekreterare,
löneadministratör och verksamhetscheferna på Sjöarp och Notavillan.
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Uppföljande granskning av Intern kontroll i ekonomiacIministrativa rutiner

3 Granskningsresultat och
revisionell bedömning

Syftet med den uppföljande granskningen är att ge en samlad bedömning av
förbundets regler och riktlinjer avseende intern kontroll och hur förbundet
hanterade privata medel.

Granskningen omfattar en översiktlig genomgång av vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av de synpunkter och förslag till åtgärder som
framkommit i de tidigare revisionsrapporterna.

3.1 Uppföljning intern kontroll

3.1.1 Sammanfattande bedömning 2010

Den granskning som genomfördes 2010 avsåg en uppföljning av den interna
kontrollen i löpande bokföring, kund- och leverantörsbetalningar och löner,
samt av styrdokument och centrala direktiv, som beskrivs i kvalitetshandboken.

I den sammanfattande bedömning som gjordes i rapporten 2010 konstaterades
att:

Förbundet saknar dokumentation över redouisningssystemet.

Förbundet saknar dokumentation över verifieringskedjan gällande
lönekostnader.

3.1.2 Iakttagelser 2014

Det har inte skett några förändringar 1firmateckningsrätten sedan föregående
granskning. Alla utbetalningar överstigande to tkr ska attesteras av två
personer i förening, varav förbundschefen är en av attestanterna. Lönelistan
attesteras av förbundschefen. Utlägg och kostnader som avser förbundschefen
skall attesteras av direktionens ordförande. Vår genomgäng visar att denna
rutin inte följs.

Det har inte heller skett några ändringar i rutinerna för hantering av kund- och
leverantörsbetalningar sedan föregående granskning. Vår genomgång visar att
rutinerna fungerar på ett tillfredsställande sätt. Förbundets ekonomiansvarige
registrerar kundfakturor och dagrapporter, lönehandläggaren är tillika
ansvarig för registrering av leverantörsfakturor.
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Förbundet har ett löpande avtal med Karlshamns kommun gällande ekonomi-
och lönesystem. Lönehandläggaren vid förbundet och en lönehandläggare vid
Karlsharnns kommun har båda behörighet till förbundets lönesystem.
Förbundet använder Heroma lönesystem. Från och med oktober 2014 är även
förbundschefen registrerad som behörig användare i lönesystemet.
Lönehandläggaren är spärrad för registrering av sina egna uppgifter. Varje
verksamhetschef godkänner att löneunderlaget är korrekt i Heroma för sin
personal innan löneutbetalning sker. Verksamhetscheferna kan endast se
uppgifter över de anställda som tillhör hans/hennes verksamhet. Denna
granskning omfattar ingen ytterligare granskning av lönehanteringen.

I föregående granskning påpekades att det saknas dokumentation över
verifieringskedjan gällande lönekostnader. Det finns idag en väl utarbetad
manual över de olika momenten i Heroma. Genomgång av lönesystemet med
lönehandläggaren och verifieringskedjan av lönekostnader visar att rutinerna är
tillfredsställande.

- Vi noterar att det idagfinns en uäl dokumenterad manual över de olika
momenten i lönehanteringen.

Den beskrivning över ekonomiskt ansvar som gjordes i förra granskningen
kvarstår. Förbundet har inte genomfört några förändringar i sina rutiner.
Verksamhetscheferna har eget ekonomiskt ansvar för sina verksamheter.
Månadsvis görs ekonomiska uppföljningar av verksamheterna i
ledningsgruppen, totalt 14personer. De kvartalsvisa uppföljningarna och
fördjupade ekonomiska analyserna avverksamheterna genomförs av
ekonomiansvarig tillsammans med respektive verksamhetschef.

- Vi noterar att rutinerna gällande ekonomiska uppföljningar är väl
utarbetade ochfung erar bra

kvalitetshandboken under ett avsnitt för "Curas ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete" återfinns i Styrdokument och centrala direktiv en
beskrivning över de styrdokument förbundet utarbetat, som följer lagar och
förordningar. Här finns även egna policyers och direktiv, centrala direktiv, som
fungerar som en regelbok över hur man hanterar specifika situationer som kan
uppstå i verksamheten. Förbundets aktuella reglementen, policys och rutiner
finns samlade på intranätet i "Kloker".Alla anställda har tillgång till
dokumenten. Dokumenten förvaras i original hos förbundschefen. De
policydokument som hänvisas till i kvalitetshandboken revideras vid behov eller
enligt den plan som fastställts i kvalitetshandboken. De dokument som enligt
plan skall uppdateras 2014 är Budget- och Plan, Finansieringsplan och
Internkontrollplan. Finansieringsplan och Internkontrollplan har inte
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Uppföljande gransknIng av Intern kontroll i ekonomiadministrafiva rutiner

uppdaterats. Finansieringsplanenkommeratt uppdaterasi sambandmed
översynavförbundetsplaceringavlikvidamedel,under 2015.

Vi noterar att en översyn av internkontrollplanen ännu ej genomförts
för 2014.
Vi noterar att finansieringspianen kommer att uppdateras under 2015.

Vidgranskningen2010 påpekadesatt förbundettrots tidigarepåpekanden
ännu inte upprättat någondokumentationöverredovisningssystemet.Detta
påpekandekvarstår. Detsaknasfortfarandedokumentationöver
redovisningssystemet.

- Vi noterar att förbundet trots tidigare påpekanden ännu inte har
upprättat någon dokumentation över redovisningssystemet

Inga ändringar har skett gällandearkiveringavverifikationer.Dessaförvarasi
brandsäkert arkivi förbundetslokaler.

3.2 Uppföljning användning av kvalitetshandbok

Syftetmed den genomfördagranskningen2010 var att geen samladbedömning
avförbundetskvalitetsarbete.Övergripanderevisionsfråganvar hur förbundet
säkerställeratt det finns en ändamålsenligorganisationochtillräckligintern
kontroll i de olikaverksamheternaskvalitetsarbete.
För att granskadetta genomfördesen granskningav den då nyupprättade
kvalitetshandbokenvia intervjumedverksamhetschefenförNotavillan.
Granskningenavsågatt granskaomverksamhetenvidNotavillanföljdede
rutiner som beskrevsi kvalitetshandboken.Detgenomfördesävenen
granskningav den dokumentationsomskallupprättas enligt
kvalitetshandboken.

3.2.1 Sammanfattande bedömning 2010

Densammanfattandebedömningsomgjordesi rapporten 2010:

- Det är vår bedömning att verksamheten följer de rutiner som finns
beskriuna i kvalitetshandboken.

3.2.2 Uppföljande granskning kvalitetshandboken

Kvalitetshandbokenuppdateraslöpandeochär ett levandedokument.Senast
tryckta och revideradeversionenär frånjuli 2014,Aktuellochuppdaterad
versionav Kvahtetshandbokenfinnspå CurasIntranät. Kvalitetshandbokenär
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Uppföljande granskning av Intern kontroll i ekonorniadministratIva rutiner

en samlad handbok för samtliga verksamheter som bedrivs i Cura, där ansvar,
processer och rutiner beskrivs. 1handboken beskrivs även Curas
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftetmed kvalitetshandboken
är att säkra kvaliteten i verksamheten.

Vi har gjort en uppföljande intenju med verksamhetschefen vid Notavillan av
att de rutiner som finns beskrivna för Notavillan i kvalitetshandboken följs.
Granskning har skett av om de i kvalitetshandboken upptagna punkterna
gällande intern kontroll och kvalitetssäkring har genomförts.

Sedan förra granskningen har avsnittet i Kvalitetshandboken som avser
Notavillan omarbetats till viss del. Det är framför allt avsnitten gällande ansvar
som omarbetats och förfinats. Det avsnitt som avser dokumentation har endast
ändrats vad gäller Daganteckningar, som tidigare förvarades i klientens akt.
Daganteckningarna förvaras nu på server.

Vihar gjort en uppföljande granskning att den dokumentation och de rutiner
som avser dokumentationen följs. Granskningen visar att man följer de punkter
som finns upptagna i kvalitetshandboken och dokumenterar dem enligt
riktlinjerna.

- Vi noterar att verksamheten fortsatt följer de rutiner och upprättar den
dokumentation som krävs enligt Kvalitetshandboken.

3.3 Uppföljning privata medel

Granskningen omfattar en översiktlig genomgång av vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av de synpunkter och förslag till åtgärder som
framkommit vid den granskning av privata medel som genomfördes 2012.

Granskningen genomfördes på Sjöarp och avsåg den interna kontrollen
avseende riktlinjerna om hanteringen av klienternas privata medel följts.

Personal på Cura Individutvecklings kansli har genomfört en granskning i
december 2013 av kvitton för inköp för tre klienter. Granskningen omfattade
inköpen i november 2013. Resultatet av granskningen har dokumenterats och
slutsatsen är att redovisningen är noggrann och korrekt och att kassorna

1stämmer.

Genomgång och intervju har genomförts i oktober 2014 med verksamhets-
chefen på Sjöarp, för en uppdatering och granskning av den interna kontrollen
och förvaltningen av privata medel för klienterna. Någon granskning av kvitton
har inte genomförts i denna granskning. Verksamhetschefen började sin
anställning i februari 2014 vid Sjöarp. Verksamhetschefen har inte genomfört
några kontroller av privata medel under de månader han varit anställd. 1
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Uppföljande granskning av Intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner

samband med att vi initierat denna granskning gickverksamhetschefen igenom
vilka rutiner och riktlinjer som finns för hantering av privata medel. Det visade
sig bl.a. att samrådsavtalen (se vidare nedan) i några fall inte var uppdaterade
och undertecknade av gällande god man/förvaltare/ anhörig. Till följd av detta
kommer verksamhetschefen initiera att en översyn av rutiner och riktlinjer för
hanteringen av privata medel genomförs snarast. I samband med detta kommer
verksamhetschefen genomföra en avstämning av samtliga klienters
räkenskaper.

Riktlinjerna har uppdaterats efter granskningen 2012. Avsnittet gällande att
god man/förvaltare/anhörig skall utkvittera verifikationerna har tagits bort.
Dessa riktlinjer följdes inte. Allt material förvaras och arkiveras liksom tidigare
på Sjöarp. Bilagenummer till riktlinjerna har efter vårt påpekande ändrats och
följer numer en enhetlig numrering. Inget övrigt har ändrats i riktlinjerna.

Till riktlinjerna "Förvaltning av privata medel för personer inom Cura:s
verksamhet Sjöarp", finns bilagt bl.a. ett samrådsavtal. Samrådsavtal upprättas
för varje klient. Samrådsavtalet skall upprättas mellan den enskilde/god
man/förvaltare/anhörig och personalen. Syftet med samrådsavtalet är att
klargöra roller och arbetsfördelning mellan personal och den person som
företräder den enskilde, vad gäller den ekonomiska redovisningen.'Av
samrådsavtalet framgår till vad kontanta medel får användas, om bankkort
och/eller ICA-kort får användas, samt hur mycket kontanter som personalen
handhar per månad för klienten. Avtalet är undertecknat av klientens
kontaktpersonal och god man/förvaltare/anhörig.

De bilagor som refereras till i riktlinjerna omfattar:
Kontaktpersonal/kassaansvarig (bilaga r)
Samrådsavtal (bilaga 2)
Kassablad (bilaga 3)
Avstämning verksamhetschef (bilaga 4)

Inga förändringar har skett i bilagornas innehåll sedan förra granskningen.
Det har heller inte skett några förändringar i hanteringen eller förvaring av
materialet sedan den förra granskningen genomfördes.

Det framgår ej av förbundets internkontrollplan eller i kvalitetshandboken hur
hanteringen av privata medel skall ske.

3.3.1 Sammanfattande bedömning 2012

Den sammanfattande bedömning som gjordes i rapporten 2012:
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Uppföljande granskning av Intern kontroll i ekonomiadministrativa rufiner

Klienternas månatliga kassablad skall attesteras och dateras av både
kassaansvarig och god man. Granskningen visade brister i denna
hantering.
Av riktlinjerna framgår att kontroll av räkenskaperna månatligen skall
göras av god man/förvaltare/anhörig. Eftersom detta inte alltid är
möjligt bör riktlinjerna anpassas härefter.
Då verksamhetschefen stickprovsgranskar klienlmedel skall beloppen
för likvida medel och banktillgodohavande framgå och noteras.
Granskningen visade brister i denna hantering.

Au riktlinjerna framgår att verifikationer och kassaredovisning
överlämnas till god man/förvaltare/anhörig efter räkenskapsårets
utgång, samt att dessa skall utkuitteras vid överlåtandet. Alla kvitton
och redovisningar finns kvar och arkiueras på Sjöarp, varför
riktlinjerna och blanketter bör anpassas till denna hantering.

3.3.2 Vidtagna åtgärder

En avstämning sker varje månad på kassablad som lämnas till god man/
förvaltare/ anhörig. Kassaansvarig undertecknar och daterar kassabladet. God
man/förvaltare/anhörig godkänner redovisningen genom att underteckna och
datera kassabladet. När det gäller klienter vars god man/forvaltare/ anhörig
som inte bor inom närområdet, skickas dokumenten med brev istället. Allt
kopieras och förvaras i klientens låsta skåp.

Vi bedömer att rutinerna harförbättrats sedanföregående granskning.

Enligt riktlinjerna skall verksamhetschefen genom stickprovskontroll granska
hanteringen av handkassor.

Till riktlinjerna finns bilagt en blankett "Avstämning,verksamhetschef'
Verksambetschefen intygar här att kontantkassa, kassabokföring och
verifikationer är korrekt förda och att räkenskaperna är i god ordning.
Blanketten skall arkiveras i klientens akt, som räkenskapsmaterial.
Verksamhetschefen har, som noteras ovan, inte genomfört några kontroller av
privata medel under de månader han varit anställd. Kontroller kommer att
genomföras under hösten i samband med översyn av riktlinjerna och
hanteringen av privata medel.

Vi noterar att verksamhetschefen inte har genomfört några kontroller.
Kontroller kommer att genomföras under hösten.

Vidföregående granskning uppmärksammades att enligt riktlinjerna
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UppfölJandegransknIngav Internkontrolli ekonomiadministrativarutiner

ska kassaförvaltare senast 31/1 året efter redovisningsåret redovisa
räkenskaperna till den person som ansvarar för den boendes ekonomi, god
man/förvaltare/anhörig. Efter genomförd revision överlämnas verifikationerna
till god man/förvaltare/ anhörig som därefter ansvarar för
verifikationsmaterialet

Samtliga verifikationer, räkenskapsmaterial och avstämningar förvarades i
klientens akt, på Sjöarp. Granskningen visade att klientmaterial fanns förvarat
pärmar från 2008. Överlämnande till god man gjordes således ej.
Hela detta stycke har strukits i riktlinjerna. Riktlinjerna har inte kompletterats
med hur förvaring och arkivering sker idag.

Vi noterar att rikdinjerna för förvaring och arkivering av klientens
räkenskapsmaterial enligt våra rekommendationer har ändrats i och
med att snyket gällande att den ansvarige för den boendes ekonomi
skall kvittera ut räkenskaperna har strukits.

Vi noterar att riktlinjerna inte har kompletterats med uppgifter om hur
räkenskapsmaterialet skallförvaras och arkiveras. Vi rekommenderar
att det, i samband med den översyn som kommer genomföras under
hösten av riktlinjer och rutiner gällande hanteringen av klienternas
privata medel, införs ett stycke gällandeförvaring och arkivering .

2014-10,-29

Yvonne tun in

Uppdragsansvarig
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar 
 
att listade fastigheter skall tas in i verksamhetsområde för både vatten och spillvatten. 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande VA-taxa 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 § 97 VA-Plan för Karlshamns kommun i vilken 
VA-utbyggnad mellan Matvik-Hällaryd planerats till 2014-2015. 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten utökas till att omfatta berörda fastigheter. Det är 
kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen som 
beslutar om verksamhetsområde.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från entreprenadingenjör Peter Hammarström daterad 2015-02-10 
Karta 
Fastighetslista VO Matvik-Hällaryd 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
VA-chef Patrik Hellsberg 
Entreprenadingenjör Peter Hammarström 
Ekonom Lisa Sunesson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar 
 
att listade fastigheter skall tas in i verksamhetsområde för både vatten och spillvatten. 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande VA-taxa 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 § 97 VA-Plan för Karlshamns kommun i vilken 
VA-utbyggnad mellan Matvik-Hällaryd planerats till 2014-2015. 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten utökas till att omfatta berörda fastigheter. Det är 
kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen som 
beslutar om verksamhetsområde.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från entreprenadingenjör Peter Hammarström daterad 2015-02-10 
Karta 
Fastighetslista VO Matvik-Hällaryd 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
VA-chef Patrik Hellsberg 
Entreprenadingenjör Peter Hammarström 
Ekonom Lisa Sunesson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Tekniska nämndens beslut,  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att listade fastigheter skall tas in i 
verksamhetsområde för både vatten och spillvatten. 
 
att anläggningsavgifter därefter beräknas enligt gällande VA-taxa 
 
att efter beslut om antagande av utökat verksamhetsområde ge VA-enheten i uppdrag att 
skriftligen delge berörda fastighetsägare beslutet 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 § 97 VA-Plan för Karlshamns kommun i vilken 
VA-utbyggnad mellan Matvik-Hällaryd planerats till 2014-2015. 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten utökas till att omfatta berörda fastigheter. Det är 
kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen som 
beslutar om verksamhetsområde.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från entreprenadingenjör Peter Hammarström daterad 2015-02-10 
Karta 
Fastighetslista VO Matvik-Hällaryd 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
VA-chef Patrik Hellsberg 
Entreprenadingenjör Peter Hammarström 
Ekonom Lisa Sunesson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-02-10 Dnr: 2014/2519 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙VA 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd 
Tekniska nämnden 

Datum 
2015-02-25 

§ 

 
 

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten mellan Matvik och 
Hällaryd 
 

Förslag till beslut 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige och att kommunfullmäktige skall besluta om 
att listade fastigheter skall tas in i verksamhetsområde för både vatten och spillvatten. 
 
att anläggningsavgifter där efter beräknas enligt gällande VA-taxa 
 
att efter beslut om antagande av utökat verksamhetsområde ge VA-enheten i uppdrag att 
skriftligen delge berörda fastighetsägare beslutet 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 § 97 VA-Plan för Karlshamns kommun i vilken 
VA-utbyggnad mellan Matvik-Hällaryd planerats till 2014-2015. 
 
För att finansiering ska kunna ske genom gällande VA-taxa behöver verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten utökas till att omfatta berörda fastigheter. 
 
Det är kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för den allmänna VA-anläggningen 
som beslutar om verksamhetsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse med bilagor. 
 
 
 
Bilagor 
 

1. Fastighetslista VO Matvik-Hällaryd 150210 
2. Karta VO Matvik-Hällaryd 150210 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2015-02-10 Dnr: 2014/2519 

 
 
Bakgrund och överväganden 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 § 97 VA-Plan för Karlshamns kommun. I 
utbyggnadsplanen som är en del av VA-planen anges i vilken ordning Karlshamns kommun 
tänker bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att uppfylla sina skyldigheter i enlighet 
med paragraf 6 i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412): 
 
Kommunens skyldighet att anordna vattentjänster 
 
6§ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 
 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
tjänsterna behöver ordnas, och 

 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

 
Utbyggnadsområdet Matvik-Hällaryd är enligt utbyggnadsplanen planerat till 2014-2015 
och anges i denna omfatta omkring 85 fastigheter. 
 
I samband med uppdaterad detaljprojektering av teknisk lösning och GIS-analys framgår 
det att det exakta antalet fastigheter som bör ingå är 92 st. 
 
Fastigheternas läge bifogas på karta samt finns förtecknade på bifogad lista. För vanliga 
bostadsfastigheter sammanfaller verksamhetsområdets gränser med registerfastighetens 
gränser. För större fastigheter te.x. lantbruksfastigheter avgränsas verksamhetsområdet 
till att omfatta berörd bostadsdel med tomtmark i dess omedelbara närhet. Dessa ytor 
kommer att redovisas exakt efter inmätning i fält. Fram tills dess markeras dessa på kartan 
med en elips. 
 
Utökning av den allmänna VA-anläggningen (enl. utbyggnadsplan) ska ske genom att 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas till att även omfatta berörda 
fastigheter alternativt del av fastighet. Finansiering sker därmed genom gällande VA-taxa. 
 
Kommunfullmäktige i egenskap av huvudman för Karlshamns kommuns allmänna VA-
anläggning behöver besluta om utökande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
för specificerade fastigheter. Detta för att utbyggnaden ska kunna genomföras i 
överensstämmelse med VA-planen. 
 
 
 
 
 
 
 Peter Hammarström 
 Entreprenadingenjör 
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2015-02-10 Fastigheter VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd 2014-15
Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten

Fastighet Gata/Väg Anmärkning
1 BODDESTORP 1:7 BODDESTORPS BYVÄG 53, HÄLLARYD
2 BODDESTORP 1:9 BODDESTORPS BYVÄG 39, HÄLLARYD
3 BODDESTORP 1:10 BODDESTORPS BYVÄG 13-5, HÄLLARYD
4 BODDESTORP 1:11 BODDESTORPS BYVÄG 62, HÄLLARYD
5 BODDESTORP 1:12 MATVI KSH AM NSVÄGEN 308, HÄLLARYD
6 BODDESTORP 1:14 BODDESTORPS BYVÄG 49, HÄLLARYD
7 BODDESTORP 1:15 MATVI KSH AM NSVÄGEN 304, HÄLLARYD
8 BODDESTORP 1:18 BODDESTORPS BYVÄG 64-13, HÄLLARYD
9 BODDESTORP 1:20 BODDESTORPS BYVÄG 13-8, HÄLLARYD

10 BODDESTORP 1:21 BODDESTORPS BYVÄG 36-20, HÄLLARYD
11 BODDESTORP 1:29>1 BODDESTORPS BYVÄG 36-7, HÄLLARYD Del av fastighet
12 BODDESTORP 1:32 BODDESTORPS BYVÄG 36-43, HÄLLARYD
13 BODDESTORP 1:33 BODDESTORPS BYVÄG 36-45, HÄLLARYD
14 BODDESTORP 2:2 BODDESTORPS BYVÄG 28, HÄLLARYD
15 BODDESTORP 2:5 BODDESTORPS BYVÄG 11, HÄLLARYD
16 BODDESTORP 2:6 BODDESTORPS BYVÄG 13-12, HÄLLARYD
17 BODDESTORP 2:7 BODDESTORPS BYVÄG 20, HÄLLARYD
18 BODDESTORP 3:1 BODDESTORPS BYVÄG 36-2, HÄLLARYD
19 BODDESTORP 4:1 MATVI KSH AM NSVÄGEN 294-4, HÄLLARYD
20 BODDESTORP 5:1 BODDESTORPS BYVÄG 36-12, HÄLLARYD
21 BODDESTORP 6:1>1 BODDESTORPS BYVÄG 73, HÄLLARYD Del av fastighet
22 BODDESTORP 6:2 BODDESTORPS BYVÄG 57, HÄLLARYD
23 BODDESTORP 6:3>1 MATVI KSH AM NSVÄGEN 272, HÄLLARYD Del av fastighet
24 BODDESTORP 6:4 MATVI KSH AM NSVÄGEN 257, HÄLLARYD
25 BODDESTORP 6:5>1 MATVI KSH AM NSVÄGEN 258-14, HÄLLARYD Del av fastighet
26 BODDESTORP 6:6 MATVI KSH AM NSVÄGEN 252, HÄLLARYD
27 BODDESTORP 6:7 MATVI KSH AM NSVÄGEN 258-10, HÄLLARYD
28 BODDESTORP 6:8 MATVI KSH AM NSVÄGEN 293, HÄLLARYD
29 BODDESTORP 6:10 MATVI KSH AM NSVÄGEN 256, HÄLLARYD
30 BODDESTORP 6:11 MATVI KSH AM NSVÄGEN 274, HÄLLARYD
31 BODDESTORP 6:12 MATVI KSH AM NSVÄGEN 258-21, HÄLLARYD
32 BODDESTORP 6:13 MATVI KSH AM NSVÄGEN 266, HÄLLARYD
33 BODDESTORP 6:14 MATVI KSH AM NSVÄGEN 262, HÄLLARYD
34 BODDESTORP 6:15 MATVI KSH AM NSVÄGEN 286, HÄLLARYD
35 BODDESTORP 6:16 MATVI KSH AM NSVÄGEN 288, HÄLLARYD
36 BODDESTORP 6:17 MATVI KSH AM NSVÄGEN 290, HÄLLARYD
37 BODDESTORP 6:18 MATVI KSH AM NSVÄGEN 292, HÄLLARYD
38 BODDESTORP 6:20 MATVI KSH AM NSVÄGEN 295, HÄLLARYD
39 BODDESTORP 6:21 MATVI KSH AM NSVÄGEN 296, HÄLLARYD
40 BODDESTORP 6:23 MATVI KSH AM NSVÄGEN 276, HÄLLARYD
41 BODDESTORP 6:24 MATVI KSH AM NSVÄGEN 244, HÄLLARYD
42 BODDESTORP 6:25 MATVI KSH AM NSVÄGEN 248, HÄLLARYD
43 MATVI K 1:31 MATVI KSH AM NSVÄGEN 367-9, HÄLLARYD
44 MATVI K 1:61 MATVI KSH AM NSVÄGEN 367-13, HÄLLARYD
45 MATVI K 1:70 MATVI KSH AM NSVÄGEN 367-5, HÄLLARYD
46 MATVI K 1:110 BODDESTORPS BYVÄG 64-20, HÄLLARYD
47 SI GGARP 1:8 MATVI KSH AM NSVÄGEN 208, M ATVIK
48 SI GGARP 1:18 MATVI KSH AM NSVÄGEN 229, HÄLLARYD
49 SI GGARP 1:22 SI GGARPSVÄGEN 226, HÄLLARYD

* Del av fastighet: Endast begränsat område kring bostadsdel på stora fastigheter som t.ex. jordbruksfastigheter tas in i
verksamhetsområdet.
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2015-02-10 Fastigheter VA-utbyggnad Matvik-Hällaryd 2014-15
Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten

50 SI GGARP 2:6 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 236-5, HÄLLARYD
51 SI GGARP 2:10 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 236-15, M ATVI K
52 SI GGARP 2:18 SI GGARPSVÄGEN 241, HÄLLARYD
53 SI GGARP 2:28 SI GGARPSVÄGEN 249, HÄLLARYD
54 SI GGARP 2:32 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 236-12, HÄLLARYD
55 SI GGARP 2:35 SI GGARPSVÄGEN 225, HÄLLARYD
56 SI GGARP 2:36 SI GGARPSVÄGEN 221-5, HÄLLARYD
57 SI GGARP 4:2 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 213, HÄLLARYD
58 SI GGARP 4:3 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 211, HÄLLARYD
59 SI GGARP 6:2 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 236-11, HÄLLARYD
60 SI GGARP 6:3 SI GGARPSVÄGEN 221-10, HÄLLARYD
61 SI GGARP 6:4 SI GGARPSVÄGEN 200, HÄLLARYD
62 SI GGARP 6:5 SI GGARPSVÄGEN 206, HÄLLARYD
63 SKYE KÄRR 1:3>1 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 145-26, HÄLLARYD Del av fastighet
64 TRÄN SU M 2:2 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 64, HÄLLARYD Del av fastighet
65 TRÄN SU M 2:7 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 145-6, HÄLLARYD
66 TRÄN SU M 2:8 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 60, HÄLLARYD
67 TRÄN SU M 2:9 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 155-33, HÄLLARYD Del av fastighet
68 TRÄN SU M 2:10 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 145-22, HÄLLARYD
69 TRÄN SU M 3:12 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 131, HÄLLARYD
70 TRÄN SU M 4:2 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 177-39, HÄLLARYD Del av fastighet
71 TRÄN SU M 4:3 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 195, HÄLLARYD Del av fastighet
72 TRÄN SU M 4:9 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 165, HÄLLARYD
73 TRÄN SU M 4:10 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 177-15, HÄLLARYD
74 TRÄN SU M 4:11 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 177-21, HÄLLARYD
75 TRÄN SU M 4:12 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 177-18, HÄLLARYD
76 TRÄN SU M 4:14 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 177-24, HÄLLARYD
77 TRÄN SU M 5:10 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 85, HÄLLARYD
78 TRÄN SU M 5:13 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 57-0, HÄLLARYD Del av fastighet
79 TRÄN SU M 6:2>3 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 35, HÄLLARYD Del av fastighet
80 TRÄN SU M 6:11 N YTÄPPSVÄGE N 115-3, HÄLLARYD
81 TRÄN SU M 6:12 N YTÄPPSVÄGE N 115-5, HÄLLARYD
82 TRÄN SU M 6:13 N YTÄPPSVÄGE N 85-18, HÄLLARYD
83 TRÄN SU M 6:15 N YTÄPPSVÄGE N 85-12, HÄLLARYD
84 TRÄN SU M 6:18 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 116-29, HÄLLARYD
85 TRÄN SU M 6:24 N YTÄPPSVÄGE N 123, HÄLLARYD
86 TRÄN SU M 11:2 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 145-17, HÄLLARYD
87 TRÄN SU M 11:3 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 143, HÄLLARYD
88 TRÄN SU M 11:4 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 141, HÄLLARYD
89 TRÄN SU M 11:5 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 145-9, HÄLLARYD
90 TRÄN SU M 11:6 M ATVI KSH AM N SVÄGEN 145-13, HÄLLARYD
91 TRÄN SU M 14:1 N YTÄPPSVÄGE N 119, HÄLLARYD
92 TRÄN SU M 15:2>1 N YTÄPPSVÄGE N 50, HÄLLARYD Del av fastighet

* Del av fastighet: Endast begränsat område kring bostadsdel på stora fastigheter som t.ex. jordbruksfastigheter tas in i
verksamhetsområdet.
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  Dnr: 2014/2519 
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TN § 22/2015 2015-02-25 
 
 

Bilagor 
 
 
Gertrud Persson 
Nämndsekreterare 
 
gertrud.persson@karlshamn.se 
0454-81400 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar  
 
att taxan för sommarsimskola sätts till 400 kr för två veckor (tio tillfällen). 
 
Sammanfattning 
 
Under sommaren bedrivs simskola vid Väggabadet. Historiskt har denna simskola varat tre 
veckor, totalt 15 tillfällen. De senaste åren har det visat sig att detta format inte riktigt 
passar dagens stressade samhälle, då tre veckor i många fall är för lång del av en normal 
semester. Det är vanligt att barnen bara deltar två av dessa tre veckor. 
 
Övrig del av året bedriver Väggabadet simskola som är uppdelad på åtta tillfällen över fyra 
eller åtta veckor. Tio gånger är annars det allmänt vedertagna antalet gånger som en 
simskola pågår vilket också Karlshamns Simklubb använder i sin verksamhet. 
Kostnaden för simskolan under övrig del av året har tidigare satts till 400 kr. Priset täcker 
de kostnader som undervisningen medför och har satts för att så många föräldrar som 
möjligt ska ha råd att sätta sina barn i simskolan. Att alla barn lär sig simma är essentiellt i 
dagens samhälle och har ett mycket stort samhällsvärde.  
 
Taxan för simskolan på sommaren föreslås likställas med den för övriga året men att den 
sommartid gäller för två veckor, dvs tio tillfällen. 
 
Bilagor 
1 Taxa simskola utomhus 
2 Taxa simskola utomhus 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Fritidsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 

-�108�-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Föreslå kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar  
 
att taxan för sommarsimskola sätts till 400 kr för två veckor (tio tillfällen). 
 
Sammanfattning 
 
Under sommaren bedrivs simskola vid Väggabadet. Historiskt har denna simskola varat tre 
veckor, totalt 15 tillfällen. De senaste åren har det visat sig att detta format inte riktigt 
passar dagens stressade samhälle, då tre veckor i många fall är för lång del av en normal 
semester. Det är vanligt att barnen bara deltar två av dessa tre veckor. 
 
Övrig del av året bedriver Väggabadet simskola som är uppdelad på åtta tillfällen över fyra 
eller åtta veckor. Tio gånger är annars det allmänt vedertagna antalet gånger som en 
simskola pågår vilket också Karlshamns Simklubb använder i sin verksamhet. 
Kostnaden för simskolan under övrig del av året har tidigare satts till 400 kr. Priset täcker 
de kostnader som undervisningen medför och har satts för att så många föräldrar som 
möjligt ska ha råd att sätta sina barn i simskolan. Att alla barn lär sig simma är essentiellt i 
dagens samhälle och har ett mycket stort samhällsvärde.  
 
Taxan för simskolan på sommaren föreslås likställas med den för övriga året men att den 
sommartid gäller för två veckor, dvs tio tillfällen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Fritidsnämnden 
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Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Fritid 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-07 62 
Kommunstyrelsen 2015-04-28 94 
Kommunfullmäktige 2015-05-04 6 

 
 

Taxa simskola utomhus 
 

Förslag till beslut 
 
Att föreslå kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar  
 
att taxan för sommarsimskola sätts till 400 kr för två veckor (tio tillfällen). 
 
Sammanfattning 
 
Under sommaren bedrivs simskola vid Väggabadet. Historiskt har denna simskola varat tre 
veckor, totalt 15 tillfällen. De senaste åren har det visat sig att detta format inte riktigt 
passar dagens stressade samhälle, då tre veckor i många fall är för lång del av en normal 
semester. Det är vanligt att barnen bara deltar två av dessa tre veckor. 
 
Övrig del av året bedriver Väggabadet simskola som är uppdelad på åtta tillfällen över fyra 
eller åtta veckor. Tio gånger är annars det allmänt vedertagna antalet gånger som en 
simskola pågår vilket också Karlshamns Simklubb använder i sin verksamhet. 
Kostnaden för simskolan under övrig del av året har tidigare satts till 400 kr. Priset täcker 
de kostnader som undervisningen medför och har satts för att så många föräldrar som 
möjligt ska ha råd att sätta sina barn i simskolan. Att alla barn lär sig simma är essentiellt i 
dagens samhälle och har ett mycket stort samhällsvärde.  
 
Taxan för simskolan på sommaren föreslås likställas med den för övriga året men att den 
sommartid gäller för två veckor, dvs tio tillfällen. 
 
 
Bilagor 
1 Taxa simskola utomhus 
2 Taxa simskola utomhus 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Fritidsnämnden 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-03-20 

sid 1 av 3 

 
 
 
Plats och tid:  Årydssalen, klockan 08:15 – 10:40 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Petrus Eriksson Vice Ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Anna Kälvestam Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Gun Hedlund (MP) tjänstgör för Per Atmander (MP) 
  
 

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S), Artur Hulu (M) ej § 16, Emma Mattsson (S), Bo 
Bogheim (SD), Johan Sandevärn (FP) 

Övriga: T.F. förvaltningschef Thomas Andersson, §§ 16-19, 26-27, 
förvaltningsekonom Lisbeth Sunesson §§ 16-19, 26-27, t.f. fritidschef 
Thomas Nilsson §§ 16-27, personalutvecklare Berith Håkansson §§18, 
föreningskonsulent Peter Larsson §§ 19-21, sekreterare Christina 
Svensson §§ 16-27 

 

 

Utses att justera: Petrus Eriksson (S)  

Paragrafer: §§ 16-27 

Justeringsdatum:  2015-03-26 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande ……………………………………………………  

Petrus Eriksson  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-03-20 

sid 2 av 3 

 
 

Anslag/Bevis 
 
Organ: Fritidsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2015-03-20   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2015-03-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2015-04-13 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2015-03-20 

sid 3 av 3 

 
§ 21 Taxa simskola utomhus 2015/1096 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att taxan för sommarsimskola sätts till 
400 kr för två veckor (tio tillfällen) 
 
Sammanfattning 
 
Under sommaren bedrivs simskola vid Väggabadet. Historiskt har denna simskola varat tre 
veckor, totalt 15 tillfällen.  
 
De senaste åren har det visat sig att detta format inte riktigt passar dagens stressade 
samhälle, då tre veckor i många fall är för lång del av en normal semester. Det är vanligt att 
barnen bara deltar två av dessa tre veckor. 
 
Övrig del av året bedriver Väggabadet simskola som är uppdelad på åtta tillfällen över fyra 
eller åtta veckor. Tio gånger är annars det allmänt vedertagna antalet gånger som en 
simskola pågår vilket också Karlshamns Simklubb använder i sin verksamhet.  
 
Kostnaden för simskolan under övrig del av året har tidigare satts till 400 kr. Priset täcker 
de kostnader som undervisningen medför och har satts för att så många föräldrar som 
möjligt ska ha råd att sätta sina barn i simskolan. Att alla barn lär sig simma är essentiellt i 
dagens samhälle och har ett mycket stort samhällsvärde. 
 
Fritidsenheten föreslår att taxan för simskolan på sommaren likställs med den för övriga 
året men att den sommartid gäller för två veckor, dvs tio tillfällen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
T.f. förvaltningschef Thomas Andersson 
T.f. fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
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Karlshamns kommun ∙Samhällsbyggnadsförvaltning ∙Fritid 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Fritidsnämnden   

 
 

Taxa simskola utomhus 
 

Förslag till beslut 
 
att fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att taxan för sommarsimskola sätts till 
400 kr för två veckor (tio tillfällen). 
 
Sammanfattning 
 
Under sommaren bedrivs simskola vid Väggabadet. Historiskt har denna simskola varat tre 
veckor, totalt 15 tillfällen.  
 
De senaste åren har det visat sig att detta format inte riktigt passar dagens stressade 
samhälle, då tre veckor i många fall är för lång del av en normal semester. Det är vanligt att 
barnen bara deltar två av dessa tre veckor. 
 
Övrig del av året bedriver Väggabadet simskola som är uppdelad på åtta tillfällen över fyra 
eller åtta veckor. Tio gånger är annars det allmänt vedertagna antalet gånger som en 
simskola pågår vilket också Karlshamns Simklubb använder i sin verksamhet.  
 
Kostnaden för simskolan under övrig del av året har tidigare satts till 400 kr. Priset täcker 
de kostnader som undervisningen medför och har satts för att så många föräldrar som 
möjligt ska ha råd att sätta sina barn i simskolan. Att alla barn lär sig simma är essentiellt i 
dagens samhälle och har ett mycket stort samhällsvärde. 
 
Fritidsenheten föreslår att taxan för simskolan på sommaren likställs med den för övriga 
året men att den sommartid gäller för två veckor, dvs tio tillfällen. 
 
I tjänsten 
 
 
 
Thomas Andersson Camilla Andersson Peter Larsson 
Tf Förvaltningschef Simhallsföreståndare Föreningskonsulent 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilagor 
Beslutsexpediering 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
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Hemsida: www.karlshamn.se 

 

 
 
 

Entlediganden 
 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer en sammanställning över de avsägelser som inkommit. 
 
 
Bilagor 
1 Entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden - Sirkka Kahilainen (S) 
2 Entledigande från uppdrag som ersättare i BUS-nämnden - Xhevat Latift (M) 
 
 
 
 
 
 
 

-�116�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2015-04-15 Dnr: 2015/119 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-05-04  

 
 

Entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden - Sirkka Kahilainen (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Sirkka Kahilainens (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2015-04-01 begär Sirkka Kahilainen (S) att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
  
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Sirkka Kahilainen (S) daterad 2015-04-01. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Lönechefen 
Matrikeln 
Webben 
 
 
 
 
 

-�117�-



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2015-04-23 Dnr: 2015/113 

 
 

 

Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-05-04  

 
 

Entledigande från uppdrag som ersättare i BUS-nämnden - Xhevat Latifi (M) 
 

Förslag till beslut 
 
att bifalla Xhevat Latifis (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i BUS-nämnden 
 
Sammanfattning 
 
I skrivelse daterad 2015-04-21 begär Xhevat Latifi (M) att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ersättare i BUS-nämnden på grund av utflyttning från kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Begäran om entledigande från Xhevat Latift (M) daterad 2015-04-21. 
 Meddelande från gruppledare Marco Paulsson (M) daterad 2015-04-21. 

 
Beslutet skickas till 
 
BUS-nämnden 
Lönechefen 
Matrikeln 
Webben 
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Bakgrund och överväganden 
 
 
 
 
 
 
 
Göran Persson Ej fördelad till handläggare 
Kommundirektör  
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

 
 
 

Fyllnadsval 
 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer en sammanställning över de förslag till fyllnadsval som inkommit. 
 
 
Bilagor 
1 Fyllnadsval av ersättare i gymnasienämnden - Mattias Lidehäll (S) 
2 Fyllnadsval av ersättare i fritidsnämnden - Thomas Johansson (S) 
3 Fyllnadsval till Karlshamns fastigheter AB - Vivianne Andersson (S) 
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Karlshamns kommun ∙Kommunledningsförvaltning ∙Kommunledningsförvaltning 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-05-04  

 
 

Fyllnadsval av ersättare i gymnasienämnden - Mattias Lidehäll (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i gymnasienämnden efter Rebecka Nilsson (S) utse Mattias Lidehäll (S) 
för åren 2015-2018 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-13, § 48, att entlediga Rebecka Nilsson (S) från sitt 
uppdrag som ersättare i gymnasienämnden. 
 
Till ny ersättare i gymnasienämnden nomineras Mattias Lidehäll (S). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-13, § 48 
 E-postmeddelande från gruppledare Per-Ola Mattsson (S) 2015-04-20 om 

nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Lönechefen 
Matrikeln 
Webben 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-05-04  

 
 

Fyllnadsval som ersättare i fritidsnämnden - Thomas Johansson (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ersättare i fritidsnämnden efter Jan-Anders Andersson (S) utse Thomas 
Johansson (S) för åren 2015-2018 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-03, § ??, att entlediga Jan-Anders Andersson (S) 
från sitt uppdrag som ersättare i fritidsnämnden. 
 
Till ny ersättare i fritidsnämnden nomineras Thomas Johansson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-03, § ??. 
 E-postmeddelande från gruppledare Per-Ola Mattsson (S) 2015-04-20 om 

nominering. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Lönechefen 
Matrikeln 
Webben 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-05-04  

 
 

Fyllnadsval till Karlshamnsfastigheter AB - Vivianne Andersson (S) 
 

Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot och tillika vice ordförande i styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB efter 
Kristina Kulle (S) utse Vivianne Andersson (S) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2015 
t o m ordinarie bolagsstämma 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Kristina Kulle (S) har av kommunfullmäktige 2015-04-13, § 49, entledigats från uppdraget 
som ledamot och tillika vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB. 
 
Till ny ledamot och tillika vice ordförande i Karlshamnsfastigheter AB nomineras Vivianne 
Andersson (S). 
 
Beslutsunderlag 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-13, § 49 
 E-postmeddelande från gruppledare Per-Ola Mattsson (S) 2015-04-20 om 

nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsfastigheter AB 
Lönechefen 
Matrikeln 
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-05-04 9 

 
 

Statistikrapport enligt 16 kap 6h § i socialtjänstlagen och 28 f-g §§ lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 1 år 2015 
 

Förslag till beslut 
 
att ta statistikrapporten till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden och socialnämnden redovisar gynnande beslut enligt 4 kap 1 § i 
socialtjänstlagen och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdagen 
och beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
Besluten har rapporterats till Socialstyrelsen och revisionsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Statistikrapport 2015-04-15 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
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2015-04-15

KARLSHAMN Kommunfullmäktige

Statistikrapport enligt 16 kap 6 h) § i Socialtjänstlagen och 28 f-g §§ Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 1 år 2015
Dnr 2015/1931

Kommunens omsorgsnänmd och socialnämnd är skyldiga att till Inspektionen 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.
Statistilcrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt t 11kommunens revisorer och
IVO (individbaserade rapporter).

I nedanstående tabell redovisas Omsorgsnämndens och Socialnämndens gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § i socialtjänstlagen och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 3
månader från beslutsdagen samt beviljade insatser som avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader.

Per kvartal 1 2015 finns, inom Omsorgsnämndens ansvarsområde, sju gynnande beslut
som ej verkställts inom 3 månader.
Under samma period finns, inom Socialnämndens ansvarsområde sex gynnande beslut
som ej verkställts inom 3 månader. Dessutom finns en beviljad insats som avbrutits och
inte verkställts på nytt inom tre månader.
Redovisning har skett till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt
revisionsnämnden i Karlshamns kommun.

Antal Typ av bistånd Besluts-
datum/
Avbrotts-
datum

Man Kvinna Verkställt datum /
Annan kommentar

Omsorgsnämndens ansvarsområde
1. Bostad med särskild service

för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna 9.9
LSS

131008 X Ledig bostad saknas får
närvarande. I väntan på
verkställighet av beslut om
bostad har den enskilde
erbjudits korttidsvistelse vid
tre tillfällen. Den enskilde har
idag även verkställda beslut
om personlig assistans,
kontaktperson och daglig
verksamhet enligt LSS.
Den enskilde har 150225 och
150226 tackat nej till
erbjudande om bostad med
särskild service men valt att
stå kvar i kön.

Karlshamns Kommun • Omsorgsförvaltningen

Rådhuset • Besöksadress Kungsgatan 27 • 374 81 Kadshamn • Tfn 0454-817 00 Fax 0454-817 60
E-post: omsorg©karlshamnse • Internet: ~N.karIshamn.se
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Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
 
att lägga informationen till dagens protokoll 
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer handlingar för kännedom för kommunfullmäktige. 
 
 
Bilagor 
1 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet - Meddelande 
2 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet - Protokoll 
3 Skrivelse avseende granskningsrapport - Externa utförare inom individ- och 

familjeomsorgen 
4 Yttrande – Revisionsrapport, ”Uppföljning av tidigare granskning av kommunens 

fordon” 
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länsstyrelsen
Skåne

MEDDELAN DE

201 5-04-07 Dnr 203-1 563-15

KarlshamnS kon-TruTt n
Kommuilletiniiip,:Kn

Annuen, KaHså

Kontaktperson Kommunfullmäktigei
Förvaltningsavdelnngen Karlshamnskommun
01 0-224 1000 Rådhuset

374 81 KARLSHAMN

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndar-
verksamhet

Länsstyrelsenhar inspekteratöverförmyndarverksamheteni kommunen.
Kopiaavprotolcollöver inspektionenöversändshärmed till kommunstyrelsenoch
kommunfullmälctigei egenskapavhögstaledningförkommunenochdärmedytterst
ansvarigaförverksamhetensamt till kommunensrevisorer förkännedom.

Länsstyrelsenär tillsynsmyndighetförkommunernasöverrörmyndarverksamhetoch
skainspekteraÖverförmyndareni kommunerna. Vidinspelctionenslcalänsstyrelsen
granskaomÖverförmyndarenshandläggningföljerreglerna i röräldrabalkenoch
förmynderskapsförordningen(1 995:379) ochäveni övrigtskerpå ett rättssäkert
ochlämpligtsätt. Länsstyrelsenskaalltidkontrolleradelsdet avÖverförmyndaren
fördaregistret, delsstickprovsvisutvaldaakter. Länsstyrelsenskaupprätta protokoll
över inspektionen.

MariaHarderup Lerstorp
Länsassessor

Bilaga:
Protokoll över inspektion

leddalande }C rIsI.n,ii Kf Ks oRv docz

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx ' 102-2847 skane©lansstyrelsen.se

291 86 Knatianstad 0 Boulevarden 62 A

wwwiansstyrelsen.se/skane

VOMN
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Kontaktperson

Förvaltningsavdelningen
010 - 224 10 00

Överförmyndarnämnden i
Karlshamns kommun

overform@karlshamn.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E - post www

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010 - 224 10 00 vx 010 - 224 11 00 102 - 2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

Protokoll från tillsyn av Överförmyndarnämnden i Karlshamns
kommun [Kopia](3103271)_TMP.docx

Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndarnämnden i

Karlshamns kommun den 26 februari 2015

Närvarande från Länsstyrelsen: Länsassessorerna Anna - Britt D. Adell och Maria
Harderup Lerstorp

Närvarande från Överförmyndarnämnden: O rdförande n Ingvar Gustavsson och
l edamoten Cecilia Holmberg samt h andläggar e n Elisabeth Adolfsson .

Inspektionen inleddes med ett samtal med utgångspunkt i de skriftliga frågor
Länsstyrelsen ställt inför inspektionen och som besvarats av Erik Bååth och Elisabeth
Adolfsson. Länsstyrelsen har därvid antecknat bl. a. följande:

Myndighetens organisation

Överförmyndarnämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Göran
Svensson är ny ledamot i nä mnden (tillika vice ordförande) och samtliga ersättare i
nämnden är nya för mandatperioden.

Handläggarna Elisabeth Adolfsson och Erik Bååth delar på alla inom organisationen
förekommande arbetsuppgifter och täcker upp för varandra vid ledighet och
sjukdom . Båda arbetar heltid. D ärutöver kan även kansli chefen Jens Odevall samt
kommunjuristen Ann Åstrand bistå verksamheten. Jens Odevall har personalansvar
för Elisabeth Adolfsson och Erik Bååth.

Erik Bååth var föräldraledig under perioden september 2014 till en bit in i januari
2015 . Under denna period fick verksamheten administrativt stöd av en assistent,
ca 50 - 75 procent , lite varierande tjänstgöringsgrad beroende på hur mycket tid hon
kunde avsätta till överförmyndarverksamheten.
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Det finns för närvara nde inget samarbetsavtal med någon annan kommun men
nämnden ingår i ett nätverk tillsammans med de övriga kommunerna i Blekinge
samt med Bromölla kommun.

Överförmyndarnämnden

Nämnden och handläggarna har deltagit vid flera utbildnings - och fortbildnings -
tillfällen under 2014 och fler är inplanerade för 2015, bl . a . utbildning för nya
nämndsledamöter i februari - mars 2015, vilket Länsstyrelsen anser är mycket
positivt. Tillägg til l svar i frågeformuläret: Ordinarie nämndsledamöter deltog också
på Jan Wallgrens informationsdag i Alvesta i januari 2015.

Rutiner på överförmyndarexpeditionen m.m.

Mottagnings - och telefontiden är, som tidigare, förlagd till vardagar mellan kl.
10.00 oc h 12.00. Postöppning, stämpling av inkommande post samt diarieföring i
ärendehanteringsprogrammet Wärna sker dagligen på överförmyndarkontoret av
Elisabeth Adolfsson eller Erik Bååth. Besök och telefonsamtal dokumenteras vid
behov i Wärna. På dagboksbladet hänvisas till upprättad journalanteckning.

Vid byte av ställföreträdare skickas samtliga årsräkningar i akten ut till ny
ställföreträdare.

Årlig granskning av förvaltarskap görs vanligen under våren . Förvaltarna fyller i en
blankett ”Årlig omprövning av förvaltarskapet”. I samband med att alla förvaltare
skickat in sina svars blanketter tas ärende na upp i nämnden. Den årliga granskningen
finns således protokoll förd , men nämnden har inte haft som rutin att dokumentera
granskningen i akten eller registrera uppgift om detta på dagboksbladet. – Se vidare
under rubriken ”Granskade akter”, ”Allmän anmärkning”.

Genomgång av rutin för att hantera klagomål på ställföreträdare . Handläggare
kontaktar omgående o rdföranden i nämnden och därefter beslutar handläggare och
ordförande tillsammans om den fortsatta handläggningen av det aktuella klagomålet.
Skriftlig redogörelse begärs in, om det är möjligt. Vid behov skickas redogörelsen ut
till aktuell ställföreträdar e. När svar inkommit från ställföreträdaren b eslut as om hur
nämnden ska gå vidare med klagoärendet.

Verksamhetens omfattning

Karlshamns kommun har 31 573 invånare. Antalet ärenden uppgick per den 31
december 201 4 till 18 godmanskap för ensamkommande barn , 296 godmanskap,
4 1 förvaltarskap samt 69 förmynderskap, vara v 9 är redovisningsskyldiga.
Antalet ensamkommande barn har ökat mycket sedan förra inspektionsbesöket , se
vidare under särskild rubrik nedan. Även antalet förmynderskap har ökat mycket.
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Detta beror på att handläggarna har ändrat registrerings rutinerna sen förra
inspektionen på så sätt att alla nya förmynderskap numera registreras i Wärna direkt
vid ankomsten .

Granskningen av årsräkningar och sluträkningar

83 procent av årsräkningarna kom mer in inom lagstadgad tid. Det är inte så många
ställföreträdare som ansöker om anstånd. Många årsräkningar kommer dock in
direkt efter den 1 mars. Påminnelse skickas ut i början av mars. Numera skickas
endast en påminnelse ut och d ärefter kan det bli akt uellt att vitesförelägga
ställföreträdaren.

Nya årsräkningar diarieförs direkt vid ankomst. Årsräkningarna förvaras i aktskåp i
handläggarnas rum i avvaktan på att de ska granskas. Nämnden kräver in vanlig
årsräkning, samma som för övriga ställföreträdar skap, från gode män för ensam -
kommande barn.

Nämnden tillämpar rimlighetsgranskning som huvudregel. Hur stor andel av (eller
antal) årsräkningar som ska djupgranskas under 2015 ska tas upp på nästa nämnd -
sammanträde om några veckor. Nämnden anser att det är viktigt att handläggarna
hinn er granska även annat än ekonomin . Handläggarna granskar därför även hur
ställföreträdarna sköter uppdraget sörja för person , vilket är tidskrävande.
Kommunens r evisorer h ar lämnat synpunkt om att a lla nya uppdrag borde
djupgranskas, men det anser nämnden inte är möjligt eftersom det handlar om ca
70 - 75 årsräkningar.

Förra året var granskningen av årsräkningarna klar först vid årsskiftet 2014/2015 .
Länsstyrelsen anser at t målet bör vara att granskningen ska vara klar under oktober
månad.

Åtgärder av större ekonomisk betydelse

Skriftliga rutiner för försäljningar av fastigheter och bostadsrätter är under
slutbearbetning och förslag ska vara klart inför nästa nämnd sammanträde.
Överförmyndarpraktikan används också som vägledning.

Kontroll av att konton är försedda med överförmyndarspärr görs enligt viss rutin.
Om det vid kontroll skulle saknas uppgift om spärr på ett konto som borde ha spärr
kontaktar handläggar na ställföreträdaren skriftligen och begär återkoppling.
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Ärenden avseende ensamkommande barn

Antal et pågående ärende avseende godmanskap för ensamkommande barn uppgick
vid tillfället för inspektionen till ca 18 . Det finns därutöver även ett antal ärenden
avseende särskilt förordnad vårdnadshavare (förmynderskap). Det finns ett särskilt
boende för ensamkommande barn i kommunen. Det är e tt b oende som är avsett
endast för pojkar i åldern 16 - 18 år. Yngre ensamkommande barn bor ofta hos
släktingar.

Det finns god beredskap hos överförmyndarnämnden för att hantera ärenden
avseende godmanskap för ensamkommande barn. Det finns i dagsläget åtta gode
män som kan ta uppdrag för ensamkommande barn. De har ett eget nätverk och
träffas cirka en gång i månaden för att utbyta erfarenheter. Nya gode män får en
liten ”Lathund” som innehåller bra praktisk information till nya gode män för
ensamkommande barn, även sådant som inte står i böckerna. Handläggarna hänvisar
nya ställföreträdare till en web - baserad utbildning, som är mycket bra. Under 2014
anordnades utbildning både vår och höst. Hösten 2014 anordnades en länsgemensam
tvådagarsutbildning för gode män för ensamkommande barn. Planen är att mot -
svarande utbildning ska anordnas även hösten 2015. Våren 2015 kommer ca 10 nya
personer att utbildas genom egen utbildning med extern föreläsare. Länsstyrelsen
ser mycket positivt på alla utbildningsinsatser som görs för ställföreträdarna.

Ställföreträdare

Det finns en viss buffert av ställföreträdare att tillgå. Nämnden upplev er dock
fortfarande att det kan vara svår t att finna lämpliga ställföreträdare till de svåraste
uppdragen. Det finns en grupp ställföreträdare som är mycket erfarna men de ras
uppdrag pågår ofta under lång tid och innebär att det inte är så stor omsättning .
Nämnden anser att d enna grupp av ställföreträdare hade behövt bli större.

Nämnden har bra rutiner för att kontrollera nya ställföreträdar es lämplighet .
Handläggare träffar alltid en tilltänkt ställföreträdare för genomgång om vad
uppdraget innebär . Åter kommande kontroller av befintliga ställföreträdare görs när
ställföreträdaren får ett nytt uppdrag samt om nämnden får kännedom om att något
inte stämmer. – Länsstyrelsen påpekade att även de ställföreträdare som inte får ett
nytt uppdrag behöver kontrolle ras genom återkommande kontroller. – Nämnden
anförde att det gjorde s en sådan generell kontroll hos Kronofogden för några år
sedan .

Nämnden anförde att Frivilliga samhällsarbetare precis har startat upp en förening i
kommunen. Nämnden har inlett ett samarbete med föreningen och nämnds -
ordföranden ska vara närvarande vid deras möte i mars 2015. Det finns även planer
på samordning av utbildning.
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Nämnden har flaggat upp för kommunledningen om ett ökat krav på överför -
myndarförvaltningen avseende utb ildning av ställföreträdare, vilket innebär ökade
kost n ader och ev entuellt även andra resurser. – Nämnden ställde fråga till
Länsstyrelsen om det utökade utbildningsansvaret och Länsstyrelsen svarade att
Länsstyrelsernas uppdrag med att ta fram riktlinjer ska redovisas höst en 2015.

Övrigt

Nämnden har kontaktat polisen med anledning av den polisanmälan som är gjord
mot en god man, men nämnden har inte fått något besked än.

Aktgranskning

E fter den muntliga genomgången granskade L änsstyrelsen aktförvaring o ch systemet
för uppläggning av akter samt tolv slumpvis utvalda akter angående godmanskap ,
godmanskap för ensamkommande barn, förvaltarskap och förmynderskap .

Granskade akter

Godmanskap: Akt nr 254, 1395, 482, 1 261 samt 1520 (ensamkommande barn)
och 1530 (ensamkommande barn) .

Förvaltarskap: Akt nr 689 och 1091 .

Förmynderskap: Akt nr 1296, 1258, 1318 samt 1300 (särskilt förordnad
vårdnadshavare) .

Generella noteringar avseende de granskade akterna

Akterna förvaras i brandsäkra och låsbara skåp för aktmapp ar i ett av de rum
Överförmyndarnämnden disponerar.

Länsstyrelsen konstaterar i nledningsvis att d et g enerellt råder god ordning i de
granskade akterna, de är överskådliga och välskötta. Varje akt är försedd med
aktnummer och huvudmannens namn. I varje ak t finns ett dagboksblad och här
noteras in - och utgående handlingar med angivande av datum för händelsen/
handlingen samt aktbilagenummer. Handlingarna i akterna förvaras i huvudsak i
kronologisk ordning och är försedda med aktnummer , aktbilage nummer
(diarienummer) samt i förekommande fall med notering om dag för ankomst.
Vid aktgranskningen noterar Länsstyrelsen att det fortfarande förekommer
noteringar i dagboken som innehåller uppgifter som kan vara av känslig art och
därför inte ska hållas tillgängliga för envar.
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Rent generellt vill Länsstyrelsen framhålla att det är viktigt att dagboksblad förs i
kronologisk ordning och omfattar alla handlingar som inkommit eller upprättats i
akterna. Vad gäller registrering m.m. av allmänna handlingar gä ller enligt
huvudregeln i 5 kap 1 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) att dessa ska
registreras så snart de kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Enligt
5 kap 2 § samma lag ska det av registeringen framgå datum då handlingen kom in
e ller upprättades och diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått vid
registeringen samt i förekommande fall uppgift om avsändare eller mottagare och i
korthet vad handlingen rör. Uppgifter av de två sistnämnda slagen ska utelämnas
eller särskil jas om det behövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas
tillgängligt för allmänheten. Det är mot denna bakgrund Länsstyrelsens uppfattning
att noteringar i diariet bör vara utformade på sådant sätt att registret i sin helhet kan
hållas tillgäng ligt för allmänheten.

Anmärkningar

Allmän anmärkning
Av de granskade akterna som avser förvaltarskap framgår att nämndens ställnings -
tagande vid den årliga granskningen av förvaltarskap inte har dokumenterats i
akterna under senare år. Länsstyrelsen reko mmenderar att så sker. – Handläggar e n
anför att de framöver i respektive akt som avser förvaltarskap kommer att
dokumentera att ärendet varit föremål för årlig granskning i nämnden .

Anmärkningar avseende enskilda akter

Av handlingarna i akt nr 1091 framgå r att tingsrätten i januari 2012 anordnat
förvaltarskap avseende bevaka rätt och förvalta egendom, dock inte sörja för person.
I m aj 2014 inkommer egen ansökan om utökning av ställföreträdarskap, aktbilaga
35 . Samtycke/åtagande inkommer också i maj 2014 , aktbilaga 36 . Ansökan skickas
dock till tingsrätten f örst i oktober 2014, aktbilaga 43 , efter att läkarintyg inkommit
i oktober . – Länsstyrelsen uppmanar överförmyndarnämnden att skicka en
inkommen ansökan direkt till tingsrätten. – Handläggaren anförde att förvaltaren
hade sagt att hon skulle ordna läkarintyg och att detta var på gång. Nämnden hade
därför väntat på att detta läkarintyg skulle inges. Handläggaren anförde vidare att
man i fortsättningen ska skicka en egen ansökan direkt till tingsätten.

Av handlingarna i akt nr 482 framgår att huvudmannen i samband med att årsräkning
avseende 201 2 gavs in till nämnden, ansöker om att ställföreträdarskapet även ska
omfatta sörja för person. Såvitt framgår av akten har ansökan inte föranlett någon
åtgärd av nämnden. Först i oktober 201 4 finns dokumentation om en eventuell
jämkning av godmanskapet då blanketter skickas ut och ansökan inkommer från god
man och huvudmannen. Därefter har nämnden efterfrågat läkarintyg avseende
huvudmannen.
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Gemensam anmärkning för akterna nr 1091 och nr 482
Såväl huvudman som förvaltare/god man är behörig att självständigt ansöka om
jämkning av förvaltarskap/godmanskap. Det är rätten som har att ta ställning till om
ett förvaltarskap/godmanskap ska jämkas. ( 11 kap. 7 § FB alt. 11 kap. 4 § FB jfr
med 15 och 23 §§ samma kap.) Överförmyndarnämnden borde omgående ha skickat
huvudmannens ansökan om utvidgning av förvaltarskapet respektive godmanskapet
till tingsrätten och skulle inte initierat fortsatt utredning a v frågan dessförinnan.
Nämndens underlåtenhet har fördröjt huvudmannens ansökan. Nämnden kan inte
undgå kritik för denna brist i handläggningen.

Av akt nr 1300 framgår att särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare inte
inkommit med årsräkning för 2013. Viss redovisning av medel som inbetalats till
huvudmannen har skett och då noterats som årsräkning inkommer. Någon reell
årsräkning finns dock inte i akten. Nä mnden har int e beslutat om att redovisning får
ske i förenklad form eller om befrielse från att ge in redovisning. Länsstyrelsen anser
att nämnden brustit i sin tillsyn av ställföreträdarskapet genom att inte begära in den
redovisning ställföreträdaren varit skyldig att ge in. Överförmyndarnämnden kan
inte undgå kritik för denna brist.

Beträffande ö vriga granskade akter har Länsstyrelsen inget att erinra.

Frånsett de noteringar som framgår ovan har Länsstyrelsen vid sin granskning fått
intrycket att Överförmyndarnämndens handläggning sker på ett rättssäkert och
lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldrabalken och förmynderskaps -
förordningen.

Länsstyrelsen konstaterar avslutningsvis att det finns en mycket väl fungerande
organisation för överförmyndarverksamheten i Karlshamns kommun med två
kunniga tjänstemän som sköter det löpande arbetet, en erfaren och engagerad
nämnd och dessutom ytterligare två tjänstemän inom kommunen som är insatta i de
dagliga arbetsuppgifterna.

Vid protokollet

Maria Harderup Lerstorp Justeras

Anna - Britt D. Adell

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Kopia till:
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn
Revisorerna i Karlshamns kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn

Bilaga:
Frågor och svar inför inspektionsbe sök (endast till kopiemottagare )
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Nämnd Datum § 

 
 

Yttrande – Revisionsrapport, ”Uppföljning av tidigare granskning av kommunens 
fordon”. 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna yttrandet som kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revisorer har genom PwC gjort en uppföljning på den granskning 
som gjordes på kommunens bilar 2012. 
 
I yttrandet framkommer att kommunens fordonshantering för närvarande genomgår en 
förändringsprocess, i enlighet med de observationer revisionen gjort. 
 
Bilagor 
 
1 Missiv om uppföljning av granskning av kommunens fordon 
2 Rapport - uppföljning bilgranskning  
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
Kommundirektören 
Städchefen 
Redovisningschefen 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Karlshamns kommuns revisorer har genom PwC gjort en uppföljning på den granskning 
som gjordes på kommunens bilar 2012. 
 
Granskningen har utgått från att besvara följande övergripande revisionsfråga: 

 
Har berörda nämnder vidtagit de åtgärder som den föregående granskningen 
uppmärksammade? 
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För att kunna besvara ovanstående övergripande revisionsfråga har revisionen brutit ned 
revisionsfrågan till ett antal mindre revisionskriterier som utgår från granskningen från år 2012: 
 

 Använder berörda nämnder kommunens fordonsregister i bilportalen? 

 Har berörda nämnder dokumenterade regler för hantering av bilarna? 

 Har en tjänsteman utsetts för att hantera återlämnandet av leasingbilar? 

 Innehåller nämndernas planer för intern kontroll kontroller av hur bilregistret, körjournaler 
och tankningsrutiner fungerar? 

 Görs analyser av nyttjandet kommunens fordon för att undvika kostnader för främst s.k. 
undermil i samband med återlämnande av fordon? 

 
Yttrande 
 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 att fordons löpande skötsel skulle överföras till 
driftservice och driftservice fick i uppdrag att utreda de praktiska detaljerna av fordonen i 
kommunen. Arbetet startades upp hösten 2013, men stannade upp på grund av turbulens 
inom organisationen. Från och med oktober 2014 har arbetet med hanteringen av 
kommunens fordon åter tagit fart. Driftservice har anställt en fordonsansvarig på 100 %, 
som arbetar praktiskt med kommunens fordon och en på 25 % som administrativt handhar 
våra fordon. Från och med 1 januari 2015 ligger hanteringen av fordonen på städservice. 
Städchefen har varit tillförordnad driftchef under 2014 och för inte tappa mera mark så får 
detta anses vara den bästa lösningen. 
 
Bilregistret, tankningsrutiner och körjournaler. 
 
Fram till september 2014 så har kommunen använt sig av fordonsprogrammet ”Portalen”, 
som tagits fram av driftservice i samarbete med ett privat företag. ”Portalen” visade sig 
vara ett dyrt och även relativt svårarbetat system. Därför sades avtalet upp i september 
2014.  
 
Kommunen har härefter skaffat ett nytt program för hanteringen av fordon, 
”Fordonskontroll”. En stor fördel med det nya programmet är att uppgifter kan hämtas 
direkt från Transportstyrelsen. För närvarande sker en introduktion av programmet för att 
alla förare skall inrapportera mätarställning och när man har tankat. Ansvariga har också 
tittat på hur körjournaler ska föras när man kör kommunens bilar. Där hade ansvariga 
tillsammans med representanter från kommunens alla förvaltningar en informationsträff 
med Skatteverket vecka 7 för att sätta sig in i vilka regler som gäller. 
 
Dokumenterade regler för hanteringen av bilarna. 
 
I samarbete med ”avdelningen för tillväxt och utveckling” arbetar ansvariga fram en 
övergripande Fordons – och trafiksäkerhetspolicy som kommer  presenteras för 
kommunstyrelsen under våren 2015. Samtidigt utarbetas riktlinjer för vad som gäller för 
fordonsansvariga ner till respektive bilförare i kommunen. 
 
Analyser av nyttjande av kommunens fordon. 
 
I och med vårt nya program Fordonskontroll så har vi möjlighet att ta ut olika rapporter. 
Det vi kommer att titta extra på är hur många mil kommunens leasingbilar rullar. Detta 
eftersom kostnaderna för under- och övermil är stora. 
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Intern kontroll 
 
Då kommunen, precis som revisionen noterat, just nu ser över hanteringen av och sätter 
upp regelverk för användandet av kommunens fordon kan också adekvata kontrollrutiner 
sättas upp. Detta innebär att från och med 2016 kommer kommunstyrelsen och 
nämnderna att beakta fordonshanteringen vid framtagandet av intern kontrollmoment. 

 
 
 
 
Jens Odevall 
Administrativ chef  
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2015-05-04 11 

 
 

Allmänpolitisk sakdebatt - "Har det någon betydelse vad vi i Karlshamn gör mot 
klimathotet och bör vi i så fall göra mer?" 
 
Sammanfattning 
 
Anders Englesson (MP) begär i skrivelse daterad 2015-01-29 allmänpolitisk debatt med 
utgångspunkt från följande fråga: ”Har det någon betydelse vad vi i Karlshamn gör mot 
klimathotet och bör vi i så fall göra mer?” 
 
 
Talarordningen bestäms i fallande skala i förhållande till antalet valda ledamöter i 
fullmäktige. Partierna får fritt disponera sin talartid. Rekommenderad talartid för 
kommunalråd eller berörd nämndsordförande är totalt 15 minuter och för varje parti i 
övrigt totalt 10 minuter. (Arbetsordning för kommunfullmäktige § 35) 
 
I den efterföljande debatten deltog:  
 
 
 
 

-�146�-


	Försättsblad 
	Ärendelista 
	1 Information - Karlshamns Hamn AB, VD Mats Olsson 2015/2120
	Tjänsteskrivelse

	2 Aktualitetsöversyn av översiktsplanen - beslut om antagande 2014/2259
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Beslut om antagande_KF feb. 15.doc
	Reservation
	Yrkande


	3 Reviderad budget 2015 med över- och underskottshantering 2014/1960
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Förslag Reviderad budget 2015 med över- och underskottshantering


	4 Årsredovisning 2014 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2015/382
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Årsredovisning 2014 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling


	5 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten mellan Matvik och Hällaryd 2014/2519
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Ärendeprotokoll TN
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Förslag VO Matvik-Hällaryd 150209
	Fastighetslista VO Matvik-Hällaryd 150210
	TN § 22 2015 2015-02-25.DOCX
	TN § 22/2015 2015-02-25


	6 Taxa simskola utomhus 2015/1096
	Ärendeprotokoll KS
	Ärendeprotokoll KSAU
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Taxa simskola utomhus
	Taxa simskola utomhus


	7 Entlediganden 2015/2117
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden - Sirkka Kahilainen (S)
	Entledigande från uppdrag som ersättare i BUS-nämnden - Xhevat Latift (M)


	8 Fyllnadsval 2015/2118
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Fyllnadsval av ersättare i gymnasienämnden - Mattias Lidehäll (S)
	Fyllnadsval av ersättare i fritidsnämnden - Thomas Johansson (S)
	Fyllnadsval till Karlshamns fastigheter AB - Vivianne Andersson (S)


	9 Statistikrapport enligt 16 kap 6h § i socialtjänstlagen och 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 1 år 2015 2015/1931
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Statistikrapport enligt 16 kap 6h § i socialtjänstlagen och 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 1 år 2015


	10 Handlingar för kännedom - kommunfullmäktige 2015/282
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet - Meddelande
	Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet - Protokoll
	Skrivelse avseende granskningsrapport - Externa utförare inom individ- och familjeomsorgen
	Yttrande – Revisionsrapport, ”Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon”.


	11 Allmänpolitisk sakdebatt - "Har det någon betydelse vad vi i Karlshamn gör mot klimathotet och bör vi i så fall göra mer?" 2015/565
	Tjänsteskrivelse


