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Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-09-17  
 
 
Kommunfullmäktige
Dagordning 
 

Nr Ärende 
1.  Val av justerare 
2.  Godkännande av dagordning 
3.  Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 

oförutsedda utgifter 
4.  Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 
5.  Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 

medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat 

6.  Utökad kommunal borgensram för Västblekinge Miljö AB 
7.  Hållbara Karlshamn 2030 
8.  Taxa för badanläggningar - ändring av åldersindelning 
9.  Ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 

ansvarsområde, kvartal 2 2018 
10.  Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 

inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde, kvartal 2 
2018 

11.  Entledigande från uppdraget som revisor - Lisiana Nurhadi (SD) 
12.  Entledigande från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden - 

Ted Olander (MP) 
13.  Interpellation om temperatur inomhus - Anders Englesson (MP) 
14.  Inkomna motioner september 
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Val av justerare /

Godkännande av dagordning /

Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter /



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa mål och budget för 2019, innefattande inriktningsmål samt drift- investering-, 
finansiering-  och resultatbudget, som kommunens Mål och Budget 2019 och flerårsplan 
för 2020 och 2021. 
 
Fastställd resultatnivå är för år  
2019  19 559 tkr 
2020  20 050 tkr  
2021  20 513 tkr   
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år  
2019  250 000 tkr 
2020  250 000 tkr  
2021  250 000 tkr 
 
att nya kommunfullmäktige fastställer densamma i november 2018 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för alla investeringsprojekt överstigande 7 mnkr 
 
att nämnderna ansvarar för egna investeringsprojekt understigande 7 mnkr 
 
att fastställa oförändrad skattesats (innan skatteväxling med landstinget = 22,21 kr) för år 
2019 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta dokument, 
”Mål och budget 2019 och flerårsplan 2020-2021”. 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en direkt 
följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader och 
omfördelning av löneökningsanslag 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera kommunens styrsystem. 
 
Sammanfattning 
 
Koalitionen i Karlshamns kommun (S, L, C) har överlämnat sitt budgetförslag för 2019 med 
plan för 2020 och 2021. 
 
Av övriga partier som inte ingår i koalitionen har Vänsterpartiet, Moderaterna och 
Miljöpartiet överlämnat budgetförslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Koalitionens förslag till Mål och budget 2019 (2020-2021) 
MBL-protokoll 
Vänsterpartiets budgetförslag 2019 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Moderaternas budgetförslag 2019 
Miljöpartiets budgetförslag 2019 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer koalitionens budgetförslag mot Vänsterpartiets, Moderaternas och 
Miljöpartiets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med koalitionens 
förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichefen 
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2018-08-27 Dnr: 2018/2892 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2018-09-04 183 
Kommunfullmäktige 2018-09-17  
 
 
Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 
 
Förslag till beslut 
 
att fastställa mål och budget för 2019, innefattande inriktningsmål samt drift- 
investering-, finansiering-  och resultatbudget, som kommunens Mål och Budget 
2019 och flerårsplan för 2020 och 2021. 
 
Fastställd resultatnivå är för år  
2019  19 559 tkr 
2020  20 050 tkr  
2021  20 513 tkr   
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år  
2019  250 000 tkr 
2020  250 000 tkr  
2021  250 000 tkr 
 
att nya kommunfullmäktige fastställer densamma i november 2018 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för alla investeringsprojekt överstigande 7 mnkr 
 
att nämnderna ansvarar för egna investeringsprojekt understigande 7 mnkr 
 
att fastställa oförändrad skattesats (innan skatteväxling med landstinget = 22,21 
kr) för år 2019 
 
att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1 % på en femårsperiod 
 
att ge styrelsen, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga innehållet i detta 
dokument, ”Mål och budget 2019 och flerårsplan 2020-2021”. 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en 
direkt följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader 
och omfördelning av löneökningsanslag 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera kommunens styrsystem. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2018-08-27 Dnr: 2018/2892 
 

 
Sammanfattning 
 
Koalitionen i Karlshamns kommun (S, L, C) har överlämnat sitt budgetförslag för 
2019 med plan för 2020 och 2021. 
 
Övriga partier som inte ingår i koalitionen har möjlighet att lämna sina 
budgetförslag senast 2018-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Koalitionens förslag till Mål och budget 2019 (2020-2021) 
MBL-protokoll 
Vänsterpartiets budgetförslag 2019 
Moderaternas budgetförslag 2019 
Miljöpartiets förslag till kommunprogram 2019 
Sammanställning över partiernas budgetförslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichefen 
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen 
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MÅL&BUDGET 2019 
MED FLERÅRSPLAN FÖR 2020-2021 

KARLSHAMNS KOMMUN 

EN KOALITION FÖR FRAMTIDENS KARLSHAMN  

SOCIALDEMOKRATERNA | CENTERPARTIET | LIBERALERNA 
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Förslag mål och budget 2019 med flerårsplan för 2020-2021 
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Förslag mål och budget 2019 med flerårsplan för 2020-2021 
 

KARLSHAMNS KOMMUNS STYRNING,  
LEDNING, UPPFÖLJNING OCH KVALITET 
 

Kommunens styrsystem syftar till att skapa struktur och ordning på väsentliga processer (mål, 

budget, arbetsmiljö etc) så att organisationen vet vart vi är på väg, hur kvaliteten på den 

kommunala tjänsten/servicen är och hur Karlshamn utvecklas i stort. Styrsystemet omfattar alla 

kommunens verksamheter, inklusive de kommunala bolagen, och måste därför vara känt och 

accepterat i hela organisationen. 

 

Styrsystemet syftar ytterst till att säkerställa att politiska beslut får genomslag, att kommunen 

har god hushållning med befintliga resurser och att medborgarna därmed får den service som 

förtroendevalda ledamöter i fullmäktige beslutat om. 

 

För att undvika  en mängd mål och mått ska vi sträva efter att ha fokus på det mest väsentliga 

och att tydliggöra de politiska prioriteringarna. Detta görs genom inriktningsmålen som 

beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Kommunens styrsystem ska tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan politik och förvaltning 

och mellan de politiska beslutsnivåerna. Det ska vara möjligt att följa den röda tråden från 

vision, mål och andra ställningstaganden i kommunfullmäktige till verksamhetsplaner och 

individuella medarbetarmål i en förvaltning eller enhet. Det ska också säkerställa att vi utnyttjar 

våra resurser effektivt och att det är möjligt att se sambanden mellan resurser, insatser, 

aktiviteter, prestationer och resultat. 

 

Vårt styrsystem är tillika kvalitetssystem i de delar som är gemensamma för alla kommunens 

verksamheter. I övrigt anpassas kvalitetsarbetet efter förutsättningarna i varje verksamhet. 

Kvalitetsarbetet ska vara en integrerad del av styrning och ledning och därmed i planering och 

uppföljning på alla nivåer. Det kännetecknas av ett systematiskt utvecklingsarbete som 

genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och 

nya idéer. 

 

Genom kvalitetsarbetet ska största möjliga nytta och värde åstadkommas med de resurser som 

står till förfogande. 
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Förslag mål och budget 2019 med flerårsplan för 2020-2021 
 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 2019 
Kommunprogrammet utgör det grundläggande politiska uppdraget för Karlshamns kommun.  

Inriktningsmål: 
● Karlshamn erbjuder god livskvalitet 

● Karlshamn är en attraktiv plats för alla 

● Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 

● Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 

● Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

 

Utifrån Kommunprogrammet beslutar kommunfullmäktige om budget för det kommande 

verksamhetsåret och en plan för ytterligare 2 år. 

 

Innehållet i detta dokument, ”Mål och Budget 2019 med flerårsplan för 2020-2021”, ska 

förverkligas i nämnder, förvaltningar och bolag. Nämnderna har, utifrån kommunfullmäktiges 

inriktningsmål, i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner med nämndsmål, indikatorer och 

prioriterade utvecklingsområden. Dessa ska sedan följas upp, analyseras och resultaten ska 

återredovisas till kommunfullmäktige. 

 

Detsamma gäller för de kommunala bolagen som, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål 

och ägardirektiv, ska ta fram mål och indikatorer som följs upp, analyseras och de uppnådda 

resultaten ska redovisas till kommunfullmäktige. 

 

Förutom i samband med årsbokslut redovisas uppnådda resultat i delårsrapport efter augusti. 

Vid den årliga budgetprocessen uppdateras framtagen omvärlds- och behovsanalys vilket kan 

innebära att nämnders och bolags verksamhetsplaner respektive affärsplaner behöver revideras. 
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Förslag mål och budget 2019 med flerårsplan för 2020-2021 
 

INRIKTNINGSMÅL 1:  
KARLSHAMN ERBJUDER GOD LIVSKVALITET 
Att erbjuda en god livskvalitet för alla åldrar är ett grundläggande uppdrag för 
kommunen.  

UTBILDNING 

Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom 

hela livet, från förskola till högre utbildning och folkbildning. Det innebär goda 

möjligheter till kompetensutveckling och att byta yrkesbana genom hela livet. 

Utbildning ska komma alla människor till del och vara öppen för alla. Därför är skolan en 

viktig del för folkhälsan och samhällsutvecklingen i hela kommunen. 

Goda utbildningsmöjligheter förutsätter bra utbildningsmaterial och en god och trygg 

studiemiljö och bra tillgång till elevvårdspersonal. Elever ska ha bra förutsättningar att 

lära sig det svenska språket och därför ska det finnas god tillgång till 
modersmålsundervisning. 

Skolan ska utvecklas i takt med samhället och ge en insikt om arbetslivets 

förutsättningar och behov. Det är viktigt att den stora kompetensen som finns hos 

personalen i skolan tas till vara och att proffsen får vara proffs. Detta kan innebära att 

lärare avlastas från onödig administration och andra uppgifter. Dessa uppgifter kan 

utföras av annan personal. Det krävs att det finns ett starkt ledarskap och möjlighet för 

varje skola att utveckla verksamheten utifrån nämndens och statens styrdokument. 

Vi vill utveckla digitaliseringen i skolan ytterligare. Därför vill vi att det kommunala 

bolaget Kreativum får ett särskilt uppdrag att leda den digitala utvecklingen i 
kommunens samtliga skolor. 

FÖRSKOLAN 

Förskolan ska vara lärorik, trygg och rolig, för alla barn som går där. Barnen ska få 

möjlighet att lära sig genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och 

tillsammans med vuxna. Genom olika pedagogiska inriktningar ges goda förutsättningar 

för alla barn. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för 

förskolan.  

En modern förskola är öppen och tillgänglig oberoende om det är dag eller natt, vardag 

eller helg. Varje barn i förskolan har rätt till en likvärdig start i livet, oavsett 

familjeförhållande, ekonomisk förutsättning, funktionsnedsättning eller etnisk 

bakgrund. När allt fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar 

också behoven av barnomsorg. En modern barnomsorg är en förutsättning för att både 
kvinnor och män ska kunna arbeta. 

GRUNDSKOLAN, GYMNASIET OCH SÄRSKOLAN 
Karlshamn ska ha en skola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar att lyckas. Kommunen har en skyldighet att se till att varje elev får 
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Förslag mål och budget 2019 med flerårsplan för 2020-2021 
 

verkliga möjligheter till fullständiga betyg. På samma sätt har eleverna och deras 

vårdnadshavare en skyldighet att ta vara på de möjligheter som ges. Samarbetet mellan 

BUS-nämnden och Gymnasienämnden ska utvecklas för att ge en tydlig röd tråd i det 

livslånga lärandet. 

Kommunens gymnasiala utbildning har eleven i centrum och program med tydliga 

inriktningar som syftar till vidare studier eller till ett yrke kopplat till arbetsmarknadens 

behov. Vi fortsätter satsningarna på moderna och ändamålsenliga utbildningslokaler.  

Varje skolrestaurang ska ha ett eget tillagningskök där maten tillagas nära gästen. Det är 

förutsättning för att eleverna ska få näringsrik och välsmakande mat. Lunchen är en del 

av skolans undervisning. Det är viktigt att eleven får en bra måltidsmiljö och ökad 

kunskap om maten samt även möjlighet att påverka. 

VUXENUTBILDNING 

Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig och för att förse 

arbetsmarknaden med välutbildad arbetskraft. Utbildning är nyckeln till framtidens 

jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. 

Som en del av våra insatser för att bekämpa arbetslösheten vill vi investera i 

kompetensutveckling, validering, yrkesutbildning och övrig vuxenutbildning. Vi vill 

också satsa på eftergymnasiala yrkesutbildningar i form av Yrkeshögskola. 

Vuxenutbildningens koppling till arbetsmarknadens behov ska öka och ett större 

samarbete med arbetslivet ska utvecklas. 

OMSORG 

Karlshamn skall erbjuda en hög kvalitet i vård och omsorg. Genom nya arbetsformer och 

ökad samverkan höjer vi kvalitén. Äldre och funktionsnedsatta ska ges möjlighet till en 

rik och stimulerande tillvaro och själva bestämma över sitt liv. Mötesplatser utgör en 

viktig del i många äldres vardag och sociala gemenskap. Verksamheten på 

”Träffpunkterna” ska fortsätta utvecklas genom kommunens och föreningslivets 

gemensamma försorg. 

Fortsatt utveckling av boendemiljöer och mötesplatser mellan kommun och föreningsliv 

kommer att vara prioriterat. Stora satsningar görs för att öka antal platser för särskilt 

boende. Vi fortsätter arbetet med fler nya trygghetsboende samt att befintliga bostäder 

kan klassificeras som tryggt boende med tillgång till bland annat hiss och 

gemensamhetslokal. Vi kommer lägga ytterligare fokus på välfärdsteknik för ökad 

trygghet och livskvalité. 

Vi vill fortsätta höja kvaliteten i vården och omsorgen av äldre genom att utveckla nya 

arbetsformer och öka samverkan med landstinget. För äldre som bor hemma är det 

viktigt med en rik och stimulerande tillvaro och fritid. 
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Förslag mål och budget 2019 med flerårsplan för 2020-2021 
 

Ett ökat inflytande över sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i 

föreningslivet eller vad man vill få stöd med från hemtjänsten, är viktigt för det 
personliga välmåendet. 

Boendemiljö för äldre behöver ytterligare utvecklas. Vi vill att befintliga bostäder och 

bostadsområden kan klassificeras som tryggt boende med tillgång till hiss, närhet till 

gemensamhetslokal, och annan bostadsnära service. Mötesplatser för äldre utgör en 

viktig del i många äldres vardag och sociala gemenskap. Verksamheten på 

”Träffpunkten” fortsätter att utvecklas genom kommunens och föreningslivets 

gemensamma försorg. Även möjligheten att ytterligare kunna välja tjänster inom ramen 

för kommunens omsorgsansvar är viktig i en modern kommun. 

FOLKHÄLSA 

Folkhälsoarbetets mål är att skapa en god hälsa på lika villkor. Samarbetet med övriga 

kommuner och landstinget utvecklas kontinuerligt. Tillsammans med föreningslivet ska 

vårt rika utbud av aktiviteter och upplevelser bli ännu bättre. Tillgängligheten i 

samhället ska omfatta alla. Därför fortsätter vi vårt arbete tillsammans med föreningar, 

organisationer och företag för att göra kommunen mer tillgänglig. 

Ett aktivt jämlikhetsarbete ska genomsyra hela kommunen. En viktig del i detta är att 

stegvis HBTQ-certifiera nyckelfunktioner i kommunen. Möjlighet till spontanidrott, 

motion och kulturupplevelser ska finnas i människors närområde. 

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Barn som 

befinner sig i riskzonen ska tidigt upptäckas och rätt stöd ska sätta in där vi ser till barn 

och ungas bästa ur ett helhetsperspektiv. Barnets behov är alltid i centrum och barns 

behov av skydd, trygghet och stöd är i fokus. Att arbeta förebyggande, uppsökande och 
stödjande för barn och unga är nämndernas gemensamma ansvar. 

 
INRIKTNINGSMÅL 2: 
KARLSHAMN ÄR EN ATTRAKTIV PLATS FÖR ALLA 
Karlshamn ska vara en attraktiv plats för både invånare, företag och besökare. 

Karlshamn ska vara en kommun som är bra att leva i och dit man vill flytta. Arbete åt alla 

är och förblir en av våra viktigaste frågor. Stimulerande arbete, goda möjligheter att 

studera eller på annat sätt förverkliga sina drömmar är betydelsefullt för varje människa 

och för ett jämlikt och hållbart samhälle. Arbete är grunden för samhällets välfärd, 

välstånd och människors personliga utveckling. 

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER 

Genom aktiv planering för bostadsbyggande ska kommunen erbjuda goda, varierande 

och trygga boendemiljöer i hela kommunen. Marknadsföringen av byggklara tomter och 

framtagandet av nya bostadsområden och detaljplaner ska öka. 
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Förslag mål och budget 2019 med flerårsplan för 2020-2021 
 

Kommunen ska ha förmåga att tillgodose behov av mark vid nyetableringar, expansion 

av befintliga verksamheter och att tillgodose behov av mark och tomter för 
bostadsändamål utifrån rådande efterfrågan. 

Kust, skärgård, skog och parker har stor betydelse för människors välbefinnande och 

hälsa. Tillgången till kust- och skärgårdsmiljöerna ska öka genom bland annat 

förändrade avtal med Blekingetrafiken och dess entreprenörer. En annan viktig del i 

tillgängligheten till kust och skärgård är det arbete som vi gör i föreningen Blekinge 
Arkipelag där nya möjligheter för bland annat friluftslivet skapas. 

Kommunen ska fortsätta att satsa på en attraktiv stadskärna, vilket är viktigt för hela 

kommunens utveckling och Karlshamns regionala position. Genom aktiv samverkan 

med intressenter i kommunen skapas goda förutsättningar för att medborgare och 
besökare väljer Karlshamns kommun för inköp, restaurangbesök och upplevelser. 

Karlshamn ska upplevas som en lockande kuststad med väl gestaltad och utvecklad 

strandpromenad, från Lokstallarna till Kollevik med informationstavlor om gamla 

Karlshamn, bänkar, belysning, toaletter osv. Utredning och planering för att förverkliga 

detta påbörjas under 2019. 

För att kunna bo och leva i hela kommunen och pendla till jobbet krävs bra förbindelser. 

Vi fortsätter arbetet för att öka nyttjandet av kollektivtrafiken samt att fler 

kommuninvånare går och cyklar till skola och arbete. Andelen medborgare och 

arbetsställen som har tillgång till fiber skall fortsätta öka. 

MILJÖ OCH KLIMAT 

Klimatförändringarna och miljön är vår tids största utmaning. Kommunen har gjort 

betydande insatser för fossilfri fjärrvärme, rötning av hushållssopor till biogas, 

satsningar på grön el och utbyggnad av kollektivtrafiken. En fortsatt tydlig prioritering 

av miljö- och klimatfrågorna är nödvändig. Satsningar på alternativa energikällor, 

energibesparingar och ny teknik bidrar till minskade koldioxidutsläpp och bättre hälsa.  

För att begränsa utsläppen till havet och för att skapa bra miljöer för fåglar kommer vi 

under 2019 att påbörja en etablering av våtmark i Åryd. Etableringen kommer att göras 
i nära samarbete med Länsstyrelsen, föreningslivet och det lokala näringslivet. 

Hänsyn till miljö och klimat är en viktig del i styrelsers och nämnders arbete. 

Kommunens medlemskap i miljöorganisationen Håll Sverige Rent ger möjligheter för 

kommunstyrelsen och nämnderna att förbättra sitt miljöarbete. Klimathotet är en 

ständigt aktuell fråga som kräver ytterligare fokus. Därför kommer vi ytterligare 
förbättra kommunens krisberedskap. 

De nationella och de regionala miljömålen för länet utgör grunden för det arbetet, 

formulerat i generationsmålet: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 

nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. 
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Vi fortsätter att satsa på och utveckla cyklismen utifrån handlingsplanen för ökad 

cyklism i Karlshamn. Genom att fler personer väljer att gå, cykla eller resa med 

kollektiva färdmedel kan vi minska onödiga utsläpp. Vi kommer även att, i den 

kommunala upphandlingen av bilar, hitta lösningar som gynnar samnyttjande av fordon 
så att både kommunen och allmänheten får tillgång till miljöbilpool. 

KULTUR, IDROTT OCH FÖRENINGSLIV 

Föreningslivet är en del i ett demokratiskt och väl fungerande samhälle och har stor 

betydelse för kommunens utveckling. Föreningslivet bidrar till ökad folkhälsa, 

gemenskap och stärker människors deltagande i samhället. Genom ett fördjupat 

samarbete med föreningar ska nya möjligheter utvecklas för att ge invånarna möjlighet 
till en meningsfull fritid. 

Det är självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommunen med bra 

aktivitetsstöd, ändamålsenliga anläggningar samt med personal som kan ge råd och 

stöd. Det pågår en genomlysning av allt föreningsstöd i kommunen samt en utveckling 

av föreningsbidrag och lokaltaxor för att stärka föreningarnas förutsättningar till en rik 

och bred verksamhet. Idrotten och kulturen ska vara öppen för alla oberoende av 
sociala, kulturella eller ekonomiska förutsättningar. 

Ett rikt kulturliv är en viktig del av vår välfärd och har stor betydelse för vår kommuns 

attraktivitet. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater 

och musikupplevelser. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är också att 

skapa förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle. 

I Karlshamn finns goda förutsättningar för en vidareutveckling av ett redan bra kulturliv 

genom våra kulturinstitutioner och genom stöd till och samverkan med föreningar. Alla 

ska kunna ta del av och vara delaktig i samhällets kulturutbud. Vi vill särskilt stärka 

barns och ungas tillgång till kultur, idrott och annan föreningsverksamhet och ge 
föreningarna bra förutsättningar att verka.  

Vi kommer att utöka samarbete med Regionteatern för att utveckla Karlshamn som 

regional dansscen och därmed en viktig regional spelare på den kulturella planen. I 

detta samarbete kommer våra kulturföreningar såsom t.ex. Teatersmedjan, 

Riksteaterföreningen och Musikforum att vara viktiga aktörer. 

Biblioteken utgör en viktig del i ett attraktivt samhälle. Biblioteken utgör viktiga 

mötesplatser. Utvecklingen av biblioteken i samtliga centralorter kommer att prioriteras 

i denna budget, likväl som att starta den planerade byggnationen av kultur- och 

bibliotekshuset i centrala Karlshamn. 
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INRIKTNINGSMÅL 3:  
KARLSHAMN PRÄGLAS AV INFLYTANDE, DELAKTIGHET OCH LIKA 

MÖJLIGHETER 
Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt Karlshamn är möjligheten till egen 

försörjning, delaktighet och inflytande. Vi måste ta tillvara på varandras olikheter och få 

alla känna sig väl bemötta och välkomna. Därför ska åtgärder initieras och förstärkas för 

att påverka såväl värderingar och attityder, som beteenden i syfte att minska 

diskriminering. Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet, samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter och samma makt att forma sina liv.  

Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra 

och känna tillfredsställelse i livet. Det kommunala pensionärsrådet, ungdomsrådet och 

rådet för funktionsnedsatta är viktiga delar i detta arbete. Satsningen på ett 

servicecenter och digitaliseringens möjligheter ska underlätta inflytandet och kontakten 

med kommunen. För införande av barnkonventionen och öka ungas inflytande anställer 
vi en barnombudsman. 

Kommunen ska fortsätta med att förbättra integrationsarbetet. Vi ska underlätta för 

nyanlända att bli en aktiv del i det svenska samhället, samt förstärka insatserna för dem  

att komma in på arbetsmarknaden, bland annat genom validering, språk- och 

yrkesutbildning. 

 
INRIKTNINGSMÅL 4: 
KARLSHAMN GER UTRYMME FÖR  
TILLVÄXT OCH ENTREPRENÖRSKAP 
Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entreprenörskap handlar om 

att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande. Värdet 

skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. För att klara jobben behöver 

Karlshamn ett starkt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och 

medelstora företag eller kooperativ verksamhet. 

Näringspolitiken ska grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt 

samarbete. Handläggning av företagsärenden måste ske snabbt och smidigt. Synpunkter 

över hinder, regler och tillsyn måste tas på allvar. Det ger bra förutsättningar för en 

hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Att få fler verksamheter och därmed 
fler jobb till kommunen är viktigt för en långsiktig utveckling 

En viktig faktor för ett växande näringsliv är tillgången till mark för etableringar. Genom 

förvärvet av Janneberg har kommunen möjlighet att erbjuda mark för 
företagsetableringar, evenemangsanläggningar och boende. 
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En expansiv högskola och investeringar i utbildning bidrar till att stärka det lokala och 

regionala näringslivet, och lockar nya företag till kommunen. Den utbyggnad som nu 

påbörjats på Östra Piren är ett viktigt steg i att fortsätta utveckla, stärka och stödja 

näringslivet i kommunen. 

Det positiva beskedet att Sydostlänken ska byggas stärker vår position som hamnstad 

och skapar goda kommunikationsmöjligheter för hela regionen. Genom 

järnvägsförbindelsen mellan Karlshamn och Älmhult, via Olofström, blir Karlshamn en 

allt viktigare nationell och internationell knutpunkt för hamn och transporter i Sverige 

och södra Östersjöområdet. 

Genom det kommunala energibolaget, Karlshamn Energi AB, kommer kommunen att 

erbjuda samtliga hushåll i kommunen fiberanslutning innan 2022. Detta är en 
förutsättning för att hela kommunen ska leva och utvecklas. 

En annan viktig förutsättning för att hela kommunen ska leva och utvecklas är tillgången 

till bra vägar. Därför har vi med som prioriterade åtgärder att underhålla vägsystemet. 
Både de kommunala vägarna och de enskilda vägarna där kommunen har skötselansvar. 

I Karlshamn kommer kommunen öka samarbetet med arbetslivet för att säkra behovet 

av nödvändig kompetens. De högre utbildningarna, samarbete med BTH och andra 

utbildningsanordnare är viktiga för kommunen och för att säkerställa tillgången av 
välutbildad personal. 

Utvecklingsmöjligheterna för landsbygden i Karlshamn är stora och med fortsatt 

engagemang och samarbete mellan landsbygdsrådet, kommun och medborgare  skapas  

möjligheter för tillväxt och entreprenörskap. Mark för företag och boende skall finnas i 

olika delar av kommunen. 

 
INRIKTNINGSMÅL 5:  
KARLSHAMNS KOMMUN ÄR EN EFFEKTIV OCH INNOVATIV 

ORGANISATION 
Karlshamns kommun ska vara effektiv, innovativ och ha en ekonomi i balans. En 

ekonomi i balans är en förutsättning för att åstadkomma en sund utveckling i 

kommunen med möjligheter att möta framtiden. För att lyckas i uppdraget ska 

samordning, samarbete och samnyttjande mellan kommunens nämnder, verksamheter 

och bolag ske. 

Det strategiska och systematiska utvecklingsarbetet ska vara en integrerad del i 

samtliga nämnder och styrelser samt i deras tjänsteorganisationer. Kommunens 

samtliga verksamheter ska kontinuerligt ompröva och utveckla sina verksamheter 
utifrån uppdraget och omvärldens krav och förväntningar.  
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Kommunen ska vara en god arbetsplats, där den engagerade medarbetaren ska 

uppmuntras att utveckla sig själv och känna att det finns möjligheter till inflytande. Olika 
arbetstidsmodeller ska utvecklas efter de förutsättningar och behov som finns. 

Ohälsotalet och sjukfrånvaron ska minska samt arbetsplatserna och 

arbetsorganisationen ska utformas så att de främjar god hälsa. Kommunens 

verksamheter organiseras utifrån heltid och lika förutsättningar oavsett kön. 

Lönesättningen ska vara tydlig, rättvis, jämställd och kopplad till arbetsinsats, 
utbildning och ansvar. 

Välfärden i samhället är beroende av tillväxten,  som måste åstadkommas långsiktigt och 

utifrån ekologisk och social hänsyn. Genom att vi ställer tydliga ekologiska och sociala 

krav vid investering och upphandling påverkar vi miljöutvecklingen och villkoren för de 
som producerar de varor och tjänster som kommunen nyttjar.  
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SÄRSKILDA SATSNINGAR 2019 
Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa 

arbeten och välstånd, men även för att utveckla fritids- och kultur verksamheterna. 

Kommunstyrelsen och nämnderna tillförs 2019 ca 34 mnkr. Särskild fokus kommer att 

läggas på att få ner sjuktalen i kommunen genom bland annat utveckling av 

arbetstidsmodeller och satsningar på att öka antalet anställda inom främst utbildning 

och omsorg. 

Särskilda åtgärder ska göras för att minska korttidssjukfrånvaron. Arbetet med att 
effektivisera det kommunala arbetet kommer att fortsätta. 

För att klara finansieringen under 2019 föreslås att effektivisering i verksamheterna 

genomförs i samtliga nämnder med 26 mnkr samt att kostnaden för sjukfrånvaron 

minskas med motsvarande 10 mnkr. 

Kommunstyrelsen tillförs 2,0 mnkr för anställning av barnombudsman samt utveckla 
krisberedskapen i kommunen. 

Nämnden för barn, ungdom och skola (BUS) tillförs 12,0 mnkr för ökad 

måluppfyllelse, förstärkt elevhälsa, samt ökad personal på skola och förskola. 

Kulturnämnden tillförs 2,0 mnkr för öppnande av lokalbibliotek i Åryd, utveckling av 

övriga lokalbibliotek och genomförande av dansscen i Lokstallarna. 

Tekniska nämnden tillförs 4,0 mnkr för ökat fastighetsunderhåll och förbättrade 
förutsättningar för servicepersonal inom städverksamheten. 

Fritidsnämnden tillförs 1,0 mnkr för utveckling av friluftsliv, anläggningar och 
föreningsverksamhet. 

Omsorgsnämnden tillförs 12,0 mnkr för ökad personal i omsorgen, och fortsatt 

utveckling av brukarorienterad omsorg. Fortsatt satsningar gör också på särskilda 
boenden och trygghetsboenden. 

Nämnden för arbete och välfärd tillförs 1,0 mnkr för arbetsmarknadssatsningar, 
förebyggande arbete och stöd till barn, ungdomar och vuxna. 
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SAMMANDRAG AV INVESTERINGSBUDGET 
FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDER 
 
OBS! Kolumnen ”Total ink/utg” innefattar uppskattningar utöver planperioden 
 
Från och med 2019 ansvarar kommunstyrelsen för alla investeringar överstigande 7 
mnkr. 
 
Respektive nämnd ansvarar för övriga investeringar understigande 7 mnkr. 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges kommuner och 
landstings anvisningar och budgeten grundar sig på prognos lämnad enligt SKL 
cirkulär 18:18, 180427. 
 
Skatter och bidrag ökar 2019 med cirka 68 mnkr jämfört med 2018. För 2020 och 2021 
ökar skatter och bidrag med 56 mnkr respektive 57 mnkr. 
 
LÖNER OCH PRISUTVECKLING 
Under 2018 beräknas lönerna att öka med 3,1 % och under 2019 med 3,4 %. 
Arbetsgivaravgifterna för 2018 har antagits till 39,2 % (2017 = 38,33 %).  För åren 
2019-2020 beräknas lönerna fortsätta öka med 3,7 respektive 3,8 %. Kompensation 
kan ske för kapitalkostnader och kompensation sker för löneökning. Nämnderna 
kompenseras inte för beräknade prisökningar 2019. För planåren 2020-2021 beräknas 
heller ingen kompensation. 
 
För att åstadkomma en jämförbarhet även för planåren 2020 och 2021 har prognosen 
gällande skatteintäkter ökats med de tillväxttal som Sveriges kommuner och landsting 
utgått från i sin prognos cirkulär 18:18, 180427. 
 
PENSIONSHANTERING, PENSIONSKOSTNADER  
Pensionskostnaden inkl. löneskatt har budgeterats enligt KPA:s senaste beräkning 
som gjordes 2017-12-15. Kommunens totala pensionskostnader inkl löneskatt för 
2018 är 115 mnkr. Pensionskostnaden kommer att öka med ca 20 mnkr för perioden 
till och med år 2021. 
 
Efter år 1998 tillämpar kommunen försäkringslösning för samtliga anställda. 
 
BEFOLKNINGSUTVECKLING 
Befolkningsprognosen baseras på utfallet 2017-12-31 med prognos till 2027. 
Prognosen för 2018 visar på en ökning med 65 personer under året där den största 
ökningen beror på ett invandringsöverskott. De följande åren beräknas en ökning av 
befolkningen men inte i samma omfattning som tidigare. Under prognosperioden fram 
till 2027 beräknas Karlshamns befolkning öka med 929 personer. 
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 
Budget 2018 motsvarar KS 180508 § 135 
 
 
RESULTATBUDGET  
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FINANSIERING 
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KARLSHAMNS KOMMUN, FINANSIELL  
ANALYS 2015-2021 
  

Den finansiella analysen grundar sig på redovisningsåren 2015- 2017, budgetåren 
2018 – 2019 och planeringsåren 2020 - 2021. 
 

Resultat 

 
 
 
Det årliga resultatet är i nivå med det finansiella målet. 
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SAMMANDRAG AV DRIFTBUDGET FÖR  
NÄMNDER OCH STYRELSE 
 

 

 
 
Tekniska justeringar av budgetramarna, som inte påverkar nämndernas 
verksamhetsutrymmen, kommer av olika skäl (bland annat vad avser 
personalkostnadsökningar och kapitalkostnader för 2019-2021), att genomföras av 
kommunstyrelsen. 
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1 INLEDNING  

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av 
tusentals människor som arbetar tillsammans för det målet över hela Sverige på många olika 
sätt: på torget, i bostadsområdena, i kommunen och riksdagen. 

Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta 
bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med 
stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. 

Vi arbetar mot rasismen på nätet. Vi tar kampen för trygga arbeten. I varje kommun där vi får 
inflytande satsar vi för att få bort ungdomsarbetslösheten och ser till att skattepengarna går 
till välfärden istället för till riskkapitalbolag. 

Vi finns överallt där det finns människor som arbetar för rättvisa. Vi vill inte bara se en bättre 
värld – vi gör något för att komma dit också. 

Välfärd istället för vinster – Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Vi tycker att 
varje skattekrona ska användas där den behövs bäst. Det betyder att vi gärna betalar skatt 
till verksamhet, men inte till riskkapitalbolag med bankkonton på Jersey. 

Bra jobb åt alla – Vänsterpartiet tycker att ökad sysselsättning ska vara målet för den eko-
nomiska politiken. Vi vill sätta fler i arbete. Vi vill investera där behoven finns. Det betyder 
mer pengar till välfärd, infrastruktur och klimatsatsningar. 

Klimatet är vår tids ödesfråga – Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar. Vi menar att vi 
måste agera mot utsläppen nu, för imorgon kan det vara försent. Vi vill skärpa utsläppsmå-
len och se till att Sverige tar ett större ansvar. 

Rättvisa och feminism – Vänsterpartiet är den viktigaste feministiska kraften i riksdagen. Vi 
är trötta på att kvinnor ska göra hela hemarbetet och dessutom få sämre löner och karriärer. 
Vi tycker att kvinnor ska ha hela lönen och halva makten. 

Alla människor är lika mycket värda – Vänsterpartiet står för en generös och human flyk-
tingpolitik. Vi vägrar anpassa oss till rasism och främlingsfientlighet. Vi anser att alla männi-
skor har rätt till liv i fred och frihet, och att alla som lever här i Sverige är lika mycket värda. 
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2 NÅGRA AV VÅRA VISIONER 

I Vänsterpartiets Karlshamn finns det bostäder åt alla – hyresrätter som även pensionärer 
och ungdomar har råd att bo i. Lägenheterna finns utspridda över kommunens alla delar som 
har byggts på olika ställen - uppblandat i villaområden, genom förtätning av innerstaden och 
i nyprojekterade bostadsområden. 

I Vänsterpartiets Karlshamn är det lätt och bekvämt att resa med den utökade och avgiftsfria 
kollektivtrafiken som täcker alla kommundelar. Allt fler kommuninnevånare ställer bilen och 
tar bussen eller cykeln in till centrum. Ett centrum som är anpassat för människor i första 
hand. Karlshamn går emot trenden med stora köpcentra i ytterområdena och har i stället ak-
tivt arbetat för att bevara och utveckla stadens centrum med dess unika blandning av affärer 
och levande torghandel. Här har vi en miljö som gynnar affärsidkarna, turismen och inte 
minst kommuninnevånarna. Torget är Karlshamnsbornas vardagsrum. Här umgås vi i en 
vacker och ändamålsenlig miljö med gott om sittplatser, levande träd med en levande torg-
handel och serveringar. Bilar parkerar vi utanför stadskärnan, kanske på en stor parkerings-
plats utanför Hinsetunneln. Därefter kliver vi på en liten fossilfri pendelbuss som kontinuerligt 
rör sig efter en rutt mellan denna, torget och resecentrum. Om vi nu inte som allt fler gör – 
väljer cykeln. Karlshamn är nämligen Sveriges cykelkommun. Kommunen har vidtagit många 
åtgärder för att underlätta för invånarna att välja cykel som det huvudsakliga transportmed-
let. Det har byggts ut och investerats i säkra cykelbanor som är åtskilda från biltrafiken. 
Cykelintresset bland kommuninnevånarna har succesivt ökat och i takt med detta så har det 
byggts säkra och skyddade cykelparkeringar vid resecentrum och andra strategiska platser i 
kommunen. Det finns också ett antal pumpar utplacerade på olika platser i kommunen. 

I Vänsterpartiets Karlshamn finns det boende för de äldre med olika skiftande behov av vård 
och omsorg. Allt ifrån egna boenden med rimliga hyror, gruppboenden med möjlighet till ser-
vice, hjälp och gemenskap. I kommunen finns det även boenden för de med större hjälpbe-
hov. Gemensamt för dessa olika inrättningar är att de anställda jobbar sextimmars arbetsdag 
med anständiga löner. Delade turer hör det förgångna till. De har dessutom fria arbetskläder 
och dusch- och omklädningsmöjligheter på sina arbetsplatser och de är stolta över sina jobb. 

I Vänsterpartiets Karlshamn går barnen i trygga kommunala skolor med hög lärartäthet. 
Läxor i den mån de verkligen behövs görs i skolan med stöd och ledning av kunniga och en-
gagerade lärare. Barnen äter lokalt och ekologiskt producerad skolmat och det serveras frukt 
och mellanmål under skoldagen. Utöver lärarna så finns det även andra vuxna - skolvärdar, 
vaktmästare m.fl. i barnens miljö som en extra trygghet. 

I Vänsterpartiets Karlshamn så ligger det ett nybyggt kulturhus på östra piren. I byggnaden 
finns ett välfungerande bibliotek i rymliga lokaler, det finns samlingslokaler och möjligheter 
för utställningar, framträdanden av olika slag och filmvisning. 

I Vänsterpartiets Karlshamn har hamnverksamheten med tillhörande logistikcentra vuxit till 
sydöstra Sveriges största. Efterfrågan på miljövänliga transporter med tåg- och fartygstrafik 

33



Vänsterpartiet Karlshamn 

karlshamn@vansterpartiet.se 

  Vänsterpartiet Karlshamn 2018-08-28 

 

ökar och Karlshamn följer självklart med i denna utveckling. Sydostlänken så väl som tåglin-
jen genom länet är dubbelspårig vilket gör att Blekingeborna snabbt och enkelt kan pendla 
mellan bostad och arbetsplats. 

34



Vänsterpartiet Karlshamn 

karlshamn@vansterpartiet.se 

  Vänsterpartiet Karlshamn 2018-08-28 

 

 

3 BUDGETEN, DET HÄR VILL VI SATSA PÅ 

3.1 Kommunen som arbetsgivare 

Vänsterpartiet vill att kommunen skall sträva efter att vara ett föredöme i rollen som arbets-
givare och när det gäller kravställning vid upphandling av varor och tjänster. Vi anser att en 
av de viktigaste frågorna på den svenska arbetsmarknaden just nu är frågan om rätten till 
fast arbete. Visstidsanställningar i olika former är omfattande och skapar osäkerhet och 
otrygghet för anställda samt sämre kvalitet i verksamheten. Det är inte bara på den privata 
arbetsmarknaden som det är vanligt förekommande med visstider och osäkra anställningar. 
Det gäller tyvärr också i Karlshamns kommun. Vi vill minska visstidsarbetet i kommunen och 
istället erbjuda tillsvidareanställningar. Det är dags att Karlshamns kommun blir föredöme på 
arbetsmarknaden. Vi vill inte ha människor som sitter hemma och väntar på ett telefonsamtal 
eller SMS-besked om de ska arbeta idag eller inte. Kommunen skall också erbjuda rätt till 
heltid för sina anställda.  
Vänsterpartiet säger även nej till delad dag – Arbetstiden skall vara sammanhållen. Vi anser 
att kommunen som arbetsgivare skall vara ett föredöme och därför vill vi avskaffa delad ar-
betsdag. Vi vill börja med att ta bort delade turer inom hemtjänsten. 
Krav på trygga anställningar med anständiga anställningsvillkor skall även gälla kommunens 
leverantörer i samband med upphandlingar. 
Vidare bör kommunen satsa på att utbilda och medvetandegöra sin personal i att förstå ge-
nusperspektiv och HBTQ frågor. 

Sex timmars arbetsdag – Fast anställning ska vara normen på svensk arbetsmarknad. Rät-
ten till fast anställning ska stärkas genom förbättringar i LAS. Arbetsgivaravgiften bör ändras 
så att visstidsanställning blir dyrare än tillsvidareanställning. Vänsterpartiet vill arbeta för en 
arbetstidsförkortning som på sikt ska resultera i sex timmars arbetsdag.  

Nej till privatisering – Välfärd och kommunal verksamhet ska inte drivas av aktörer som gör 
det för att tjäna pengar. Genom att driva skolor, äldreomsorgen m.m. offentligt kan resur-
serna gå till att göra verksamheten bättre. Detta gynnar unga och äldre kommuninvånare 
samt de anställda, istället för att pengarna försvinner iväg till företagens ägare.  
Vi säger därför nej till LOV - lagen om valfrihetssystem. Vården skall inte vara en kassako för 
vårdföretagen - vi säger nej till vinster i välfärden. 
 
Vänsterpartiet är också starkt emot utförsäljning av kommunal egendom. Kommunens fastig-
heter och anläggningar ägs gemensamt av kommuninnevånarna och skall inte reas ut  till 
privata aktörer. Det kommunala bostadsbolaget bör inneha ett tillräckligt bestånd av hyreslä-
genheter så att bostadsbrist aldrig uppstår. 
 
Vänsterpartiet vill införa Vita Jobb-modellen vid kommunala upphandlingar i Karlshamn. 
Detta bygger på samverkan mellan kommunen och fackliga organisationer. Kommunen stäl-
ler upp krav på leverantörerna, medan facken bidrar till att kontrollera att villkoren verkligen 
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respekteras. Det här är ett konkret sätt att bekämpa ekonomisk brottslighet och social dump-
ning på den svenska arbetsmarknaden. Det skulle göra enorm skillnad för villkoren i exem-
pelvis städfirmor, byggföretag och taxibolag om den här modellen tillämpades vid alla upp-
handlingar 

3.2 Satsningar i skolan 

Frukost i skolan – En mätt elev presterar bättre än en hungrig elev. Många barn och ung-
domar äter ingen frukost hemma. Att servera frukost i skolan är ett sätt att ge alla elever 
goda förutsättningar att orka hela skoldagen. Dessutom har de mer sällan huvudvärk, känner 
sig mer sällan illamående och har mer sällan ont i magen i skolan jämfört med dem som har 
dåliga frukostvanor. 

Frukt som mellanmål – Ett problem i skolan är att man ibland har tidig lunch och slutar sent 
på eftermiddagen, då går blodsockret ner och då hägrar godis och läsk från skolan kiosk el-
ler närliggande kiosker. Vi föreslår istället att man erbjuder varje elev en frukt som kan ätas 
under eftermiddagen. 

Närproducerad och ekologisk skolmat – Det diskuteras närproducerad mat, dvs. lokalt 
producerad. Mat som åker land och rike runt vill vi undvika. Diskussionen berör ofta upp-
handlingsregler. Man kan ställa villkor som inte har med pris att göra utan att det ekologiska 
avtrycket görs till ett minimum. Begreppet innebär också att se till att maten lagas inom re-
spektive skolkök. Kommunens upphandlingsrutiner ses över för att underlätta för lokala leve-
rantörer. Detta skulle gynna kvaliteten, miljön och lokala producenter. 

Skola i skolan – Med det menar vi att kunskapsnivå och betyg skall inte bero på vilka föräld-
rar eleven råkat födas med. Undervisningen bör organiseras på så sätt huvuddelen av skol-
arbetet skall kunna utföras i skolan. 

Kill- och tjejgrupper – Ungdomar i högstadieåldern känner sig ofta vilsna, otrygga och 
osäkra på sin väg in i vuxenvärlden. Skolan bör på olika sätt hjälpa ungdomarna i att hitta sin 
identitet och att landa i sina värderingar. Saker som manlighet, kvinnlighet, sexualitet, våld, 
kärlek, känslor med mera behöver beröras på ett sätt som ungdomar kan ta till sig. Ett sätt är 
att jobba med kill- och tjejgrupper (liknande projekt har genomförts, bland annat med hjälp av 
RFSU på olika håll i landet) där ungdomarna erbjuds att i lämpliga grupper diskutera, sam-
tala och genomföra olika övningar. Syftet skall vara att skapa trygghet för ungdomarna samt 
öka förståelsen för alla människors lika värde och att skapa jämlikhet mellan kvinnor och 
män. 

För tjejer vill vi långsiktigt att alla tjejer i grundskolans senare del (åk 7-9) ska erbjudas ut-
bildning i feministiskt självförsvar, men i ett första steg vill vi erbjuda tjejerna i gymnasiet fe-
ministiskt självförsvar.  
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3.3 Folkhälsa 

Idrott och motion för alla – Spontan idrott och vardagsmotion är en viktig del i att uppnå en 
bra folkhälsa. Därför skall man satsa på att upprätthålla god kvalitet av motionsspår, mot-
ionsanläggningar och friluftsområden samt bygga fler spontanidrottsplatser. 

Sveriges cykelkommun – Det finns ett behov av att binda ihop befintliga gång- och cykel-
vägar så att man som gående/cyklande inte behöver befinna sig på en hårt trafikerad väg för 
att komma till nästa del av ett gång- och cykelstråk. Många cykelbanor behöver även ses 
över bland annat när det gäller säkerhet vid passager av korsande vägar. Vidare så behövs 
det satsningar för att bygga ut nätet av cykelvägar samt underhåll av befintliga cykelvägar för 
att främja cykelåkandet. Vi vill även på olika sätt underlätta för kommunens invånare att an-
vända cykeln som det dagliga transportmedlet. Ett sätt att få fler att ta cykeln kan vara att 
kommunen inför ett system med cykelutlåning. Vänsterpartiet vill att ett första steg kan vara 
att se över möjligheten med att införa ett sådant system. Andra åtgärder kan vara att instal-
lera fler pumpar samt att arrangera möjligheter för säker parkering av cyklar. Målet skall av 
folkhälso- och miljöskäl vara att Karlshamn skall bli Sveriges främsta cykelkommun. 

Friskvård – Kommunen skall också vara ett gott föredöme för friskvård genom att erbjuda 
förebyggande hälsovård för sina anställda. Det skall finnas enklare och utökade möjligheter 
att via arbetsgivaren (kommunen) komma i kontakt tex företagssköterska och sjukgymnast. 

Barn- och ungdomsverksamhet – Att öka föreningsstödet till barn- och ungdomsverksam-
het är också ett led i att kommunen agerar och inte bara pratar om ökad folkhälsa. Ökat stöd 
till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet är även ett viktigt led i att öka integrationen 
bland nyanlända. Kommunen behöver satsa resurser på att bygga och utveckla föreningslo-
kaler för idrottsverksamheter. Kommunen behöver även medverka till att utveckla idrottsbib-
lioteket. En möjlighet för barn och ungdomar att kunna låna utrustning och redskap för att 
prova på idrottsaktiviteter de annars kanske inte har råd till. 

3.4 Att leva och bo i Karlshamn 

Miljö – Vi vill att kommunen tillsammans med sina helägda bolag skall utöka användningen 
av förnyelsebara energikällor som t ex vindkraft och solceller.  
Möjligheten att installera solceller på taken vid all nybyggnation och renovering skall alltid 
beaktas. När man planerar nybyggnation av bostäder skall man också beakta möjligheten att 
ansluta dessa till fjärrvärmenätet. Vid nyproduktion skall miljörum med bra återvinningsmöj-
ligheter byggas. I alla kommunala verksamheter skall i första hand lokala producenter och 
produkter nyttjas.  
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Kollektivtrafik – Det är viktigt med en attraktiv kollektivtrafik. Därför driver Vänsterpartiet in-
förandet av avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen med energisnåla bussar och tidtabeller 
som är anpassade efter resenärernas behov. Ett ökat kollektivt resande gynnar miljön, ut-
vecklar landsbygden och har väldigt stora sociala fördelar, inte minst för äldre och skolung-
domar. 

Funktionsnedsättning – vems ansvar är det? Vi blir bättre på att göra lokaler tillgängliga. 
Däremot har vi långt kvar för att uppfylla FN:s konvention för personer med funktionsnedsätt-
ning. Vi vill att kompetensen i frågan utvecklas. För ett verkligt inflytande i de funktionsned-
sattas val och möjligheter ska vi prata med dem om deras behov inte bara om dem. 

Guldkantstimmar inom äldreomsorgen – Äldreomsorg är inte bara boende och hjälp med 
mat. Vänsterpartiet föreslår att de som bor på äldreboenden erbjuds guldkantstimmar i ge-
nomförandeplanen. Det ska vara timmar då man får använda personalens hjälp till det man 
själv önskar t.ex. att få tid att minnas, att bläddra i ett album, ta en promenad. Detta är även 
ett utmärkt sätt att engagera personer som annars hamnar utanför arbetsmarknaden och blir 
beroende av andra försörjningsformer. Lyckade exempel på detta arbetssätt finns i kommu-
nen och bör utvecklas vidare. 

Boende – Karlshamns kommun har många förutsättningar för att utveckla ett attraktivt bo-
ende för invånare och de som av olika anledningar söker sig till kommunen. Efterfrågan av 
hyresrätter överstiger dock tillgången och Vänsterpartiet vill att kommunen snarast utreder 
och startar projekt för att investera i skapandet av ekonomiskt attraktiva och funktionella hy-
resbostäder åt befintliga och nytillkommande kommuninnevånare. Kommunen skall ha en 
bostadsförsörjningsplan som regelbundet uppdateras. Syftet skall vara att kommunen skaffar 
sig ett bra beslutsunderlag för att tidigt kunna vidta åtgärder vid strukturella förändringar. 

För många barn och unga är fritidsgårdarna en av de viktigaste platserna i tillvaron. Fritids-
gårdarnas sociala funktion är svår att överskatta, inte minst för de ungdomar som särskilt be-
höver det och inte har råd med fritidsaktiviteter som kostar pengar. Vänsterpartiet vill öka till-
gängligheten genom att utöka öppettiderna och öka kvaliteten i verksamheten vid fritidsgår-
dar i Kommunen. 

3.5 Kultur 

Kultur är livskvalitetshöjande – Kultur är ingen lyx. Den är en av människans djupaste be-
hov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Kultur är inte heller främst en 
exportindustri - den är till för alla, inte bara några få. Det ska vara lätt att utöva och uppleva 
kultur. Ickekommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste 
bli fler. När vi går in på ett bibliotek ska vi inte vara kunder. Offentliga stöd ska inte styras av 
efterfrågan. Kulturpolitiken ska utgå från en helt annan logik. Vårt mål är att Kulturaktiviteter 
för barn i Karlshamnskommun ska vara kostnadsfria. Vänsterpartiet vill därför ge stöd till de 
aktiva kulturyttringarna i kommunen och särskilt till de som riktar sig till barn och ungdomar. 
 
Kulturhuset - Processen för byggandet av ett centralt och ändamålsenligt bibliotek och kul-
turhus på östra piren i Karlshamn skall fortsätta och utvecklas. 
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Kulturhuset skall dock inte hindra utvecklingen av folkbibliotekets filialer i de olika kommun-
delarna. Filialbiblioteken är en plats för bokutlåning, men vi vill utveckla dem till mötesplatser 
även för andra kulturaktiviteter samt vara en ickekommersiell mötesplats för föreningar av 
olika slag. Varje skola ska även ha tillgång till ett skolbibliotek bemannat med en skolbibliote-
karie. 
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4BUDGETEN I SIFFROR 

4.1 Driftbudget per nämnd 

Driftbudget per nämnd 

Nettokostnad (tkr) Vänsterpartiet 

Kommunfullmäktige -2 293 

Överförmyndarnämnd -3 162 

Valnämnd -801 

Kommunrevision -1 446 

Kommunstyrelse, inkl festival -169 512 

Nämnd för barn, ungdom o skola -617 243 

Gymnasienämnd -162 956 

Kulturnämnd -29 272 

Teknisk nämnd exkl VA -61 101 

Teknisk nämnd, VA 1 492 

Byggnadsnämnd -6 648 

Fritidsnämnd -52 908 

Omsorgsnämnd -481 662 

Nämnden för arbete och välfärd -323 302 

Effektiviseringar 64 639 

Minskning av sjukfrånvaro 10 000 

    

    

SUMMA NÄMNDER -1 836 175 

Finansiering  1 853 734 

RESULTAT 17 559 
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4.2 Investeringsbudget per nämnd 

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2019 

Nettoinvestering (tkr) Vänsterpartiet 

Kommunfullmäktige 0 

Överförmyndarnämnd 0 

Valnämnd 0 

Kommunrevision 0 

Kommunstyrelse, invprojekt > 7 
mnkr 

-200 000 

Kommunstyrelse, inkl festival -5 000 

Nämnd för barn, ungdom o skola -4 000 

Gymnasienämnd -4 500 

Kulturnämnd -1 000 

Teknisk nämnd exkl VA -22 000 

Teknisk nämnd, VA 0 

Byggnadsnämnd 0 

Fritidsnämnd -6 000 

Omsorgsnämnd -3 500 

Nämnden för arbete och välfärd -4 000 

Summa nämnder -250 000 
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MÅL OCH BUDGETFÖRSLAG 2019-2021
2018-08-20

TILL DE POLITISKA
PARTIERNA UTANFÖR
KOALITIONEN

Bifogat (se flikarna Mall budget partier och Mall mål Partier) finner ni mallar för
era budgetförslag och yrkanden inklusive mall för inriktningsmål.

Tveka inte att kontakta ekonomiavdelningen eller undertecknad vid frågor.

Era förslag skickas senast den 31 augusti kl 12.00 till kommunkansliet.
Datum för kommunstyrelsens sammanträde gällande Mål och Budget 2019 är den 4 september.

Med vänlig hälsning

Anette Ericson
EKONOMIAVDELNINGEN
0454-81707
anette.ericson@karlshamn.se
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MALL FÖR PARTIERNAS BUDGETARBETE
Budgetförslag från: Vänsterpartiet

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2019
Nettokostnad (tkr) KOALITIONEN Vänsterpartiet Not
Kommunfullmäktige -2 293 -2 293 1
Överförmyndarnämnd -3 162 -3 162 2
Valnämnd -801 -801 3
Kommunrevision -1 446 -1 446 4
Kommunstyrelse, inkl festival -170 512 -169 512 5
Nämnd för barn, ungdom o skola -617 243 -617 243 6
Gymnasienämnd -162 956 -162 956 7
Kulturnämnd -28 272 -29 272 8
Teknisk nämnd exkl VA -61 101 -61 101 9
Teknisk nämnd, VA 1 492 1 492 10
Byggnadsnämnd -6 648 -6 648 11
Fritidsnämnd -50 908 -52 908 12
Omsorgsnämnd -481 662 -481 662 13
Nämnden för arbete och välfärd -323 302 -323 302 14
Effektiviseringar 64 639 64 639 15
Minskning av sjukfrånvaro 10 000 10 000 16

17
18

SUMMA NÄMNDER -1 834 175 -1 836 175 19
Finansiering  1 853 734 1 853 734 20

RESULTAT 19 559 17 559 21

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2019

Nettoinvestering (tkr) KOALITIONEN Vänsterpartiet Not
Kommunfullmäktige 0 0 22
Överförmyndarnämnd 0 0 23
Valnämnd 0 0 24
Kommunrevision 0 0 25
Kommunstyrelse, invprojekt > 7 mnkr -200 000 -200 000 26
Kommunstyrelse, inkl festival -5 000 -5 000 27
Nämnd för barn, ungdom o skola -4 000 -4 000 28
Gymnasienämnd -4 500 -4 500 29
Kulturnämnd -1 000 -1 000 30
Teknisk nämnd exkl VA -22 000 -22 000 31
Teknisk nämnd, VA 0 0 32
Byggnadsnämnd 0 0 33
Fritidsnämnd -6 000 -6 000 34
Omsorgsnämnd -3 500 -3 500 35
Nämnden för arbete och välfärd -4 000 -4 000 36
Summa nämnder -250 000 -250 000
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KOMMENTARER OCH YRKANDEN:
Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Not 8

Not 9

Not 10

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16

Not 17

Not 18
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Not 19

Not 20

Not 21

Not 22

Not 23

Not 24

Not 25

Not 26

Not 27

Not 28

Not 29

Not 30

Not 31

Not 32

Not 33

Not 34

Not 35

Not 36
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MALL FÖR PARTIERNAS BUDGETARBETE 2019
Inriktningsmålen för mandatperioden ska även fastställas av nya kommunfullmäktige i november

Komplett förslag till Karlshamns kommuns styrning, ledning, uppföljning och kvalitet
kommer att läggas fram till nya kommunfullmäktige i november

Koalitionens förslag: KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 2019-2022
Kommunprogrammet inklusive inriktningsmål, som fastställs av kommunfullmäktige inför kommande mandatperiod, utgör det
grundläggande politiska uppdraget för Karlshamns kommun.

Inriktningsmål:
·         Karlshamn erbjuder god livskvalitet
·         Karlshamn är en attraktiv plats för alla
·         Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
·         Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
·         Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation

Förslag från:
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VISION, MÅL OCH 
BUDGET FÖR 2019
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Moderaternas förslag till beslut:

Att fastställa mål och budget för 2019, innefattande  drift och 

investeringsbudget. 

   

Att fastställa resultatnivå för år 2019 till 38 000 tkr. 

 

Att fastställda nettoinvesteringar för år 2019 till 250 000 tkr. 

 

Att fastställa oförändrad skattesats (22,21 kr) för år 2019 

 

Att fastställa målnivån för överskottsgrad till i genomsnitt 1,5 % på en 

femårsperiod. 

 

Att ge styrelser, nämnder och bolag i uppdrag att förverkliga detta dokument, 

”EN HOPPFULL FRAMTID FÖR KARLSHAMN”. 

  

Att ge ekonomikontoret i uppdrag att verkställa de tekniska justeringar som är en 

direkt följd av eventuella organisationsförändringar, förändrade kapitalkostnader 

och omfördelning av löneökningsanslag. 
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Vision för ett hoppfullt Karlshamn
Karlshamn har strålande förutsättningar. Vi har ett bra geografiskt läge, relativt 

bra kommunikationer och fantastiska levnadsmiljöer. 

 

Vi vill skapa ett Karlshamn som växer och där karlshamnsborna är motorn och 

drivkraften i kommunens utveckling. Vi vill möjliggöra för ett växande näringsliv 

där signalen från kommunen är ”Vi löser det”. I vårt Karlshamn uppskattar man 

företagare och entreprenörer. 

 

Alla människor i Karlshamn ska ha möjlighet att bidra till en positiv utveckling, 

därför ger vi inte upp på en enda person utan lägger stora ansträngningar på att 

få alla i sysselsättning. Vi ställer även motkrav på alla bidrag och stödinsatser. Vi 

kallar det Karlshamnslinjen. 

 

Karlshamn ska vara en frisk kommun. Vi gör stora insatser för att få ner sjuktalen 

och speciellt jobbar vi för att förbättra den psykiska hälsan. Karlshamns kommun

ska vara en arbetsgivare som man alltid önskar att man får jobb hos. Vi satsar på 

högre löner, attraktiv vidareutbildning och omtanke om personalen. Satsningar 

på fritidsaktiviteter och föreningsliv går hand i hand med att Karlshamn växer 

och det bidrar till att hela tiden öka Karlshamns attraktivitet och växtkraft. 

 

I vårt Karlshamn bygger vi bostäder och nya stadsdelar i de mest attraktiva 

lägena. Vi låter det gå hand i hand med allmänhetens intresse för attraktiva 

rekreationsområden. Vi ser till att byggandet av bostäder underlättas på alla 

plan. När vi bygger nya stadsdelar följer även utveckling av förskolor, skolor, 

idrottshallar med mera. 

 

Skolorna i Karlshamn ska bli Karlshamns spjutspets. Inga barn ska tillåtas att 

falla igenom. Vi tänker inte ge upp om en enda unge.  Karlshamn ska vara en 

kommun man gärna återvänder till och bildar familj i. Den högre utbildningen ska 

utvecklas och bidra till ett växande och innovativt Karlshamn. 

 

Hela kommunen ska växa och frodas. Vi ser och utvecklar 

hela kommunen. Orterna utanför tätorten ska ha 

möjlighet att utveckla sina särarter och styrkor. 
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Digitaliseringens möjligheter ska utnyttjas fullt ut och bredband på 

hela landsbygden är en självklarhet. Möjlighet att driva 

näringsverksamhet och service på landsbygden ska vara 

lika självklart som i staden. 

 

Karlshamn ska inte bara vara en trygg plats vistas i utan det ska kännas tryggt 

också.  Vi ser kontinuerliga trygghetsskapande åtgärder och ett nära samarbete 

med polisen som en nyckel för att skapa trygga miljöer i kommunen. 

 

Omsorgen om de äldre ska präglas av omtanke och kompetens. Stora 

valmöjligheter ska erbjudas våra äldre och det ska vara harmoniskt och värdigt 

att åldras i Karlshamn. Personal inom omsorgerna ska uppvärderas och 

uppskattas för sina värdefulla insatser. I vårt Karlshamn har vi Sveriges 

modernaste närakut. 

 

Karlshamn ska vara en av Sveriges bästa miljökommuner och här gör vi vårt 

yttersta för att minimera vår klimatpåverkan.  Miljöarbetet i vår kommun ska bli 

vida omtalat och en konkurrensfördel som gynnar hela kommunen. 

 

Ledarskapet i vår kommun ska vara präglat av omtanke, ödmjukhet och 

kompetens. Vi vill att Karlshamn ska vara en plats man mer än gärna flyttar till 

och inte gärna lämnar. Vår fina kommun ska vara full av liv och lust. Resan mot 

detta Karlshamn börjar nu. 

 

Tillsammans skapar vi en hoppfull framtid för Karlshamn.
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Uppdrag till nämnder, styrelser & bolagen 2019
Den närmsta framtiden ser vi mycket stora utmaningar framför oss som måste 

mötas med ett tydligt ledarskap från politiken. Kommunens verksamheter och 

bolag måste fokusera på flexibilitet, samarbete och helhetssyn. 

Det krävs och förutsätts att alla nämnder strikt håller sina budgetramar. 

Vi ger därför följande styrsignaler till nämnder, styrelser och bolagen:

Kommunstyrelsen ska: 

- Utveckla metoder för bättre medborgarservice och inflytande. 

- Analysera resultat och styrsystem och utifrån analysen föreslå strategier och 

åtgärder. 

- Förbättra företagsklimatet i kommunen. 

- Strategiskt arbeta med att minska sjuktalen i kommunen. 

- Förbättra det brottsförebyggande arbetet i kommunen. 

- Implementera en långsiktig miljöplan och en miljöcontroller. 

- Påbörja utredning av en multiarena. 

- Implementera en digitalisering av kommunens verksamheter. 

 

Nämnden för barn, ungdom och skola ska: 

- Skapa förutsättningar så att samtliga barn når kunskapskraven. 

- Öka kompetensutvecklingen till lärare och förskolepersonal. 

- Arbeta med attraktiviteten på Karlshamns samtliga förskolor och skolor. 

- Införa obligatoriskt skolval. 

- Stärka skolorna och förskolorna för bättre integration, bygga nätverk och 

socialt umgänge. 

- Verka för en mer flexibel skola med utökad fritids. 

- Förbättra och intensifiera arbetet med elevhälsan och mot psykisk ohälsa. 

 

Nämnden för arbete och välfärd ska: 

- Aktivt arbeta förebyggande för minskning av droganvändning. 

- Villkora försörjningsstödet. 

- Införa ett bidragstak. 

- Införa nolltolerans mot bidragsfusk. 

- Införa ett etableringslån. 

- Arbetsmarknadsenheten ska ha nära samarbete med 

näringslivet, socialtjänsten, skolorna och arbetsförmedlare 

i syfte att få fler i arbete.
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Gymnasienämnden ska: 

- Organisera verksamheten så att det lokala arbetslivets 

behov av utbildad personal tillgodoses. 

Verka för att fler aktörer erbjuder SFI. 

- Organisera läxhjälp på gymnasiet i större utsträckning. 

- Stärka skolorna för bättre integration, bygga nätverk och 

socialt umgänge. 

- Förbättra och intensifiera arbetet med elevhälsan och mot psykisk ohälsa. 

- Utöka arbetet med UF. 

 

Omsorgsnämnden ska: 

- Öppna för fler karriärmöjligheter inom vård och omsorg. 

- Lönesatsa på personalen. 

- Införa en ut och gå-garanti samt en välja mat-garanti. 

- Prova alternativa driftsformer. 

 

Byggnadsnämnden ska: 

- Uppdatera äldre detaljplaner för att utöka byggrätter. 

- Garantera bygglovsbeslut inom en vecka när alla handlingar är inkomna och 

godkända samt att detaljplan följs och det i övrigt inte finns några överklaganden

eller anmärkningar. 

 

Fritidsnämnden ska: 

- Överföra delar av drift av anläggningar till föreningslivets regi. 

- Verka för en kostnadseffektiv folkhälsa. 

- Införa ett ekonomiskt bidrag till föreningarna för ideella ledare 

 

Kulturnämnden ska: 

- Verka för att olika kulturella evenemang också ska försiggå i orter utanför 

centralorten. 

- Stärka förutsättningarna för ett medskapande kulturliv. 

 

Tekniska nämnden ska: 

- Göra en översyn av fastigheter, produktionsskog och mark som kommunen 

kan sälja. 

- Påbörja bygget av ny skola & förskola i Mörrum. 

- Påbörja bygget av ny gästhamn. 
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Överförmyndarnämnden ska: 

- Aktivt utveckla verksamheten ur huvudmannens perspektiv. 

 

Stadsvapnet i Karlshamn AB ska: 

- Utveckla samarbete och helhetssyn inom koncernen och övriga delar av 

kommunens verksamhet. 

- Vara en aktiv del av kommunens strategiska utvecklings- och 

effektiviseringsarbete. 

 

Karlshamnsfastigheter AB ska: 

- Utveckla en hållbar och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. 

- Utarbeta en plan för att uppnå ett nollresultat. 

 

Karlshamnsbostäder AB ska: 

- Vara motorn i kommunens nyproduktion av bostäder. 

- Sträva efter en balanserad marknadsposition. 

 

Karlshamns energi AB ska: 

- Öka tillgången till fibernät för medborgare och arbetsställen. 

- Vara ledande i kommunens omställning mot en klimatneutral kommun 2040. 

 

Karlshamns hamn AB ska: 

- Öka avkastningen. 

- Vara en motor i utvecklingen av Stilleryds industriområde. 

Övergripande
Karlshamn har strålande förutsättningar. Vi menar, att man tidigare inte tagit 

tillvara de möjligheter som vår fantastiska kommun har. Vi erbjuder ett nytt 

ledarskap för Karlshamn, som bygger på omtanke, ödmjukhet och kompetens. 

 

Vi vill skapa ett växande Karlshamn, där alla känner sig delaktiga och är stolta 

över sitt samhälle och sin kommun. 

Det ställs högra krav på kommunen i en värld som är i ständig förändring. Det 

måste därför finnas en ständig vilja och en drivkraft att bli bättre inom allt vi gör. 

Det är viktigt att all positiv utveckling bejakas. 

 

Kommunens huvuduppgifter är att garantera tillgången till 

välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets olika skeden.
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Karlshamnslinjen
Grunden för sammanhållning läggs med fler i arbete. Det är när utanförskap 

växlas mot arbetsgemenskap som vi kan hålla samman vår kommun. 

Svar på svåra samhällsutmaningar finns inte entydigt någonstans. Nya steg mot 

full sysselsättning är för viktigt för att reduceras till en fråga. 

Vårt löfte som kommun måste vara att inte ge upp på någon, utan se alla 

Karlshamnsbor för sina unika förmågor, och där efter ge rätt stöd och ha rätt 

förväntningar. Varje Karlshamnsbors ansvar bör vara att göra sitt bästa och visa 

på strävsamhet. Flit ska belönas, inte bestraffas. Det måste alltid löna sig att gå 

från bidrag till arbete. Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en 

krona som hade kunnat gå till brottsförebyggande arbete, skola eller omsorg. 

Socialtjänsten har en grundläggande roll i vårt välfärdssamhälle. Den är det 

yttersta skyddsnätet. Socialtjänsten ska bidra till att förebygga, förhindra och 

bryta utanförskap. Det handlar om att ge stöd till barn och unga som far illa samt 

vuxna som behöver hjälp för att kunna komma tillbaka, men också om att ställa 

krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget liv och försörjning. Att ställa krav

är att bry sig.

Kunskap i fokus
Alla barn har rätt till en likvärdig skola och förskola. Därför är det viktigt att skolan

har höga förväntningar på eleven och utgår från att eleven kan nå skolans 

kunskapsmål. Detta förutsätter att varje elev blir sedd, får uppmuntran och stöd i 

sina studier. 

Gymnasieskolan ska vara en plats för kunskapsinhämtning, nyfikenhet och 

stimulans. Det förutsätter att skolan har en god arbetsmiljö och duktiga lärare 

som får ta del av kompetensutveckling som är grundad på empirisk vetenskap. 

Oavsett ålder eller erfarenhet ska möjligheten att utbilda sig alltid ligga nära till 

hands i Karlshamn för att tillse efterfrågan på arbetskraft. Därför är KomVux en 

viktig och flexibel resurs för varje individs behov av att komplettera en eller flera 

kurser för att nå sina mål. 

Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, utan vart 

du är på väg. Moderaterna prioriterar välfärdens kärna. 

Vårt arbete med att stärka skolan kommer fokusera på 

reformer för att öka kunskaperna. 

Det ska vara tydligt att all kommunal verksamhet är till för medborgarna. 

Vår budget syftar genomgående till att hitta nya vägar till att utveckla kvaliteten i 

välfärden.
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Att leva, verka & bo i hela kommunen
Hela kommunens potential måste tas till vara. Orterna utanför tätorten ska ha 

möjlighet att utveckla sina särarter och styrkor. Möjligheten till service ska finnas 

oavsett vart man väljer att bosätta sig i kommunen. 

Vi vill göra Karlshamn till en av landets bästa miljökommuner och kommer att 

göra vårt yttersta för att minimera vår klimatpåverkan. Varje skattekrona ska 

läggas där den gör mest nytta för miljön.

Fritid & kultur
Vi vill att kulturen i Karlshamn ska ge alla, oberoende av ålder eller bakgrund 

möjligheten till berikande upplevelser inom kulturens olika områden. Individens 

inneboende kreativitet skall tas tillvara och kunna utvecklas. 

Vår tätortsnära skog, grönområden och skärgård är mycket viktiga områden i 

Karlshamn. Det är en självklarhet att det finns nära och lättillgängliga 

strövområden för det rörliga friluftslivet utanför stadskärnan. Detta behöver inte 

stå i konflikt med en expansiv och dynamisk utveckling av staden. 

Vi behöver en långsiktig strategi för att förse idrottslivet i Karlshamn med rätt 

infrastruktur. 

Näringsliv & turism
Karlshamns företag är Karlshamns jobbmotor. Näringslivsklimatet är av central 

betydelse för att Karlshamn ska kunna utvecklas och för att vi ska 

kunna möta framtidens välfärdsutmaningar. 

En god näringslivspolitik handlar inte bara om bra och riktiga 

beslut utan även om att ha känsla för när kommunen inte 

ska lägga sig i. 

Alla ska ha tillgång till gemensamt finansierade verksamheter med hög kvalitet 

oavsett bakgrund eller betalningsförmåga. Det ska vara ordning och reda i 

omsorgen och varje skattekrona ska användas omsorgsfullt. 

Det krävs god insyn, tillsyn och tydliga krav. Vårt fokus ska 

vara på kvalitet i form av höga resultat samt upplevd kvalitet 

hos patienter och brukare. 

Omsorgen om de äldre i Karlshamn ska präglas av omtanke och kompetens. 

Stora valmöjligheter ska erbjudas våra äldre och det ska vara harmoniskt och 

värdigt att åldras i Karlshamn. Personal inom omsorgerna ska utbildas, 

uppvärderas och uppskattas för sina värdefulla insatser. 

Omsorg
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Allt välstånd bygger på att det finns företagare och företag som växer, att det 

finns nyföretagande och på att det finns entreprenörer.  Fler företag ger fler jobb, 

vilket gör att fler medborgare får arbete och i sin tur betalar skatt till välfärden. 

Kommunen ska garantera en rättssäker och effektiv handläggning av alla 

ärenden. Snabb, korrekt och förutsägbar tillämpning av lagar och bestämmelser 

ska vara en självklarhet. I Karlshamn ska dessutom den enskilde företagaren 

kunna förvänta sig ett bra bemötande, hög tillgänglighet och god service från 

kommunens sida. 

Karlshamn ska ha en turistinformation i absolut toppklass i teknikens framkant. 

Den nya tekniken ger möjlighet att finnas på fler orter och vid populära turistmål i 

en mycket större utsträckning än idag. På så sätt tror vi att vi kan rikta större 

uppmärksamhet mot kommunens mindre orter. 

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

på kompetensutveckling. Det är viktigt att man matchar rätt person med rätt 

arbetsuppgift. Vi vill öppna upp för att en individ ska kunna ha flera olika 

arbetsuppgifter inom kommunen. På så sätt kan man också hitta nya vägar att 

reducera sjukfrånvaron. 

I framtiden kommer det att bli betydligt större konkurrens om välutbildad 

personal och därför måste vi utveckla organisationen så att vi uppfattas som en 

attraktiv och effektiv arbetsplats. En arbetsplats där personalen kommer till sin 

rätt och kan utvecklas, utbildas samt erbjudas en god karriärväg framåt och 

uppåt i vår organisation. Det är hög tid att kommunen börjar betrakta personalen 

som sin största tillgång. Omtanke om personalen och tydliga krav från en tydlig 

ledning menar vi är den rätta vägen. 

Bakom sjuktalen i Karlshamn finns människor som mår dåligt och vi har ett 

ansvar mot alla att arbeta intensivt med att trycka tillbaka sjuktalen. 

56



57



58



 
Kommunprogram 2019 - 2021 

 
 

Mänsklighetens möjligheter att överleva som art på jordklotet är helt beroende 
av huruvida den klimatförändring som just nu sker på planeten kan hejdas. 
Karlshamn vill ta aktiv del i den omställning av samhällsutvecklingen som på 
grund av detta blivit en nödvändighet. 
Vår utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar 
ekonomisk och social utveckling. 
Miljöpartiet vill att Karlshamns kommun ska vara förebild och 
föregångare, pådrivare och opinionsbildare samt en 
kunskapsförmedlare och en arena för erfarenhetsutbyte. 
 
Karlshamns kommun strävar efter att bli ett samhälle som är 
uthålligt och motståndskraftigt. 
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Om vi inte lyckas ställa om till ett samhälle som respekterar de 
ramar som naturen sätter kommer framtiden för kommande 
generationer att bli kaotisk, konfliktfylld, mycket farlig och kanske 
omöjlig att leva i. 
Det ter sig alltså nödvändigt att ställa om till en hållbar livsstil och 
om vi ska klara att ställa om talar samhällsforskning för att det 
måste ske i ett samhälle där alla är lika värda.  
Ett ekonomiskt och socialt jämlikt samhälle.  
Ett  samhälle som är jämställt mellan könen.  
Ett samhälle utan rasism och främlingsfientlighet. 
 

 

Genom medlemskap i Sveriges Ekokommuner har Karlshamn förbundit sig att 
låta verksamheten genomsyras av den vetenskapliga definition av hållbarhet 
som under 25 års tid utarbetats av forskare på BTH. Miljöpartiet vill att 
kommunen i praktisk handling efterlever denna: 

 
I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk 
koncentrationsökning av ämnen från berggrunden  
Till exempel fossilt kol, olja och metaller. 
 
I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk 
koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 

Till exempel kväveoxider, klororganiska ämnen, freoner och hormonliknande 
kemikalier. 

 
I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk 

  undanträngning med fysiska metoder 

Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning. 
 
Och i det samhället hindras inte människor systematiskt 

  från att tillgodose sina behov 
Till exempel inte hindras av de som har politisk och ekonomisk makt. 
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Konkretiserat i ett kommunalt program för åren 2019 -2021  ser det ut så 
här: 

 
 

 

Infrastruktur 
 

Miljöpartiet vill att… 
  
 Karlshamns  kommun gör verklighet av sin policy som säger att cyklism och gångtrafik 
prioriteras före privatbilismen. Fler ska välja cykel, promenad eller kollektivtrafik för att 
det är enklare och effektivare  än privat bil. 

För att främja cyklismen genomförs utbyggnad av cykelbanor och säkerhetsförbättringar på 
befintliga gång- och cykelvägar i ökad takt.  
 
Cykelbanan till Svängsta förses med belysning. Cykelbana byggs mellan Svängsta och    
Mörrum liksom cykelbana mellan Granefors och Asarum samt mellan Asarum och Södra 
Hoka. 
 
Cykelbanan längs Vekerumsvägen färdigställs. 

Antalet övergångar över bilvägar utökas 
 
 Fasta cykelpumpar med möjligheter att även pumpa lådcyklar placeras på strategiska 
platser (bl.a. vid resecentrum). 

Cykelparkeringar med tak placeras vid viktiga knutpunkter. 

Cyklister och gående har företräde i trafiken och hinder för cyklister vid vägkorsningar tas 
bort för att ersättas med hinder för biltrafiken i möjligaste mån för att bibehålla säkerheten. 

Kollektivtrafiken utvecklas, lokalt och regionalt. I syfte att öka bussresandet på bilismens 
bekostnad görs försök med nolltaxa. 

 

Attraktivt och klimatsmart boende 
 

Miljöpartiet vill att… 

Kommunen skyddar strandområden från bostadsbebyggelse, vilkas tillgänglighet innebär 
attraktivt boende för alla kommunens invånare. 
 
Tätortsnära odlingsbar mark inte får bebyggas. 
Fler hyresrätter byggs. 
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Solceller installeras på kommunens nuvarande byggnader. 

Solceller ska installeras på taken vid nybyggnation i enlighet med vår bifallna motion. 

Det under perioden påbörjas byggnation av ett område med ekologiskt boende med 
naturliga byggmaterial, separationstoaletter och utan tillförsel av värme (passivhus). 
Fjärrvärmenätet byggs ut. 
Odlingslotter anläggs i anslutning till bostadsområden och kommunen initierar kurser i 
ekologisk stadsodling. 
Vid nyplantering i bostadsområden och parker väljs i första hand växter med ätliga 
frukter. 
Där verksamheter och handel planläggs ska även bostäder kunna byggas för att möjliggöra 
kollektivtrafik och motverka utökat behov av privatbilism. 
Den nyinköpta marken vid Janneberg används för bostadsbyggande inte för anläggande av 
ett köpcentrum. Det är viktigt att odlingsmarken bibehålls i största möjliga utsträckning 
och att områdets lantliga karaktär blir kvar. 

 

Näringsliv 
 

Miljöpartiet vill att… 

Aktiva insatser för rekrytering till kommunen av företag med uttalade miljösträvanden 
samt aktivt stöd för utveckling av ekologiska jordbruk och klimatsmart växthusodling 
prioriteras. 
Stödet till centrumhandeln utvecklas bland annat genom att etablering av köpcentra 
utanför tätorterna motverkas. 

Kommunen arbetar tillsammans med handeln för att minska användandet av 
plastförpackningar och plastpåsar.  
 

 

 

Äldreomsorg 
  

Miljöpartiet vill att… 

Alla över 85 år ska garanteras möjlighet till en plats på särskilt 
boende/trygghetsboende. 

Personaltätheten ökas inom hemtjänsten.  

Många alternativa former av boenden ska finnas för den äldre för att förhindra 
livsfarlig ensamhet. Exempelvis ska kollektiva boendeformer kunna erbjudas för de 
som så önskar. 
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Kommunen stimulerar ensamboende pensionärer att äta på omsorgens 
måltidsrestauranger istället för att äta ensamma hemma. 
 

Träffpunkterna bemannas med utbildad kommunanställd personal. 
Uppmuntran, genom visst ekonomiskt stöd, ges till anhörigvårdare. 
Pedagogiska måltider införs för personalen inom äldreomsorgen. 
Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön introduceras inom äldreomsorgen.  
Skift med kort nattvila avskaffas genom bättre organisering. 
 

 

Utbildning 
 

Miljöpartiet vill att… 

Fler förskole-, fritidspedagoger och barnskötare anställs för att storleken på barngrupperna 
inom förskolan och på fritids ska minskas. 
Undervisning om hållbar utveckling ges större vikt och baseras på de vetenskapliga 
kriterier som utarbetats på BTH.  

 

Kostverksamhet 
 

Miljöpartiet vill att… 

Måltider som serveras inom förskola, skola och äldreboenden ska tillagas där den äts och 
huvudsakligen baseras på ekologiskt odlade råvaror. Fler tillagningskök – inte färre. 
Ökade insatser görs för att minska mängden mat som kastas inom äldreomsorgen I 
Karlshamn. 
Serveringen av kött minskas i kommunen och större vikt läggs vid veganska 
alternativ. 
Andelen ekologiska livsmedel ökas. 

 

Rekreation och fritid 
 

Miljöpartiet vill att… 

Parkavdelningen får resurser för skötsel och utsmyckning av alla kommunens 
tätorter.  
 
Vid plantering av buskar/träd i parker väljs oftare arter som ger ätliga frukter. 
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Vildängar anläggs och gräsklippning prioriteras bort utom vid ett fåtal utvalda 
parker i kommunen. Det både sparar pengar, miljö och befrämjar den 
biologiska mångfalden. 
 
Häst används för transporter vid avverkning inom kommunens tätortsnära skogar i 
enlighet med vår motion som bifallits. 

Fler våtmarker anläggs. 
 
Fler kolonilotter anläggs. 

Hästverksamheten vid Jannebergs ridklubb bevaras då den 
ur ett miljöperspektiv ligger mycket lämpligt med 
cykelavstånd från såväl Karlshamn som Asarum. 

 
Stöd till personer med funktionsvariation 
 

Miljöpartiet vill att.. 

Kommunen återinrättar tjänsten syn- och hörselkonsulent. 

Det tidigare ”handikappsprogrammet” revideras och utvecklas till ny kommunal 
strategi för stöd till personer med funktionsvariation. 
 

 

Kultur 
 
Miljöpartiet vill att… 
Byggandet av nytt kultur- och bibliotekshus prioriteras.  
 
Biografen Metropol betraktas som kulturhistoriskt värdefull. 
 
Stödet till kommunens kulturföreningar förbättras. 
 

 
 
Miljö 
 
Miljöpartiet vill att… 
Ett årligt miljöbokslut görs där kommuninvånare tydligt kan utläsa resultatet av 
miljösträvandena och exempelvis se hur koldioxidutsläppen från kommunens verksamheter 
sjunker. 
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Kommunen tar upp allvarliga diskussioner med AAK för att förmå dem att inte använda 
dricksvatten i sina processer. 
 
Förbättrad avloppshantering införs, i enlighet med vår bifallna motion, för avskiljning av 
läkemedelsrester och bakterier innan avloppsvattnet släpps ut i Karlshamnsfjärden. 
 
Alternativ till anslutning till det kommunala avloppsnätet övervägs alltid vid varje 
nybyggnation och större renovering. 
 
Fastighetsägare med alternativa avloppslösningar med fullgod kvalitet ska inte tvingas att 
ansluta till det kommunala nätet eller betala anslutningsavgift. 
Inga hormonstörande ämnen tillåts förekomma i kommunens förskolor och skolor. 
 
Fler papperskorgar sätts upp och källsortering direkt i papperskorgar införs. 
 
Båtbottentvättar etableras på flera platser i kommunen i syfte att komma ifrån 
användande av giftiga båtbottenfärger. 
 
Kommunen lägger stor vikt vid att få AAK att eliminera den odör som fabriken 
hänsynslöst sprider i innerstaden trots löfte om motsatsen. 
 
Kommunen erbjuder via Karlshamn Energi AB andelsägande av vindkraft och solenergi. 
Inga trådlösa wifi-nätverk inom kommunens förskolor tillåts i enlighet med 
försiktighetsprincipen. 
 
 

 

Organisation 
 

Miljöpartiet vill att… 
 
En miljöstrateg/kommunekolog ges ett övergripande ansvar för att kommunen ska 
uppfylla målen i Agenda 2030 samt att de hållbarhetskriterier som kommunen antagit 
efterlevs. 

 
Kommunen deltar aktivt med stöd till Biosfärområde Blekinge Arkipelag i syfte att 
utveckla kust och skärgårdsområdet till ett modellområde för hållbar utveckling. 
 

Kommunen ska ifrågasätta överenskommelser om personliga löner då de visat sig 
vara kontraproduktiva och i stället för utveckling skapat orättvisa, missämja och 
sjukskrivningar. 
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Kommunen anlägger ett genusperspektiv på personalpolitiken då det är kvinnor som i 
en överväldigande grad drabbas av sjukdom.  (Se diagram nedan) 

Hela kommunen Kommunledning Samhällsbyggnad Utbildning Omsorg
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Kommunen organiserar sina verksamheter långsiktigt hållbart så att 
effektiviseringsvinster uppstår gällande produktionsbortfall beroende av ohälsa, dålig 
arbetsmiljö och sjukskrivningar.  
Enligt beräkningar gjorda 2014 av Karolinska institutet i samband med AHA-enkäten 
finns en stor effektiviseringspotential då ohälsa på arbetsplatsen kostar kommunen 68 
miljoner kronor om året.  
Dålig arbetsmiljö kostar kommunen närmare 73 miljoner kronor årligen och 
sjukskrivningarna kostar kommunen 46 miljoner kronor per år enligt samma 
beräkning. 
(Se enkätresultat nedan) 
 

Prestationsnedsättning per år enl. AHA 

Upplevelse senaste 7 dagarna 

Hälsa 

ca 68 000 000 kr (10 029 X 46) X 149:-/timme exkl soc. avg etc. 
Ca 27 000/person/år 

Motsvarar 230 heltidstjänster 

Arbetsmiljö 

ca 72 750 000 kr (10 614 X 46) X 149:-/timme exkl soc. avg etc. 
Ca 29 600/person/år 

Motsvarar 247 heltidstjänster 

Sjukfrånvaro 

Ca 45 921 800 kr (6700 x 46) x 149/ timme exkl. soc.avg 

Ca 18 700/per anställd per år 

Motsvarar 156 heltidstjänster 
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Så här ser det ut när vår politik fått siffror 
 

MALL FÖR PARTIERNAS BUDGETARBETE 
Budgetförslag från:  MILJÖPARTIET 

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2019   

Nettokostnad (tkr) KOALITIONEN MILJÖPARTIET Not 

Kommunfullmäktige -2 293 -2 293 1 
Överförmyndarnämnd -3 162 -3 162 2 
Valnämnd -801 -801 3 
Kommunrevision -1 446 -1 446 4 
Kommunstyrelse, inkl 
festival -170 512 -170 512 5 

Nämnd för barn, ungdom 
o skola -617 243 -630 000 6 

Gymnasienämnd -162 956 -162 956 7 
Kulturnämnd -28 272 -28 272 8 
Teknisk nämnd exkl VA -61 101 -61 101 9 
Teknisk nämnd, VA 1 492 1 492 10 
Byggnadsnämnd -6 648 -6 648 11 
Fritidsnämnd -50 908 -50 908 12 
Omsorgsnämnd -481 662 -485 662 13 
Nämnden för arbete och 
välfärd -323 302 -325 302 14 

Effektiviseringar 64 639 64 639 15 
Minskning av 
sjukfrånvaro 10 000 25 000 16 

      17 
      18 
SUMMA NÄMNDER -1 834 175 -1 837 932 19 
Finansiering  1 853 734 1 853 734 20 

RESULTAT 19 559 15 802 21 
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INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2019    

Nettoinvestering (tkr) KOALITIONEN MILJÖPARTIET Not 

Kommunfullmäktige 0 0 22 
Överförmyndarnämnd 0 0 23 
Valnämnd 0 0 24 
Kommunrevision 0 0 25 
Kommunstyrelse, invprojekt > 7 
mnkr -200 000 -200 000 26 

Kommunstyrelse, inkl festival -5 000 -5 000 27 
Nämnd för barn, ungdom o skola -4 000 -4 000 28 
Gymnasienämnd -4 500 -4 500 29 
Kulturnämnd -1 000 -1 000 30 
Teknisk nämnd exkl VA -22 000 -22 000 31 
Teknisk nämnd, VA 0 0 32 
Byggnadsnämnd 0 0 33 
Fritidsnämnd -6 000 -6 000 34 
Omsorgsnämnd -3 500 -3 500 35 
Nämnden för arbete och välfärd -4 000 -4 000 36 
Summa nämnder -250 000 -250 000  
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2018-09-05

Nettokostnader per nämnd (tkr) Koalitionen Moderaterna Vänsterpartiet Miljöpartiet

Kommunfullmäktige -2 293 -2 293 -2 293 -2 293

Överförmyndarnämnd -3 162 -3 362 -3 162 -3 162

Valnämnd -801 -801 -801 -801

Kommunrevision -1 446 -1 446 -1 446 -1 446

Kommunstyrelse, inkl festival -170 512 -167 812 -169 512 -170 512

Nämnd för barn, ungdom o skola -617 243 -620 243 -617 243 -630 000

Gymnasienämnd -162 956 -162 956 -162 956 -162 956

Kulturnämnd -28 272 -26 272 -29 272 -28 272

Teknisk nämnd -61 101 -58 101 -61 101 -61 101

Teknisk nämnd, VA 1 492 1 492 1 492 1 492

Byggnadsnämnd -6 648 -6 648 -6 648 -6 648

Fritidsnämnd -50 908 -51 008 -52 908 -50 908

Omsorgsnämnd -481 662 -478 662 -481 662 -485 662

Nämnden för arbete och välfärd -323 302 -312 302 -323 302 -325 302

Effektiviseringar 64 639 76 639 64 639 64 639

Minskning av sjukfrånvaro 10 000 10 000 10 000 25 000

Lönesatsning 0 -13 000 0 0

SUMMA NÄMNDER (drift) -1 834 175 -1 816 775 -1 836 175 -1 837 932 0

Finansiering 1 853 734 1 853 734 1 853 734 1 853 734

Varav VA 0

RESULTAT 19 559 36 959 17 559 15 802 0

PARTIERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET 2019

DRIFTBUDGET PER NÄMND 2019  = avvikelse jämfört med koalitionen
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2018-09-05

Nettoinvesteringar per nämnd (tkr) Koalitionen Moderaterna Vänsterpartiet Miljöpartiet

Kommunstyrelse större inv > 7 mnkr -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Kommunfullmäktige 0 0 0 0

Överförmyndarnämnd 0 0 0 0

Valnämnd 0 0 0 0

Kommunrevision 0 0 0 0

Kommunstyrelse, inkl festival -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Nämnd för barn, ungdom o skola -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Gymnasienämnd -4 500 -4 500 -4 500 -4 500

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

Teknisk nämnd -22 000 -22 000 -22 000 -22 000

Teknisk nämnd, VA 0 0 0 0

Byggnadsnämnd 0 0 0 0

Fritidsnämnd -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Omsorgsnämnd -3 500 -3 500 -3 500 -3 500

Nämnden för arbete och välfärd -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

SUMMA INVESTERINGAR -250 000 -250 000 -250 000 -250 000 0

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2019
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlshamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 november 
1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Karlshamns kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ)(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Karlshamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
medlemmar nuvarande och blivande borgenärer. 
 
att Karlshamns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Karlshamns 
kommun den 12 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 
 
att Karlshamns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Karlshamns kommun 
den 12 oktober 2011, vari Karlshamns kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun är medlem i Kommuninvests ekonomiska förening. Föreningens 
upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga 
kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för 
medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 
ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Karlshamns kommun utfärdade sin 
borgensförbindelse den 24 november 1997 och har bekräftat denna genom beslut av 
kommunfullmäktige den 5 oktober 2009. 

 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftas genom beslut av 
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Karlshamns kommun borgensåtagande kommer 
således inom kort att löpa ut. Med anledning av detta behöver kommunfullmäktige fatta 
ett nytt beslut för att bekräfta att borgensförbindelsen alltjämt är gällande samt därefter 
underteckna en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett 
förlängs borgensåtagandet ytterligare en tioårsperiod. 
 
Utöver borgensförbindelsen har samtliga medlemmar tecknat ett separat regressavtal med 
Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även detta avtal är av 
avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommuninvest tillhandahåller och uppmanar samtliga medlemmar att följa checklistan för 
hantering av de ärenden som behöver beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Kommuninvest har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda dem i arbetet med 
borgensbekräftelserna. Senast 31 maj 2019 behöver Advokatfirman Lindahl erhålla 
undertecknad bekräftelse i original samt lagakraftvunnet kommunfullmäktige protokoll 
(inkl anslagsbevis och lagakraftbevis). (Se checklistan samt övrig information från 
Kommuninvest, bifogas). 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse, 2018-06-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommuninvest 
Advokatfirman Lindahl 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att Karlshamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 november 
1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Karlshamns kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ)(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Karlshamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
medlemmar nuvarande och blivande borgenärer. 
 
att Karlshamns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Karlshamns 
kommun den 12 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 
 
att Karlshamns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Karlshamns kommun 
den 12 oktober 2011, vari Karlshamns kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för kommunens 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun är medlem i Kommuninvests ekonomiska förening. Föreningens 
upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga 
kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för 
medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 
ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Karlshamns kommun utfärdade sin 
borgensförbindelse den 24 november 1997 och har bekräftat denna genom beslut av 
kommunfullmäktige den 5 oktober 2009. 

 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftas genom beslut av 
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Karlshamns kommun borgensåtagande kommer 
således inom kort att löpa ut. Med anledning av detta behöver kommunfullmäktige fatta 
ett nytt beslut för att bekräfta att borgensförbindelsen alltjämt är gällande samt därefter 
underteckna en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett 
förlängs borgensåtagandet ytterligare en tioårsperiod. 
 
Utöver borgensförbindelsen har samtliga medlemmar tecknat ett separat regressavtal med 
Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även detta avtal är av 
avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommuninvest tillhandahåller och uppmanar samtliga medlemmar att följa checklistan för 
hantering av de ärenden som behöver beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Kommuninvest har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda dem i arbetet med 
borgensbekräftelserna. Senast 31 maj 2019 behöver Advokatfirman Lindahl erhålla 
undertecknad bekräftelse i original samt lagakraftvunnet kommunfullmäktige protokoll 
(inkl anslagsbevis och lagakraftbevis). (Se checklistan samt övrig information från 
Kommuninvest, bifogas). 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse, 2018-06-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommuninvest 
Advokatfirman Lindahl 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2018-06-26 Dnr: 2018/2387 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 180 
Kommunstyrelsen 2018-09-04 193 
Kommunfullmäktige 2018-09-17  
 
 
Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
 
Förslag till beslut 
 
att Karlshamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 
november 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Karlshamns kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ)(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Karlshamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till medlemmar nuvarande och blivande borgenärer. 
 
att Karlshamns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Karlshamns 
kommun den 12 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 
 
att Karlshamns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Karlshamns 
kommun den 12 oktober 2011, vari Karlshamns kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
att utse kommunalrådet och kommundirektören att för kommunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun är medlem i Kommuninvests ekonomiska förening. 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest i sin 
upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i 
Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt 
separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Karlshamns kommun utfärdade sin borgensförbindelse den  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2018-06-26 Dnr: 2018/2387 
 

24 november 1997 och har bekräftat denna genom beslut av kommunfullmäktige 
den 5 oktober 2009. 

 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftas genom beslut av 
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Karlshamns kommun borgensåtagande 
kommer således inom kort att löpa ut. Med anledning av detta behöver 
Kommunfullmäktige fattar ett nytt beslut för att bekräfta att borgensförbindelsen 
alltjämt är gällande samt därefter underteckna en separat sådan bekräftelse av 
borgensförbindelsen. När detta har skett förlängs borgensåtagandet ytterligare en 
tioårsperiod. 
 
Utöver borgensförbindelsen har samtliga medlemmar tecknat ett separat 
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även 
detta avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor 
vikt för Kommuninvests verksamhet. 
 
Kommuninvest tillhandahåller och uppmanar samtliga medlemmar att följa 
checklistan för hantering av de ärenden som behöver beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Kommuninvest har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda dem i arbetet 
med borgensbekräftelserna. Senast 31 maj 2019 behöver Advokatfirman Lindahl 
erhålla undertecknad bekräftelse i original samt lagakraftvunnet kommunfull-
mäktige protokoll (inkl anslagsbevis och lagakraftbevis). (Se checklistan samt övrig 
information från Kommuninvest, bifogas). 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse, 2018-06-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommuninvest 
Advokatfirman Lindahl 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
 
 
 
 
Ulrika Hägvall Lundberg 
Redovisningschef

76



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att utöka borgensramen för VMAB med 8 100 tkr 
2018.  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för VMAB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
belopp om 44 850 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för 2018. 
 
att begäran om ytterligare utökad borgensram, Karlshamns kommuns andel 18 625 tkr 
för år 2019, handläggs i samband med beslut om borgensram för hela koncernen hösten 
2018. 
 
Sammanfattning 
 
VMAB har 2018-06-25 inkommit med begäran om utökad kommunal borgensram dels för 
2018 dels för 2019. För 2018 begär VMAB utökad kommunal borgensram med 16 200 tkr 
hos sina tre ägarkommuner. Karlshamns kommuns ägarandel är 50 % vilket motsvarar 
8 100 tkr i utökad borgensram 2018. 
 
För 2019 begär VMAB ytterligare utökad borgensram med 37 300 tkr. Karlshamns andel 
motsvarar 18 650 tkr. Det vill säga totalt utökad borgensram med 53 500 tkr för åren 
2018-2019.  
 
Karlshamns kommun har sedan tidigare beviljat kommunal borgen med 36 750 tkr. 
Sölvesborgs och Olofströms kommun har beviljat kommunal borgen med motsvarande 
belopp (25 % vardera d v s 18 375 tkr). 
 
Beviljas VMAB begäran om utökad borgensram för åren 2018 och 2019 innebära det att 
Karlshamns kommuns del av borgen för VMAB uppgår till 44 850 tkr år 2018 och 63 475 
tkr år 2019. 
 
Anledningen till begäran om utökad kommunal borgen uppges vara behov av investeringar 
och reinvesteringar inom områdena Biogas och Deponi. VMABs bedömning är att det 
saknas utrymme för nyinvesteringar inom befintlig borgensram. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, § 200, Dnr 2017/4063, om borgensram för 
bolagskoncernen 2018 motsvarande 2 210 mnkr. Tidigare beviljad borgensram för VMAB 
och Netport Science Park tillkommer med totalt 61 mnkr. 
 
Borgensavgift utgår på av Kommunfullmäktige beviljad borgensram. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ansökan om utökad kommunal borgensram 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Ekonomichefen 
Redovisningschefen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2018-08-27 Dnr: 2018/2812 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2018-09-04 194 
Kommunfullmäktige 2018-09-17  

 
 
Utökad kommunal borgensram för Västblekinge Miljö AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att utöka borgensramen för VMAB med 8 100 
tkr 2018.  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för VMAB låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta belopp om 44 850 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader 
för 2018. 
 
att begäran om ytterligare utökad borgensram, Karlshamns kommuns andel 
18 625 tkr för år 2019, handläggs i samband med beslut om borgensram för hela 
koncernen hösten 2018. 
 
Sammanfattning 
 
VMAB har 2018-06-25 inkommit med begäran om utökad kommunal borgensram 
dels för 2018 dels för 2019. För 2018 begär VMAB utökad kommunal borgensram 
med 16 200 tkr hos sina tre ägarkommuner. Karlshamns kommuns ägarandel är 50 
% vilket motsvarar 8 100 tkr i utökad borgensram 2018. 
 
För 2019 begär VMAB ytterligare utökad borgensram med 37 300 tkr. Karlshamns 
andel motsvarar 18 650 tkr. Det vill säga totalt utökad borgensram med 53 500 tkr 
för åren 2018-2019.  
 
Karlshamns kommun har sedan tidigare beviljat kommunal borgen med 36 750 tkr. 
Sölvesborgs och Olofströms kommun har beviljat kommunal borgen med 
motsvarande belopp (25 % vardera d v s 18 375 tkr). 
 
Beviljas VMAB begäran om utökad borgensram för åren 2018 och 2019 innebära 
det att Karlshamns kommuns del av borgen för VMAB uppgår till 44 850 tkr år 2018 
och 63 475 tkr år 2019. 
 
Anledningen till begäran om utökad kommunal borgen uppges vara behov av 
investeringar och reinvesteringar inom områdena Biogas och Deponi. VMABs 
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bedömning är att det saknas utrymme för nyinvesteringar inom befintlig 
borgensram. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, § 200, Dnr 2017/4063, om borgensram 
för bolagskoncernen 2018 motsvarande 2 210 mnkr. Tidigare beviljad borgensram 
för VMAB och Netport Science Park tillkommer med totalt 61 mnkr. 
 
Borgensavgift utgår på av Kommunfullmäktige beviljad borgensram. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ansökan om utökad kommunal borgensram 

 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Ekonomichefen 
Redovisningschefen 
 
 
 
Mats Sellfrid Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef Redovisningschef
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Västblekinge Miljö AB ansöker härmed om total utökad kommunal borgensram med

53,5  mnkr for åren  2018  och  2019 varav

Karlshamns kommuns andel (ägarandel  50%) 26,75  mnkr

Sölvesborgs kommuns andel (ägarandel  25%) 13,375  mnkr

Olofströms kommuns andel (ägarandel 25°/o) 13,375  mnkr
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VMAB

§42

Begäran om utökad borgensram

Styrelsens beslut:

PROTOKOLL 2018-06-28

Fo':c-Tcapians Liverensstéimmdse
med originalet intygas:  b ,

.‘..*.......5.?iV.;‘.‘.’l1.‘.1é*..)'f‘E’...
. I,  l  f’ ‘

AC:/v57/‘\ €—7A!_.‘v’cLv/X1313

att godkänna VD förslag att VMAB skall ansöka om kommunal borgensram om totalt 135

Mkr.

Sammanfattning

VD informerar

o  VMAB nuvarande borgensram om 81 Mkr är fullt utnyttjad.

o  Behovet av kommunal borgen beräknas öka med 53 Mkr, vilket innebär totalt l35

Mkr i ny borgensram.

o  Begäran om borgensram måste hanteras i VMABs styrelse innan sommarledighet, då

respektive ägarkommun har möte i KSAU innan nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

PROTOKOLL  FRÅN  STYRELSEMÖTE  MED VMAB <3
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Hållbara Karlshamn 2030. 
  
att uppdra kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för arbetet med hållbarhet 
 
Sammanfattning 
 
Hållbara Karlshamn 2030 visar kommunens riktning i arbetet med hållbar utveckling. För 
att styra hur detta arbeta ska genomföras behöver riktlinjer tas fram utifrån förevarande 
policy. Hållbara Karlshamn 2030 med riktlinjer ska implementeras i verksamheten. 
 
Idag finns riktlinjer för folkhälsa framtaget för den sociala dimensionen. För den ekologiska 
respektive ekonomiska saknas detta sammanfattande styrdokument. 
 
Riktlinjer för arbetet med hållbarhet ska tas fram. I riktlinjerna ska det framgå vilka 
insatser kommunen prioriterar att genomföra, när insatserna ska genomföras samt hur 
uppföljning och utvärdering ska ske. Ansvaret för arbetet med hållbarhet ska framgå av 
riktlinjerna. 
 
Mätbara mål ska finnas för hållbarhetsarbetet. Lämpliga indikatorer för respektive insats 
tas fram. 
 
I riktlinjerna ska det även framgå hur hållbarhetsperspektivet ska implementeras i 
kommunens verksamheter och beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-08-28 
Hållbara Karlshamn 2030 
 
Yrkanden 
 
Anders Englesson (MP) yrkar återremiss av förslaget. 
 
Marie Sällström (S) yrkar bifall till det framtagna förslaget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på det framtagna förslaget mot återremissyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslaget. 
 
Reservationer 
 
Anders Englesson (MP) anmäler reservation mot beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Samtliga nämnder 
Miljöstrateg Jesper Bergman  
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(4) 

kommun 2018-08-28 Dnr: 2018/2980 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2018-09-04 182 
Kommunfullmäktige 2018-09-17  
 
 
Hållbara Karlshamn 2030 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Hållbara Karlshamn 2030. 
  
att uppdra kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för arbetet med hållbarhet 
 
Sammanfattning 
 
Hållbara Karlshamn 2030 visar kommunens riktning i arbetet med hållbar 
utveckling. För att styra hur detta arbeta ska genomföras behöver riktlinjer tas fram 
utifrån förevarande policy. Hållbara Karlshamn 2030 med riktlinjer ska 
implementeras i verksamheten. 
 
Idag finns riktlinjer för folkhälsa framtaget för den sociala dimensionen. För den 
ekologiska respektive ekonomiska saknas detta sammanfattande styrdokument. 
 
Riktlinjer för arbetet med hållbarhet ska tas fram. I riktlinjerna ska det framgå vilka 
insatser kommunen prioriterar att genomföra, när insatserna ska genomföras samt 
hur uppföljning och utvärdering ska ske. Ansvaret för arbetet med hållbarhet ska 
framgå av riktlinjerna. 
 
Mätbara mål ska finnas för hållbarhetsarbetet. Lämpliga indikatorer för respektive 
insats tas fram. 
 
I riktlinjerna ska det även framgå hur hållbarhetsperspektivet ska implementeras i 
kommunens verksamheter och beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-08-28 
Hållbara Karlshamn 2030 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(4) 

 2018-08-28 Dnr: 2018/2980 
 

 
Samtliga nämnder 
Miljöstrateg Jesper Bergman  
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson  
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Syfte  
Ett aktivt hållbarhetsarbete i hela kommunen är en förutsättning för att kunna 
säkerställa en hållbar samhällsutveckling för människor som bor, arbetar, bedriver 
företag i och besöker kommunen. För att möta utmaningen krävs en strategisk 
samverkan inom kommunen och med andra aktörer. De globala målen för hållbar 
utveckling visar riktningen i detta arbete. 
 
Hållbara Karlshamn 2030 
Den gemensamma samhällsutmaningen är att utveckla lösningar som säkrar god 
livskvalitet, ger utrymme för ekonomisk tillväxt och samtidigt säkerställer ett 
varaktigt skydd för miljön och dess resurser, nu och för framtida generationer.  
De tre dimensionerna av hållbar utveckling (den ekonomiska, den miljömässiga och 
den sociala) måste vara i balans och samverka för att nå en framgångsrik 
samhällsutveckling. En livskraftig miljö utgör grunden för social och ekonomisk 
utveckling.  
 
För att klara denna utmaning ställer sig Karlshamns kommun bakom de globala 
målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Karlshamns kommun ska arbeta för 
social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet samtidigt som ekologisk hållbarhet 
uppnås. 
 
Riktlinjer för hållbarhet 
Hållbara Karlshamn 2030 visar kommunens riktning i arbetet med hållbar 
utveckling. För att styra hur detta arbeta ska genomföras behöver riktlinjer tas 
fram. Hållbara Karlshamn 2030 med riktlinjer ska implementeras i verksamheten. 
 
Idag finns riktlinjer för folkhälsa framtaget för den sociala dimensionen. För den 
ekologiska respektive ekonomiska saknas detta sammanfattande styrdokument. 
 
Riktlinjer för arbetet med hållbarhet ska tas fram. I riktlinjerna ska det framgå vilka 
insatser kommunen prioriterar att genomföra, när insatserna ska genomföras samt 
hur uppföljning och utvärdering ska ske. Ansvaret för arbetet med hållbarhet ska 
framgå av riktlinjerna. 
 
Mätbara mål ska finnas för hållbarhetsarbetet. Lämpliga indikatorer för respektive 
insats tas fram. 
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I riktlinjerna ska det även framgå hur hållbarhetsperspektivet ska implementeras i 
kommunens verksamheter och beslut.  
 
Folkhälsopolicy och riktlinjer för folkhälsa 
Den sociala dimensionen ingår som en del i arbetet med hållbarhet. 
Folkhälsopolicyn och riktlinjerna för folkhälsa utgör styrdokument för den sociala 
dimensionen och beskriver de lokala fokusområdena samt hur arbetet med 
folkhälsa ska styras, vilka metoder som ska användas samt hur uppföljningen ska 
göras.  
 
Fördjupningar av riktlinjer kan vara aktuellt inom vissa områden. Som exempel kan 
nämnas att Kommunstyrelsen den 2018-05-08 för egen del beslutat om att en 
kvalitetsmanual ska tas fram. Denna kommer att utgöra en fördjupning av 
riktlinjerna och på projektnivå beskriva hur kommunen ska arbeta i respektive 
projekt. 
 
Bakgrund 
FN:s generalförsamling antog i september 2015 en resolution, Att förändra vår 
värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder 
åtagit sig att tillsammans arbeta för att till 2030 uppnå de globala 17 målen för en 
långsiktig hållbar utveckling. Agenda 2030 består av en politisk deklaration, 17 mål 
och 
169 delmål samt förutsättningar och åtgärder för genomförande, uppföljning och 
översyn. 
 
Handlingsplanen Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart 
samhälle. I denna redovisas FN:s medlemsstaters avsikt att mellan 2016 och 2030 
utrota fattigdom och hunger i hela världen, bekämpa ojämlikhet inom och mellan 
länder samt bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. I detta arbete ska 
mänskliga rättigheter värnas, jämställdhet uppnås och kvinnors och flickors 
egenmakt främjas och det långsiktiga skyddet för planeten och dess naturresurser 
garanteras. I agendan redovisas vidare avsikten att skapa förutsättningar för 
hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt, hälsosamma liv och 
välbefinnande för alla i alla åldrar, delat välstånd och anständiga arbetsvillkor för 
alla.  
 
Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 
2030. För detta genomförande är viktigt att alla aktörer i samhället ställer sig 
bakom agendan, av särskilt stor betydelse är det att Agenda 2030 genomförs på 
lokal och regional nivå. 
Miljökvalitetsmål 
Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till 
att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala målen för hållbar 
utveckling som ingår i Agenda 2030. Samtidigt kan Agenda 2030 ge kraft och nya 
förutsättningar för att genomföra och uppnå de svenska miljömålen. 
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För att kunna nå Sveriges miljömål behöver de strukturer som styr miljöarbetet 
fortsätta att utvecklas med hjälp av prioriteringar i hela samhället, etappmål och 
konkreta handlingsplaner eller riktlinjer. 
 
Exempel på övrigt underlag 
 
I kommunprogrammet för 2016 – 2018 finns fem inriktningsmål: 

- Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
- Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
- Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
- Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
- Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

 
För respektive inriktningsmål redovisas verksamhetsmål och indikatorer. Dessa 
mål ger en viss styrning i arbetet för en hållbar utveckling och bör implementeras i 
riktlinjerna för hållbarhet. 
 
Upphandlings- och inköpspolicy 
Beskriver övergripande mål för upphandling och inköp samt anger riktlinjer för 
användningen av hållbarhetskriterier. 
 
Karlshamn växer hållbart – insatsområde miljö 
Detta var en del av Karlshamns kommuns arbete med hållbarhet och bestod en 
workshop som resulterade i två fokusområden Energi och klimat samt Natur och 
vatten. Inom respektive fokusområde gavs ett flertal förslag på insatser som borde 
prioriteras. 
 
 
Jesper Bergman 
Miljöstrateg
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Hållbara Karlshamn 2030 
 
Ställningstagande 

 Karlshamns kommun ställer sig bakom de globala målen för hållbar 
utveckling och Agenda 2030.  

 Karlshamns kommun arbetar för social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet 
samtidigt som ekologisk hållbarhet uppnås. 

Syfte 

Ett aktivt hållbarhetsarbete i hela kommunen är en förutsättning för att kunna 
säkerställa en hållbar samhällsutveckling för människor som bor, arbetar, bedriver 
företag i och besöker kommunen. För att möta utmaningen krävs en strategisk 
samverkan inom kommunen och med andra aktörer. De globala målen för hållbar 
utveckling visar riktningen i detta arbete. 

Bakgrund 

Den gemensamma samhällsutmaningen är att utveckla lösningar som säkrar god 
livskvalitet, ger utrymme för ekonomisk tillväxt och samtidigt säkerställer ett varaktigt 
skydd för miljön och dess resurser, nu och för framtida generationer.  
De tre dimensionerna av hållbar utveckling (den ekonomiska, den miljömässiga och 
den sociala) måste vara i balans och samverka för att nå en framgångsrik 
samhällsutveckling. En livskraftig miljö utgör grunden för social och ekonomisk 
utveckling.  

Metod, styrning och uppföljning 
Hållbarhetsperspektivet ska implementeras i kommunens verksamheter och beaktas 
i beslut.  
Resurser, tid samt kompetens ska avsättas för arbetet med hållbarhet.  
Riktlinjer för arbetet med hållbarhet ska tas fram. I riktlinjerna ska det framgå vilka 
insatser kommunen prioriterar att genomföra, när insatserna ska genomföras samt 
hur uppföljning och utvärdering ska ske. Ansvaret för arbetet med hållbarhet ska 
framgå av riktlinjerna. 
Mätbara mål ska finnas för hållbarhetsarbetet. Lämpliga indikatorer för respektive 
insats tas fram. 
Revidering av Hållbara Karlshamn 2030 görs år 2023 eller vid behov och antas av 
Kommunfullmäktige.  
Riktlinjer antas av Kommunstyrelsen och dess insatser följs upp och revideras 
årligen i ett hållbarhetsbokslut.

2018-XX-XX
KF
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra åldersindelningen på taxorna som gäller på badanläggningarna för barn och 
ungdomar till 3-11 år samt 12-17 år. 
 
Sammanfattning 
 
I linje med Konsumentverkets ”Vägledning för badanläggningar” föreslås åldersgränserna i 
taxorna ändras från 10 till 12 år för att ensam få bada på anläggningen. I vägledningen 
skriver man att en ”allmän rekommendation är 12 år med hänvisning till att det i läroplan 
LGR 11 framgår att simkunnighet (simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge) är ett av 
kunskapsmålen i årskurs 6”. 
 
I samband med detta förslås alla taxor som idag gäller för åldrarna 3-9 år i fortsättningen 
gäller åldrarna 3-11 år och att taxan för ungdomar fortsättningsvis gäller åldrarna 12-17 
år. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 70/2018 Ändring av taxa för badanläggningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra åldersindelningen på taxorna som gäller på badanläggningarna för barn och 
ungdomar till 3-11 år samt 12-17 år. 
 
Sammanfattning 
 
I linje med Konsumentverkets ”Vägledning för badanläggningar” föreslås åldersgränserna i 
taxorna ändras från 10 till 12 år för att ensam få bada på anläggningen. I vägledningen 
skriver man att en ”allmän rekommendation är 12 år med hänvisning till att det i läroplan 
LGR 11 framgår att simkunnighet (simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge) är ett av 
kunskapsmålen i årskurs 6”. 
 
I samband med detta förslås alla taxor som idag gäller för åldrarna 3-9 år i fortsättningen 
gäller åldrarna 3-11 år och att taxan för ungdomar fortsättningsvis gäller åldrarna 12-17 
år. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 70/2018 Ändring av taxa för badanläggningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2018-08-08 Dnr: 2018/2077 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 182 
Kommunstyrelsen 2018-09-04 200 
Kommunfullmäktige 2018-09-17  
 
 
Taxa för badanläggningar - ändring av åldersindelning 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra åldersindelningen på taxorna som gäller på badanläggningarna för barn 
och ungdomar till 3-11 år samt 12-17 år. 
 
Sammanfattning 
 
I linje med Konsumentverkets ”Vägledning för badanläggningar” föreslås 
åldersgränserna i taxorna ändras från 10 till 12 år för att ensam få bada på 
anläggningen. I vägledningen skriver man att en ”allmän rekommendation är 12 år 
med hänvisning till att det i läroplan LGR 11 framgår att simkunnighet (simma 200 
meter varav 50 meter i ryggläge) är ett av kunskapsmålen i årskurs 6”. 
 
I samband med detta förslås alla taxor som idag gäller för åldrarna 3-9 år i 
fortsättningen gäller åldrarna 3-11 år och att taxan för ungdomar fortsättningsvis 
gäller åldrarna 12-17 år. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag FN § 70/2018 Ändring av taxa för badanläggningar 
2 Avgifter för Väggabadet - ändring av åldersindelning 

Fritidsnämndens protokoll 2018-06-20, § 70. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2018-08-08 Dnr: 2018/2077 
 

Rosita Wendell 
Förvaltningsassistent
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2018-06-20 

sid 1 av 3 

 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15–15:00 (ajournering 14:10–14:25) 

Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Annacarin Leufstedt Vice ordförande (S) 
Siri Näslund Ledamot (S) 
Mikael Erdtman Ledamot (S) 
Henrik Häggblad Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

 ersätter  
Magnus Arvidsson (M) Anna Arlid (M)  
Gertrud Solding (SD) Görgen Lennarthsson (SD)  
Houssam Al Massri (MP) Per Atmander (MP)  

Närvarande 
ersättare: 

Christer Martinsson (S) 
Thomas Johansson (S) 
Magnus Dagmyr (S) 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef  
Susanne Andersen, ekonom §§ 58–59 
Thomas Nilsson, fritidschef  
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör  
William Lavesson, projektledare § 62 
Peter Larsson, föreningskonsulent §§ 61, 69–72 

Paragrafer: §§ 58–76  

Utses att justera: Henrik Häggblad 

Justeringsdatum:  2018-06-25 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande …………………………………………  
 Andreas Saleskog  
   
Justerande …………………………………………  
 Henrik Häggblad 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2018-06-20 

sid 2 av 3 

 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Fritidsnämnden 

 
Beslutsdatum: 2018-06-20 

 
Tillkännages fr.o.m.: 2018-06-26 

 
Tillkännages t.o.m.: 2018-07-16 

 
Protokollet förvaras: Rådhuset 
 
 
Underskrift: ………………………………………… 
 
____________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Fritidsnämnden 
2018-06-20 

sid 3 av 3 

 

§ 70 Ändring av taxa för badanläggningar 2018/2077 
 
Fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att ändra åldersindelningen på taxorna som gäller på 
badanläggningarna för barn och ungdomar till 3-11 år samt 12-17 år. 
 
Sammanfattning 
 
I linje med Konsumentverkets ”Vägledning för badanläggningar” föreslås åldersgränserna i 
taxorna ändras från 10 till 12 år för att ensam få bada på anläggningen. I vägledningen skriver 
man att en ”allmän rekommendation är 12 år med hänvisning till att det i läroplan LGR 11 
framgår att simkunnighet (simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge) är ett av kunskapsmålen 
i årskurs 6”. 
 
I samband med detta föreslås alla taxor som idag gäller för åldrarna 3-9 år i fortsättningen gäller 
åldrarna 3-11 år och att taxan för ungdomar fortsättningsvis gäller åldrarna 12-17 år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Thomas Nilsson, fritidschef 
Frida Bergquist, simhallschef 
Michaela Henriksson, vik. simhallschef 
Kommunfullmäktige
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten 

Gäller fr. o m:  Lagakraftvunnet beslut 
Beslut: KF § 115, 2011-09-05 
Reviderat KF § 5, 2013-02-04, KF § 6, 2013-02-04, KF § 13 2014-02-03, KF § 65, 2014-05-05, KF § 24, 2017-03-20

 
 
 
 

FÖRFATTNINGSSAMLING
Avgifter för Väggabadet

 
 
 

 

Avgifter för Väggabadet 
 
Följande avgifter gäller för Väggabadet: 

Allmänhetens bad 

Vuxen (18+) 60 kr 

Pensionär 40 kr  

Skolungdom (12-17) 40 kr 

Barn (3-11 år) 20 kr 

Relax  90 kr (60+30) 

Årskort (Personligt) 

Vuxen                  1 800 kr 

Pensionär      1 400 kr  

Skolungdom 1 000 kr 

Barn (3-11 år)    700 kr 

12-kort (ej personligt) ”Betala för 10 ggr, bada 12 ggr” 

Vuxen    600 kr 

Pensionär         400 kr  

Skolungdom    400 kr 

Barn (3-11 år)    200 kr 

Relax, vuxen    900 kr 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Avgifter för Väggabadet 

2 

Grupprabatt till sällskap för fem personer eller fler 

16 kr för barn mellan 3-11 år, 33 kr för ungdomar mellan 12-17 år och pensionärer samt 50 kr för 
vuxna  

Simskola    400 kr / 8 ggr. 

Simskola utomhus    400 kr/10 ggr 

Babysim    750 kr/  8 gg 

Relaxpoint    60 kr         360 kr/ 9 ggr 

Taxor för föreningar 

Hyra av hela stora bassängen 

vardagar   50 kr/h 

helgdagar   76 kr/h 

 

Hyra av enskild bana 

vardagar   7 kr/h 

helger   10 kr/h 

 

Hyra av lilla bassängen 

vardagar och helger 41 kr/h 

 

Hyra av varmpoolen 

vardagar och helger 41 kr/h 

 

Hyra av uppvärmningsrummet 

vardagar och helger 21 kr/h 

 

Arrangemang med inträde 

per dag  3 000 kr 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Avgifter för Väggabadet 

3 

Taxor för padeltennis 

Taxa för att hyra padeltennisbanan  240 kr/h 

Taxa för hyra av racket   30 kr/h 

Taxa för att hyra bollar   30 kr/h/tre bollar 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera 
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 2 2018 rapporterades totalt 17 individrapporter för gynnande beslut som ej 
verkställts inom tre månader. Samtliga  stycken beror på att den enskilde tackat nej till 
erbjudandet.  
För 14 stycken av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 kap. 5 § eller 5 
kap. 7 § SoL).  
För 3 av rapporterna gällde beslutet annat bistånd, medboende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden, kvartal 2 
2018, tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Lena Mattsson, 2018-08-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2018-08-06 Dnr: 2018/2345 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Omsorgsförvaltningen ∙ Omsorgsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Omsorgsnämnden 2018-08-22 120 
Kommunfullmäktige 2018-09-17  
Revisorer   
 
 
Ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde, kvartal 2 2018 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna rapporten 
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan 
tillställs omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 2 2018 rapporterades totalt 17 individrapporter för gynnande beslut 
som ej verkställts inom tre månader. Samtliga  stycken beror på att den enskilde 
tackat nej till erbjudandet.  
För 14 stycken av rapporterna gällde biståndet permanent bostad (enl. 5 kap. 5 § 
eller 5 kap. 7 § SoL).  
För 3 av rapporterna gällde beslutet annat bistånd, medboende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL inom omsorgsnämnden, 
kvartal 2 2018, tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Lena Mattsson, 2018-08-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2018-06-21 Dnr: 2018/2345 
 

Lena Mattsson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där insatsen 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden för arbete och välfärd är 
också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att 
rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.  
För perioden rapporteras totalt 16 individrapporter som fördelas enligt följande:  
LSS, 3 stycken avser bostad för vuxna. 
SoL, 13 stycken varav 7 avser beslut om kontaktperson, 6 avser beslut om kontaktfamilj. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2018-08-09. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2018-08-09 Dnr: 2018/1599 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Nämnden för arbete och välfärd 2018-08-23 357 
Revisorer   
Kommunfullmäktige 2018-09-17  
 
 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS inom 
nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde, kvartal 2 2018 
 
Förslag till beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen 
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den 
kommunala revisionen. Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre 
månader och beslut där insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej 
verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska 
tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan 
tillställs nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.  
För perioden rapporteras totalt 16 individrapporter som fördelas enligt följande:  
LSS, 3 avser bostad för vuxna.  
SoL, 13 stycken varav 7 avser beslut om kontaktperson, 6 avser beslut om 
kontaktfamilj. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2018-08-09. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2018-08-09 Dnr: 2018/1599 
 

Lena Mattsson 
Nämndsekreterare
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-09-05 Dnr: 2015/121 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-09-17  
 
 
Entledigande från uppdraget som revisor - Lisiana Nurhadi (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja begärd avsägelse 
 
Sammanfattning 
 
Lisiana Nurhadi (SD) har 2018-08-15 inkommit med avsägelse från uppdraget som 
förtroendevald revisor. I uppdraget ingår att vara Karlshamns kommuns revisor i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse, inkommen 2018-08-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Lönechef Annika Risberg 
Lisiana Nurhadi 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Christina Gustafsson 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Från: Lisiana Nurhadi (Lisiana.Nurhadi@karlshamn.se)
Skickat: 15.08.2018 22:26:40
Till: Kommunstyrelsen; Erik Bergman
Kopia: Lars Beckman; jorn.wahlroth@pwc.com; lars.eriksson@se.ey.com

Ämne: Avsägelse
Bifogad fil: 

Hej
Härmed avsäger jag mig förtroendeuppdraget i revisionen i karlshamnskommun. Det har varit trevligt och tycker att revisionen med
de förtroendevalda gör ett bra arbete. Då jag har lyckan att ha små barn så känner jag att jag inte kan bidra så mycket som jag önskar,
därför avsäger jag mig uppdraget. Jag vill även speciellt tacka er som delat med er av er kunskap i revisionsarbetet, dels för att ni
bidrar till en bättre kommun men även för att jag själv har lärt mig en hel del.

Vänligen
Lisiana Nurhadi

2018-08-15
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-09-06 Dnr: 2015/116 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-09-17  
 
 
Entledigande från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden - Ted 
Olander (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja begärd avsägelse 
 
Sammanfattning 
 
Ted Olander (MP) har 2018-08-27 inkommit med avsägelse från uppdraget som 
ersättare i gymnasienämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse, inkommen 2018-08-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Gymnasienämnden 
Lönechef Annika Risberg 
Ted Olander 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Christina Gustafsson 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Från: Ted Olander[ted.olander@gmail.com]
Skickat: 27.08.2018 13:41:36
Till: Kommunkansli[kommunkansli@karlshamn.se]
Ämne: Re: Uppsägning uppdrag

Hej Rosita,

Då vill jag avsäga mig uppdraget i Gymnasienämnden.

Mvh,
Ted Olander

On Thu, 23 Aug 2018, 10:53 Kommunkansli, <kommunkansli@karlshamn.se> wrote:

Hej Ted

Vi har ingen blankett för detta. Du får skicka ett mail och säga vilka uppdrag som du avsäger dig.

Vänliga hälsningar

Rosita Wendell

Förvaltningsassistent

Karlshamns kommun

Kommunkansliet

374 81 Karlshamn

Tel 0454-811 10

Från: Servicecenter 
Skickat: den 23 augusti 2018 07:58
Till: Kommunkansli <kommunkansli@karlshamn.se>
Ämne: VB: Uppsägning uppdrag

Med vänliga hälsningar

Servicecenter

Karlshamns kommun

Administrativa avdelningen

374 81 Karlshamn

Tel 0454-810 00

Fax 0454-810 40

E-post: info@karlshamn.se

Hemsida: www.karlshamn.se

Från: Ted Olander <ted.olander@gmail.com>
Skickat: den 22 augusti 2018 23:45
Till: Servicecenter
Ämne: Uppsägning uppdrag

Hej!

Jag skulle behöva avsäga mig uppdrag både i styrelse och nämnd. Jag vet inte om det är samma blankett, men blankett
behöver jag :)
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Mvh,

Ted
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-09-07 Dnr: 2018/2761 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-09-17  
 
 
Interpellation om temperatur inomhus - Anders Englesson (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att svaret tas till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Anders Englesson (MP) följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 
Att den livsstil som vi i den rika delen av världen har, förorsakar förändringar av 
den ekologiska balansen och klimatet är sedan länge känt. Vädermässiga rekord har 
kommit slag i slag. Troligen är detta bara en svag västanvind mot vad som komma 
skall.  
 
Under sommarens värme har det de svagare grupperna drabbats värst. Vi har fått 
rapporter om hur boende på kommunens särskilda boende drabbats av mycket 
höga inomhustemperaturer och vi har kunnat följa i media hur personalen försökt 
lindra värmens verkningar genom allehanda provisoriska arrangemang.  
 
I kommunen har vi ett helägt bolag som säljer såväl värme som kyla för att 
åstadkomma ett behagligt inomhusklimat oavsett väderlek. Ett sådant finns 
installerat i lokalerna på östra piren. I Rådhuset liksom på många andra 
arbetsplatser i kommunal regi finns anordningar för inomhusklimat. På våra 
äldreboenden saknas de dock. Ett helt nytt äldreboende har uppförts vid Östralycke, 
men där finns inget system för inomhusklimat. Lite märkligt kan man tycke då det 
varit känt ganska länge att klimatet håller på att bli varmare. Detta innebär förutom 
svårigheter för de boende även ett stort arbetsmiljöproblem, vilket vi politiskt valda 
i kommunen också har ett ansvar för. 
 
Mot denna bakgrund undrar undertecknad: Varför finns det inget system installerat 
för att säkerställa en jämn temperatur på äldreboendena och vad kan vi göra för att 
lösa problemet på ett bra sätt? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson avger följande svar: 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2018-09-07 Dnr: 2018/984 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-09-17  
 
 
Inkomna motioner september 
 
Förslag till beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
En motion har inkommit från Emanuel Norén (-). Motionen remitteras till 
kommunstyrelsen för vidare beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-07 
Motion om att utreda möjligheten till projektet "måltidsvän" inom Karlshamns 
äldreomsorg - Emanuel Norén (-) 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson  
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Motion från Emanuel Norén  
2018-08-24 
  
Utred möjligheten till projektet “måltidsvän” inom Karlshamns äldreomsorg  
  
En av vår tids stora utmaningar är ensamhet bland äldre. Enligt socialstyrelsens årliga undersökning 
av äldre med äldreomsorg upplever var tionde svåra besvär av ångest, oro och rädsla och 15 procent 
besväras ofta av ensamhet. Hos de här personerna är dessutom missnöjet med äldreomsorgen stor. 
Vi vet också att undernäring är ett stort problem bland äldre idag. Den här utvecklingen måste vända. 
  
Samtidigt är den kommunala kassan ansträngd och kommer så också att vara framöver. Prognoser 
visar också att andelen äldre i kommunen kommer öka kraftigt de närmsta 15 åren. Det är en 
utveckling som kräver både medvetenhet och mod från oss politiker att tydligt prioritera 
äldreomsorgen men också ett stort mått av kreativitet för att hitta andra vägar att öka kvaliteten i 
omsorgen.  
  
Kävlinge kommun har infört ett projekt som kallas för ”måltidsvän”. Kommunen har samverkat med 
den ideella sektorn i projektet vilket innebär att frivilliga besöker den äldre en gång i veckan 
för en gemensam måltid. Antingen äter de tillsammans hemma hos den äldre eller så äter de 
tillsammans på någon av de kommunala träffpunkterna. För den äldre innebär det ingen extra 
kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen.  
  
Det finns många värdeskapande delar i ett sådant här projekt. Det civila samhället bjuds in att bidra 
till det offentliga uppdraget, där deras styrkor och fördelar kommer helt till sin rätt. Samtidigt får 
ensamma äldre uppleva gemenskap under måltiden och förhoppningsvis tycka att både måltiden och 
livet smakar bättre.  
  
Att äta i sällskap med andra människor är något de flesta uppskattar. Det är en central del i våra liv 
och ska få vara så även högre upp i åldrarna. Högre livskvalitet för äldre måste vara en prioriterad 
fråga för alla politiker.  
  
Med anledning av ovanstående föreslår jag:  
  
Att ansvarig förvaltning undersöker intresse och behov för att initiera projektet 

”måltidsvän” i Karlshamns kommun tillsammans berörda kompetenser och föreningar 
ur civilsamhället. 

  
Att    om möjligheten och intresset finns genomföra intentionen i motionen. 
  
 
 
Emanuel Norén 
 
Karlshamn 2018-08-24 
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