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1 Val av justerare /

2 Godkännande av dagordning /

3 Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
oförutsedda utgifter /



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Kommunprogram 2019-2022 
 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna deltar ej i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Den efter valet formerade koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet 
och Miljöpartiet har upprättat förslag till kommunprogram för mandatperioden 2019-
2022. 
 
Karlshamn är fantastiskt! Vi har ett myllrande stadsliv med närhet till en vacker skärgård 
och gröna skogar. Glittrande sjöar ligger insprängda i vår levande landsbygd. Här finns 
en Karlshamnsanda med framtidstro och vilja, där vi tillsammans med företag, 
föreningsliv och invånare ständigt driver utvecklingen framåt.  

I vårt Karlshamn bygger och utvecklar vi kommunen tillsammans. Alla är vi i olika åldrar 
med olika livserfarenheter, förutsättningar och kulturella bakgrunder. Vi tar tillvara allas 
erfarenheter, kompetenser, talanger och färdigheter i utvecklingen av framtidens 
Karlshamn. Det är tillsammans vi tar oss an utmaningarna. 

Karlshamnskoalitionen står för ett jämställt, jämlikt och solidariskt Karlshamn där alla 
ska kunna känna sig trygga och ingen ska behöva frukta våld, hot eller diskriminering på 
grund av vem man är. Vi måste tillsammans ta strid för alla människors lika värde och 
rätt. Vi vill utveckla en kommun där människor väljer att bo och där invånarnas 
öppenhet, kompetens och stolthet är kommunens främsta tillgångar. 

Vi står nu inför stora utmaningar med klimat och miljö som kommer att förändra vårt sätt 
att leva, men genom att tillsammans agerar kraftfullt kan vi påverka hur morgondagen 
ska bli. Vi har ett gemensamt ansvar för det samhälle vi lämnar efter oss till våra barn 
och barnbarn. 

Kommunprogrammet innehåller fem programområden: 

- Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
- Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
- Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
- Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
- Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunprogram 2019-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Helägda bolag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2018-12-03 Dnr: 2018/4184 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 268 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 4 
 
 
Kommunprogram 2019-2022 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Kommunprogram 2019-2022 
 
Sammanfattning 
 
Den efter valet formerade koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet 
och Miljöpartiet har upprättat förslag till kommunprogram för mandatperioden 2019-
2022. 
 
Karlshamn är fantastiskt! Vi har ett myllrande stadsliv med närhet till en vacker skärgård 
och gröna skogar. Glittrande sjöar ligger insprängda i vår levande landsbygd. Här finns 
en Karlshamnsanda med framtidstro och vilja, där vi tillsammans med företag, föreningsliv 
och invånare ständigt driver utvecklingen framåt.  

I vårt Karlshamn bygger och utvecklar vi kommunen tillsammans. Alla är vi i olika åldrar 
med olika livserfarenheter, förutsättningar och kulturella bakgrunder. Vi tar tillvara allas 
erfarenheter, kompetenser, talanger och färdigheter i utvecklingen av framtidens 
Karlshamn. Det är tillsammans vi tar oss an utmaningarna. 

Karlshamnskoalitionen står för ett jämställt, jämlikt och solidariskt Karlshamn där alla ska 
kunna känna sig trygga och ingen ska behöva frukta våld, hot eller diskriminering på grund 
av vem man är. Vi måste tillsammans ta strid för alla människors lika värde och rätt. Vi vill 
utveckla en kommun där människor väljer att bo och där invånarnas öppenhet, kompetens 
och stolthet är kommunens främsta tillgångar. 

Vi står nu inför stora utmaningar med klimat och miljö som kommer att förändra vårt sätt 
att leva, men genom att tillsammans agerar kraftfullt kan vi påverka hur morgondagen ska 
bli. Vi har ett gemensamt ansvar för det samhälle vi lämnar efter oss till våra barn och 
barnbarn. 

Kommunprogrammet innehåller fem programområden: 

- Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
- Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
- Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
- Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
- Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

 
Beslutsunderlag 
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1 Kommunprogram 2019-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Helägda bolag 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Per-Ola Mattsson (S) Mats Dahlbom (C) Charlott Lorentzen (MP)
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Inledning	
Karlshamn är fantastiskt! Vi har ett myllrande stadsliv med närhet till en vacker skärgård och 
gröna skogar. Glittrande sjöar ligger insprängda i vår levande landsbygd. Här finns en 
Karlshamnsanda med framtidstro och vilja, där vi tillsammans med företag, föreningsliv och 
invånare ständigt driver utvecklingen framåt. 	

I vårt Karlshamn bygger och utvecklar vi kommunen tillsammans. Alla är vi i olika åldrar med 
olika livserfarenheter, förutsättningar och kulturella bakgrunder. Vi tar tillvara allas 
erfarenheter, kompetenser, talanger och färdigheter i utvecklingen av framtidens Karlshamn. 
Det är tillsammans vi tar oss an utmaningarna.	

Karlshamnskoalitionen står för ett jämställt, jämlikt och solidariskt Karlshamn där alla ska 
kunna känna sig trygga och ingen ska behöva frukta våld, hot eller diskriminering på grund av 
vem man är. Vi måste tillsammans ta strid för alla människors lika värde och rätt. Vi vill utveckla 
en kommun där människor väljer att bo och där invånarnas öppenhet, kompetens och stolthet 
är kommunens främsta tillgångar.	

Vi står nu inför stora utmaningar med klimat och miljö som kommer att förändra vårt sätt att 
leva, men genom att tillsammans agerar kraftfullt kan vi påverka hur morgondagen ska bli. Vi 
har ett gemensamt ansvar för det samhälle vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn.	

 
 
	

	

Per-Ola Mattsson     Mats Dahlbom     Charlott Lorentzen 
Socialdemokraterna     Centern        Miljöpartiet	
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KOMMUNPROGRAM FÖR MANDATPERIODEN 2019-2022 
KARLSHAMNS KOMMUN 

 
 

Karlshamn tar ansvar för  
morgondagens samhälle	
Karlshamn är en kommun som, för sin framtid, är beroende av hållbar tillväxt och utveckling 
med stabil ekonomi, miljöhänsyn och socialt hänsynstagande som grund. Vi ska ha breda 
lösningar för att tillsammans skapa ett mera jämlikt och jämställt samhälle, ett samhälle där vi 
ges goda förutsättningar att få ett bra liv. I Karlshamn ska vi minska miljöpåverkan vid 
kommunal planering och utveckling samt arbeta efter FN:s globala mål, agenda 2030. Vi 
kommer att starta en klimatkommission samt utveckla Iré natur- & kulturskola som kommunens 
center för hållbar utveckling och Kreativum som nav i den digitala utvecklingen.	

Vi ska hitta lösningar som gynnar både miljö och utveckling. Genom vår satsning på 
samlastningscentral öppnas nya möjligheter för lokala producenter att leverera produkter till 
den kommunala organisationen såsom förskolor, skolor och äldreboenden. Det skapar även 
nya möjligheter för krögare och restauranger att på ett enklare sätt få tillgång till 
lokalproducerade varor. 	

Dricksvattenförsörjningen ställer stora krav på både tillgång och rening. Vi behöver säkra 
tillgången till reservvatten. Vi ska även utreda alternativa avloppsreningslösningar i samband 
med utbyggnad av kommunalt VA. 	

Under sommaren 2018 har vi upplevt extremt väder med höga temperaturer, torka och 
omfattande bränder. Samhället måste därför förbereda sig bättre för extrema situationer, som 
sannolikt kommer att bli allt vanligare. Vi kommer att tillse att kommunen bygger upp en 
krisorganisation som kan hantera svåra situationer som vi kommer att ställas inför.	

Vi kan minska utsläppen när vi väljer att gå, cykla eller resa med kollektiva färdmedel. Därför 
är det viktigt att prioritera och förbättra infrastrukturen för cyklister och fotgängare genom att 
bland annat bygga cykel- och gångbanor, belysa dessa samt ge möjlighet att ladda elcyklar 
och att pumpa däck. Tillsammans med Blekingetrafiken ska vi förbättra möjligheterna för 
kombinationen cykel – kollektivtrafik. Andra viktiga insatser för ett fossilfritt samhälle är den 
fortsatta utbyggnaden av kollektivtrafiken och genomförande av el-bilpool.	

Vårt övergripande mål för folkhälsoarbetet är att skapa god hälsa på lika villkor, oberoende av 
ålder och ekonomiska förutsättningar. Insatser för att främja och förbättra folkhälsan är av stor 
betydelse för fortsatt hållbar utveckling av kommunen. Våra egna möjligheter att göra 
hälsofrämjande val ska stödjas av samhället. Vi ska stärka alla elevers lust att röra på sig.	

Vi ska ta krafttag mot den psykiska ohälsan, med fokus på barn och unga, genom ökad 
samordning inom kommunen, ökat samarbete och förebyggande arbete.	

Arbetet med tillgängligheten i samhället ska utvecklas. Bland annat genom ökad fysisk 
tillgänglighet, tillgång till utbildning och information samt ett bra bemötande. För att lyckas i vår 
strävan behöver vi stärka kompetensen och förändra attityderna.	
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KOMMUNPROGRAM FÖR MANDATPERIODEN 2019-2022 
KARLSHAMNS KOMMUN 
 

Karlshamn erbjuder kunskap  
och bildning genom hela livet	
Vi vill ha en skola där varje elev får det stöd och den hjälp som hen behöver och där kunskap 
och bildning är viktigt. Det kräver en skola för alla, utifrån varje elevs förutsättningar, där 
samtliga elever lämnar skolan med fullständiga betyg. 	

Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet, 
från förskola till högre utbildning och folkbildning, med goda möjligheter till 
kompetensutveckling och möjlighet att byta yrkesbana.	

Skolan ska ledas av engagerade och målmedvetna rektorer och chefer som tar det 
pedagogiska ansvaret. Vi vill se en professionalisering av läraryrket med lärare som inte 
drunknar i administration. Lärare ska ha tid att göra ett bra jobb i mötet med varje elev.	

Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. 
Barnen i förskolan ska få del av god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg 
och lärorik för alla barn. Därför är det viktigt att även barn till aktivt arbetssökande har samma 
rätt till förskola som barn till arbetande föräldrar. 	

Vi ska erbjuda olika pedagogiska inriktningar inom kommunens förskoleverksamhet samt 
pedagogiska miljöer som främjar psykisk hälsa. Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att 
känna sig trygga i sin egen identitet. Arbetet med genusfrågor är en viktig del i förskolan och 
skolan. Genom ett strukturerat arbete kan olika könsnormer belysas och negativa könsnormer 
brytas tidigt. 	

Skolan har skyldighet att se till att varje elev får verkliga möjligheter att utvecklas och nå sin 
fulla potential. På samma sätt har elever och vårdnadshavare skyldighet att ta tillvara på de 
möjligheter som ges.	

Vi vill erbjuda eleverna i våra skolor en lugn och trivsam måltidsmiljö. Vi vill också prioritera 
baskunskaper i svenska, matematik och engelska i tidig ålder. Vi behöver även tillgodose 
behovet av bra och moderna utbildningslokaler i hela kommunen och bibehålla samt utveckla 
förskolorna i Ringamåla och Åryd samt F-6-skolan i Hällaryd.	

En bra gymnasieutbildning är grunden för framtidens jobb. Genom ett nära samarbete med 
näringslivet och offentlig sektor ska vi tillse att ungdomar får utbildning utifrån de behov som 
företag och organisationer har.	

Vuxenutbildningen utgör en annan viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få nya 
chanser på arbetsmarknaden. Vi ska fortsätta utveckla utbildningsmöjligheterna för vuxna och 
i nära samarbete med arbetsmarknadens parter skapa yrkesutbildningar. 	

En utvecklande fritid är viktigt, även under gymnasietiden. Vår gymnasieskola ska därför ge 
eleverna möjlighet att fortsätta att utveckla sina fritidsintressen genom särskilda profiler inom 
sport och kultur.	
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KOMMUNPROGRAM FÖR MANDATPERIODEN 2019-2022 
KARLSHAMNS KOMMUN 

 
 

Karlshamn ger utrymme för  
hållbar utveckling och entreprenörskap 	
Näringspolitiken grundas på långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete. 
Karlshamn ska vara en kommun som håller hög servicenivå med tydliga kontaktvägar och 
konstruktiv dialog. Vi ska erbjuda goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla 
företag i hela kommunen. 	

Landsbygden är en viktig del av Karlshamns kommun. Utvecklingsmöjligheterna för 
företagande  och boende på landsbygden och i skärgården är goda. Den kommunala servicen 
ska utvecklas och ett fortsatt bra underhåll av gator och vägar i hela kommunen är viktigt, likväl 
som vår satsning på att ge samtliga hushåll tillgång till fiberanslutning senast 1 januari 2022. 
Vi ska ta fram en strategiskt program för utveckling av landsbygd och skärgård.	

Vi fortsätter arbetet med att erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan 
kombineras med ett bra boende, arbete och studier. Vi ska bedriva en aktiv bostadspolitik för 
att tillgodose olika behov av bostäder samt främja byggnation av ekologiskt boende. Vi vill 
verka för mer strandnära boende vid delar av kommunens sjöar och vattendrag på 
landsbygden samt längs kusten där områden redan är ianspråktagna, såsom Stärnö Sjöstad.	

Kusten och skärgården tillhör ett av Karlshamns viktigaste naturområden. Här finns en hög 
grad av biologisk mångfald samt natur- och kulturvärden, vilket ger stora upplevelsevärden. 
Natur- och kulturturismen är en växande näring som kan ge många nya arbetstillfällen. 
Karlshamns kommun har varit en aktiv part i bildandet av biosfärområdet Blekinge Arkipelag 
och här ser vi stora möjligheter att utveckla skärgården och skapa arbetstillfällen.	

Bra kollektivtrafik är en förutsättning för fortsatt god och hållbar utveckling. För att kunna bo 
och leva i hela kommunen krävs bra förbindelser. Vi har utvecklat kollektivtrafiken, men den 
behöver utvecklas ytterligare i syfte att minska bilberoendet. Vi kommer även att starta en 
fritidsbusslinje för att underlätta för främst barn och unga att ta sig till och från idrotts- och 
kulturanläggningar i kommunen.	

För utveckling av nya och befintliga företag spelar NetPort Science Park, tillsammans med 
BTH, en allt större roll. Genom NetPort och dess nätverk utvecklas kompetens, 
affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. En expansiv 
högskola och investeringar i utbildning bidrar till att stärka det lokala och regionala näringslivet 
samt locka nya företag till kommunen.	

Kommunen ska fortsätta vara en aktiv part i arbetet med Blekinge Tekniska Högskola och 
NetPort Science Park i Karlshamn. Vi vill markera kommunens engagemang för en fortsatt 
positiv utveckling, genom ökad delaktighet och tydlig ekonomisk satsning.	
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KOMMUNPROGRAM FÖR MANDATPERIODEN 2019-2022 
KARLSHAMNS KOMMUN 
 

Karlshamn är en plats för  
trygghet och livskvalitet	
Att erbjuda god livskvalitet är ett grundläggande uppdrag för kommunen. Vi vill skapa en 
kommun där människor väljer att bo och där invånarnas öppenhet, kompetens och stolthet är 
kommunens främsta tillgångar.	

Föreningslivet har en avgörande roll för kommunens utveckling. Genom att aktivera invånarna 
bidrar föreningslivet till ökad folkhälsa och gemenskap samt stärker människors deltagande i 
samhället. För många är det kamratskapet som är det avgörande skälet till att vilja vara med i 
en förening. Vi vill utveckla stödet till kultur-, idrotts- och föreningslivet samt tillgången till 
ändamålsenliga lokaler och anläggningar.	

Kommunen ska särskilt stärka barns och ungdomars tillgång till kultur, idrott och 
föreningsverksamhet samt värna ungdomsverksamhet i alla former och ge den bra 
förutsättningar att verka.	

Tillgång till skog, parker och bad har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa 
samt är en viktig byggsten i ett fungerande samhälle där människan står i fokus. Parker och 
grönområden erbjuder arenor för möten mellan olika grupper och generationer samt ger 
möjlighet till motion och spontanidrott. Vi vill därför utveckla kommunens parker och grönytor 
utifrån biologisk mångfald, folkhälsa och spontanidrott samt skapa fler odlingslotter. Vi vill även 
att fler ska få tillgång till skärgården och våra småbåtshamnar.	

Kulturen är en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen och utgör en arena för samtal 
och debatt. Att skapa förutsättningar för kultur är att skapa förutsättningar för ett levande och 
demokratiskt samhälle. Vi ska vidareutveckla ett redan bra kulturliv samt utveckla 
biblioteksverksamheten till öppna demokratiska arenor och mötesplatser samt dansscen 
tillsammans med Regionteatern.	

Boendemiljö för äldre behöver ytterligare utvecklas och många alternativa former av boenden 
ska erbjudas för den äldre. För den äldre är det viktigt med en personlig kontaktperson inom 
äldreomsorgen. Inom omsorg och vård vill vi skapa nya arbetsformer med ny teknik och en 
ökad samverkan med Region Blekinge. Personalen som möter våra äldre ska vara väl 
utbildad. Utveckling av stöd till anhöriga ska prioriteras, liksom insatser för ökad kunskap, 
bland annat gällande demens.	

Vi kommer  att införa aktivitetssamordnare på våra särskilda boenden och ge alla över 80 år 
möjlighet till åtta timmars hjälp och stöd i månaden utan biståndsbedömning, med avgift enligt 
hemtjänsttaxan. Kommunen ska även stimulera äldre att äta på äldreomsorgens 
måltidsrestauranger istället för att äta ensamma hemma. Vi vill införa måltidsvärdar inom 
äldreomsorgen. Deras uppgift blir att ta ansvar för de äldres måltidsupplevelse och ha ett nära 
samarbete med måltidsservice för att skapa helhet och kvalitet. Vi vill även ge de äldre 
möjlighet att välja på fler maträtter och påverka sina måltider.	
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KOMMUNPROGRAM FÖR MANDATPERIODEN 2019-2022 
KARLSHAMNS KOMMUN 

 
 

Karlshamns kommun är en  
effektiv och innovativ organisation 	
Karlshamns kommun ska vara en attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare. Detta för att 
framgångsrikt kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Kommunen ska erbjuda goda 
arbetsplatser, där den engagerade medarbetaren ska kunna utveckla sig själv och känna att 
det finns möjligheter till inflytande. Vi ska ta tillvara medarbetarnas idéer och förslag som en 
del i kommunens arbete med ständiga förbättringar.	

För att kunna ge en bra service till kommuninvånarna och skapa utvecklingsmöjligheter för de 
som arbetar i kommunen ska vi möjliggöra vidareutbildning inom respektive 
yrke.  Arbetsplatser och arbetsorganisation ska utformas så att de främjar god hälsa och vi 
ska införa ett friskvårdsbidrag till kommunens anställda.	

Tillsvidareanställning på heltid, ska vara den grundläggande anställningsformen. Kopplingen 
till arbetsinsats, utbildning och ansvar ska vara tydlig i lönepolitiken. Lönesättningen ska vara 
tydlig, rättvis och jämställd. Vi ska även arbeta för jämnare bemanning och avvecklandet av 
delade turer i omsorgen samt arbeta för att personer med funktionsvariationer bereds möjlighet 
till arbete.	

De kommunala bolagen utgör en viktig del av den kommunala verksamheten och bidrar positivt 
till genomförandet av de uppsatta målen att utveckla Karlshamn. Bolagen ska därför aktivt 
delta i att fullfölja de, av kommunfullmäktige, satta målen.	

Kommunens bolag, nämnder och styrelser samt kommunalförbunden är verktyg för att 
genomföra kommunfullmäktiges beslut. Genom att kommunen ställer tydliga krav på ekologisk 
och social hållbarhet vid investering och upphandling, påverkas miljöutvecklingen och villkoren 
för de som producerar de varor och tjänster som kommunen använder. 

 

16



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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 7 687 tkr 
2020 19 763 tkr 
2021 20 288 tkr 
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år 
2019 250 000 tkr 
2020 250 000 tkr 
2021 250 000 tkr 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för alla investeringsprojekt överstigande 7 mnkr 
 
att nämnderna ansvarar för egna investeringsprojekt understigande 7 mnkr 
 
att konstatera att skattesatsen, i enlighet med tidigare beslut, är oförändrad om 21,76 
med hänsyn tagen till genomförd skatteväxling 
 
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 
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Den efter valet formerade koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet 
och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021.  
 
Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa 
arbeten och välstånd, men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. 
Särskild fokus kommer att läggas på att få ner sjuktalen i kommunen bland annat genom 
utveckling av arbetstidsmodeller. 
 
För att klara finansieringen under 2019 föreslås att samtliga verksamheter genomlyses, 
att effektivisering genomförs i samtliga nämnder samt att kostnaden för sjukfrånvaron 
kraftigt minskas. Arbetet med ständiga förbättringar, automatiseringar och 
effektiviseringar i den kommunala organisationen måste snabbas upp. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Alla nämnderna ska ta fram en plan för kostnadsminskning och kommunstyrelsens 
arbetsutskott får ett särskilt ansvar att nogsamt följa utvecklingen. Därför ska 
nämndernas presidier fortlöpande föra dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Helägda bolag 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichefen 
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2018-12-03 Dnr: 2018/2892 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 269 
Kommunstyrelsen 2018-12-17  
Kommunfullmäktige 2018-12-17 5 
 
 
Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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 7 687 tkr 
2020 19 763 tkr 
2021 20 288 tkr 
 
Fastställda nettoinvesteringar är för år 
2019 250 000 tkr 
2020 250 000 tkr 
2021 250 000 tkr 
 
att kommunstyrelsen ansvarar för alla investeringsprojekt överstigande 7 mnkr 
 
att nämnderna ansvarar för egna investeringsprojekt understigande 7 mnkr 
 
att konstatera att skattesatsen, i enlighet med tidigare beslut, är oförändrad om 21,76 
med hänsyn tagen till genomförd skatteväxling 
 
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 
 
Sammanfattning 
 
Den efter valet formerade koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet 
och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021.  
 
Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa 
arbeten och välstånd, men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2018-12-03 Dnr: 2018/2892 

 

Särskild fokus kommer att läggas på att få ner sjuktalen i kommunen bland annat genom 
utveckling av arbetstidsmodeller. 
 
För att klara finansieringen under 2019 föreslås att samtliga verksamheter genomlyses, 
att effektivisering genomförs i samtliga nämnder samt att kostnaden för sjukfrånvaron 
kraftigt minskas. Arbetet med ständiga förbättringar, automatiseringar och 
effektiviseringar i den kommunala organisationen måste snabbas upp. 
 
Alla nämnderna ska ta fram en plan för kostnadsminskning och kommunstyrelsens 
arbetsutskott får ett särskilt ansvar att nogsamt följa utvecklingen. Därför ska 
nämndernas presidier fortlöpande föra dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska inta en tydligare roll vad gäller lönesättningar och 
anställningsfrågor. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-04 behandlades, vilket visade sig i 
efterhand, inte det kompletta budgetförslaget (investeringsbudgeten). Därför behandlas 
budgeten även vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2018-12-17. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 
2 Presidiets beredning över revisorernas budget, 2018-12-05 
3 Förhandlingsprotokoll MBL 11 § rörande förslag till mål och budget för 2019 och 

flerårsplan 2020-2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Helägda bolag 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichefen 
Verksamhetscontroller, kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
 
Per-Ola Mattsson (S) Mats Dahlbom (C) Charlott Lorentzen (MP)
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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 vidare 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.	

Vi ska sträva efter att ha fokus på det mest väsentliga och att tydliggöra de politiska 
prioriteringarna. Detta görs genom de få, tydliga och konkreta 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 vara möjligt att 
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. 

 

Per-Ola Mattsson     Mats Dahlbom     Charlott Lorentzen 
Socialdemokraterna     Centerpartiet      Miljöpartiet	
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BUDGET 2019 
KARLSHAMNS KOMMUN 

 
 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2019	
Kommunprogrammet utgör det grundläggande politiska uppdraget för Karlshamns kommun. 	

Inriktningsmål:	

• Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
• Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
• Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap  
• Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
• Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

 

Utifrån Kommunprogrammet beslutar kommunfullmäktige om budget för det kommande 
verksamhetsåret och en ekonomisk 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 och analyseras. De uppnådda 
resultaten ska sedan redovisas till kommunfullmäktige.	

Förutom i samband med årsbokslut redovisas uppnådda resultat i delårsrapporten 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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BUDGET 2019 
KARLSHAMNS KOMMUN 
 
 
 Inriktningsmål 1: 

Karlshamn tar ansvar för  
morgondagens samhälle 
 
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 utsläpp och bättre hälsa.  

För att begränsa utsläppen till havet och för att skapa bra miljöer för fåglar kommer vi under 
2019 att påbörja etablering av en 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, vilket 
sammanfattas 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”. 

Vi fortsätter att satsa på och utveckla cyklismen utifrån handlingsplanen för ökad cyklism i 
Karlshamn. Som en del i detta kommer vi att se över möjligheten att erbjuda förmånscyklar till 
anställda i kommunen. Detta innebär att den anställde får mellan 30-40% rabatt jämfört med 
privatköp genom bruttolöneavdraget utan att det kostar något för kommunen. Kommunen blir 
dock en attraktivare arbetsgivare, sjukskrivningarna minskar samtidigt som utsläppen av 
växthusgaser minskar.  Vi kommer även att verka för att fler ska välja kollektivtrafik före bilen 
och hitta lösningar i den kommunala upphandlingen av bilar, som gynnar samnyttjande av 
fordon så att både kommunen och allmänheten får tillgång till miljöbilpool. 

Folkhälsa 
Folkhälsoarbetets mål är att skapa en god hälsa på lika villkor. Samarbetet med övriga 
kommuner och regionen 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 sättas in, där vi ser till barn och 
ungas bästa ur ett helhetsperspektiv. Barnets behov av skydd, trygghet och stöd är i fokus. Att 
arbeta förebyggande, uppsökande och stödjande för barn och unga är nämndernas 
gemensamma ansvar. 

25



 

 

 

6 

BUDGET 2019 
KARLSHAMNS KOMMUN 

 
 

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt Karlshamn är möjligheten till egenförsörjning, 
delaktighet och inflytande. Vi ska ta tillvara på varandras olikheter och få alla att 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 samt 
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.  

Kommunen ska fortsätta att förbättra integrationsarbetet. Vi ska underlätta för nyanlända att 
bli en del i samhället bland annat genom aktivt stöd för att komma in på arbetsmarknaden, 
validering av kunskaper, samt språk- och yrkesutbildning. 
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BUDGET 2019 
KARLSHAMNS KOMMUN 
 
 
 Inriktningsmål 2: 

Karlshamn erbjuder kunskap 
och bildning genom hela livet 
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 samt 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. 
Detta kan innebära att lärare avlastas från administration och andra uppgifter som kan göras 
av annan personal. 

För att varje skola ska kunna utveckla verksamheten utifrån nämndens och statens 
styrdokument krävs det ett starkt pedagogiskt ledarskap. 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 för-, grund- och gymnasieskolor. 

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. Vi vill ha en tydlighet i 
förskolan när den pedagogiska verksamheten bedrivs. Detta för att ge pedagoger rimliga 
arbetstider där det finns utrymme för både planering och utvecklingssamtal. 

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 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. Samarbete 
med närliggande kommuner är nödvändigt för att kunna erbjuda ett brett utbud av 
utbildningsprogram  
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En förutsättning för att eleverna ska få näringsrik och välsmakande mat är att den tillagas så 
nära restaurangen som möjligt. 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 
den. 

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. 
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 Inriktningsmål 3: 

Karlshamn ger utrymme för hållbar  
utveckling och entreprenörskap  
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. 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. 

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 
angeläget för en långsiktig utveckling 

För att kunna möta behovet av bostäder och näringslivets efterfrågan vid etableringar  är 
tillgången till mark en viktig faktor. Genom förvärvet av 960 000 kvadratmeter (96 ha) mark i 
Janneberg har kommunen möjlighet att erbjuda mark för boende, företagsetableringar och 
evenemangsanläggningar. Vår inriktning är att fortsatt förvärva strategisk mark som är 
betydelsefull för Karlshamns kommuns fortsatta utveckling. 

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 ytterligare ett 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 grundläggande förutsättning för att hela 
kommunen ska leva och utvecklas är tillgången till bra vägar. Därför har vi med som 
prioriterade åtgärder att underhålla och förbättra det kommunala vägnätet. Inom kommunens 
ansvar ligger också skötsel och drift av det enskilda vägnätet. 

I Karlshamn kommer kommunen öka samarbetet med arbetslivet för att säkra behovet av 
nödvändig kompetens. De högre utbildningarna, såsom samarbete med BTH och andra 
utbildningsanordnare, är betydelsefulla 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. 
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Attraktiva livsmiljöer 
Genom aktiv planering för bostadsbyggande ska kommunen bjuda goda, varierande och 
trygga boendemiljöer i hela kommunen. Marknadsföringen av byggklara tomter och 
framtagandet av nya bostadsområden och detaljplaner ska öka. 

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 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 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. 
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 Inriktningsmål 4: 

Karlshamn är en plats för  trygghet och 
livskvalitet 
Att erbjuda en god livskvalitet för alla åldrar är ett grundläggande uppdrag för kommunen.  

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. 
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. Vår avsikt är att Bellevueparken och Lokstallarna får 
förbindelse så att lokalerna kan nyttjas på ett mera effektivt sätt. 

Biblioteken utgör en viktig del i ett attraktivt samhälle och viktiga mötesplatser. Utvecklingen 
av biblioteken som mötesplats i samtliga centralorter kommer att fortsätta likväl som att starta 
byggnation för att tillgodose stadsbibliotekets behov av nya lokaler. Detta genom att 
samlokalisera biblioteket i etapp 5 på Östra Piren. Vi kommer även att tillse att musikskolan 
får tillgång till ändamålsenliga lokaler. 

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 ”Träffpunkten” fortsätter att utvecklas 
genom kommunens och föreningslivets gemensamma försorg. Fortsatt utveckling av 
boendemiljöer och mötesplatser mellan kommun och föreningsliv kommer att vara prioriterat. 

Vi fortsätter arbetet med fler nya trygghetsboende och lägger ytterligare fokus på 
välfärdsteknik för ökad trygghet och livskvalité. För äldre som bor hemma är det viktigt med en 
rik och stimulerande tillvaro och fritid. Vi kommer att införa aktivitetssamordnare på våra 
särskilda boenden och ge alla över 80 år möjlighet till åtta timmars hjälp och stöd i månaden 
utan biståndsbedömning, med avgift enligt hemtjänsttaxan.  
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Inriktningsmål 5: 
Karlshamns kommun är en effektiv  
och innovativ organisation 
Karlshamns kommun ska vara en attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare. Detta för att 
framgångsrikt kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Kommunen ska erbjuda goda 
arbetsplatser, där den engagerade medarbetaren ska kunna utveckla sig själv och känna att 
det finns möjligheter till inflytande. Vi ska ta tillvara medarbetarnas idéer och förslag som en 
del i kommunens arbete med ständiga förbättringar. 

För att kunna ge en bra service till kommuninvånarna och skapa utvecklingsmöjligheter för de 
som arbetar i kommunen ska vi möjliggöra vidareutbildning inom respektive 
yrke.  Arbetsplatser och arbetsorganisation ska utformas så att de främjar god hälsa och vi 
ska införa ett friskvårdsbidrag till kommunens anställda. 

Tillsvidareanställning på heltid, ska vara den grundläggande anställningsformen. Kopplingen 
till arbetsinsats, utbildning och ansvar ska vara tydlig i lönepolitiken. Lönesättningen ska vara 
tydlig, rättvis och jämställd. Vi ska även arbeta för jämnare bemanning och avvecklandet av 
delade turer i omsorgen samt arbeta för att personer med funktionsvariationer bereds möjlighet 
till arbete. 

De kommunala bolagen utgör en viktig del av den kommunala verksamheten och bidrar positivt 
till genomförandet av de uppsatta målen att utveckla Karlshamn. Bolagen ska därför aktivt 
delta i att fullfölja de, av kommunfullmäktige, satta målen. 

Kommunens bolag, nämnder och styrelser samt kommunalförbunden är verktyg för att 
genomföra kommunfullmäktiges beslut. Genom att kommunen ställer tydliga krav på ekologisk 
och social hållbarhet vid investering och upphandling, påverkas miljöutvecklingen och villkoren 
för de som producerar de varor och tjänster som kommunen använder. 
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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 18:37, 181019. 

Skatter och bidrag ökar 2019 med cirka 25 mnkr jämfört med 2018. För 2020 och 2021 ökar 
skatter och bidrag med 53 mnkr respektive 53 mnkr (inkl skatteväxling kollektivtrafik). 

Löner och prisutveckling 
Under 2018 beräknas lönerna att öka med 3,1% och under 2019 med 3,4%. 
Arbetsgivaravgifterna för 2018 har antagits till 39,17% (2017 = 38,33%).  För åren 2020-2021 
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 18:37, 181019. 

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. 

Tekniska justeringar 
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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Särskilda åtgärder 2019 
Karlshamn fortsätter att växa och utvecklas. Vi fortsätter satsningarna för att skapa arbeten 
och välstånd, men även för att utveckla fritids- och kulturverksamheterna. Särskild fokus 
kommer att läggas på att få ner sjuktalen i kommunen bland annat genom utveckling av 
arbetstidsmodeller. 

För att klara finansieringen under 2019 föreslås att samtliga verksamheter genomlyses, att 
effektivisering genomförs i samtliga nämnder samt att kostnaden för sjukfrånvaron kraftigt 
minskas. Arbetet med ständiga förbättringar, automatiseringar och effektiviseringar i den 
kommunala organisationen måste snabbas upp. 

Alla nämnderna ska ta fram en plan för kostnadsminskning och kommunstyrelsens 
arbetsutskott får ett särskilt ansvar att nogsamt följa utvecklingen. Därför ska nämndernas 
presidier fortlöpande föra dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska inta en tydligare roll vad gäller lönesättningar och 
anställningsfrågor. 

I driftbudget 2019 ingår effektiviseringar med 50 mnkr som är fördelade Nämnden för barn, 
ungdom och skola 10 mnkr, Gymnasienämnd 10 mnkr, Kulturnämnd 1 mnkr, Teknik- och 
fritidsnämnd 4 mnkr, Omsorgsnämnd 15 mnkr samt Nämnden för Arbete och Välfärd 10 mnkr.  

För att klara finansieringen med ett resultat på 1 % 2020-2021 krävs ytterligare effektiviseringar 
med 25 mnkr respektive 47 mnkr. 

SATSNINGAR 2019   
Kulturnämnden tillförs 1 mnkr för satsningar på danscscen och Nämnden för Arbete och 
Välfärd tillförs 20 mnkr för volymökning.  
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 EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 

Budget 2018 motsvarar KS 180508 § 135 

Resultatbudget  

 

Driftbudget  

 

tkr Budget 
2018

Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021

Verksamhetens intäkter 757 502 667 258 666 758 666 759
Verksamhetens kostnader -2 523 722 -2 495 859 -2 534 857 -2 582 072
Avskrivningar -99 940 -95 978 -100 976 -103 670

Verksamhetens nettokostnad -1 866 160 -1 924 579 -1 969 075 -2 018 983

Skatteintäkter, generella statsbidrag mm 1 897 709 1 923 037 1 976 310 2 028 837
Finansiella intäkter 7 989 16 014 21 561 21 729
Finansiella kostnader -6 722 -6 785 -9 034 -11 295

Årets resultat 32 816 7 687 19 763 20 288

Nettokostnader, tkr 
2018 2019 2020 2021

Kommunfullmäktige -2 293 -2 293 -2 293 -2 293
Kommunrevision -1 446 -1 446 -1 446 -1 446
Kommunstyrelse -166 090 -140 623 -143 825 -148 008
BUS-nämnd -596 358 -584 956 -584 832 -585 308
Gymnasienämnd -163 192 -152 891 -152 841 -152 663
Kulturnämnd -26 886 -26 272 -25 650 -25 363
Byggnadsnämnd -6 642 -6 648 -6 640 -6 657
Fritidsnämnd -49 109 0 0 0
Teknik- och fritidsnämnd -52 348 -102 992 -115 315 -123 649
Omsorgsnämnd -457 514 -442 193 -442 754 -442 999
Nämnden för Arbete och Välfärd -331 660 -341 159 -341 850 -341 874
Valnämnd -801 -801 0 0
Överförmyndarnämnd -3 162 -3 162 -3 161 -3 161
Summa nämnder -1 857 501 -1 805 436 -1 820 607 -1 833 421
Finansförvaltning 1 841 673 1 813 123 1 815 802 1 806 386
Effektiviseringar 38 644 0 24 568 47 323
Minskning sjukfrånvarokostnader 10 000 0 0 0
Summa finansförvaltning 1 890 317 1 813 123 1 840 370 1 853 709

Totalt 32 816 7 687 19 763 20 288

Budget Plan
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Investeringsbudget 

tkr Total 
ink/utg 

Budget 
2019 

 

Plan 2020 

 

Plan 2021 

     

Totala investeringar -750 000 -250 000 -250 000 -250 000 

     

Investeringar över 7 mnkr KS -600 000 -200 000 -200 000 -200 000 

     

Investeringar under 7 mnkr nämnder -150 000 -50 000 -50 000 -50 000 

Kommunstyrelse  -15 000 -5 000 -5 000 -5 000 

BUS-nämnd -12 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Gymnasienämnd -13 500 -4 500 -4 500 -4 500 

Kulturnämnd -3 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Teknik- och fritidsnämnd -84 000 -28 000 -28 000 -28 000 

Omsorgsnämnd -10 500 -3 500 -3 500 -3 500 

Nämnden för Arbete och Välfärd -12 000 -4 000 -4 000 -4 000 

 

Från och med 2019 ansvarar kommunstyrelsen för alla investeringar över 7 mnkr. 

Respektive nämnd ansvarar för övriga investeringar under 7 mnkr. 

 

36



  
3-::'_;,e Kanshamns Kommunfullmäktiges presidium sid 1 av 2

5  kommun 2018-12-05  
   
K:ARELSHAMN

Plats och tid Rådhuset, Ethels rum, klockan 10:00-11:00

Närvarande: Marie Sällström (S) Ordförande
Gertrud Ivarsson (C) 1:e vice ordförande
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 2:e vice ordförande

Övriga: Erik Bergman, kanslichef

\=›
Sekreterare .  .  .  .I ;T : iii". . . . . ‘”"‘*~~ ‘

Efik Bergman  I ,:;.C-- "/

Ordförande ....................  ..
a/rie Säll/ström  _

i  f  ›  _zia/ vi_  ø  “TV529 ,i
/zâiázcä ////M'/¢’/7/ ' /,7’/5/[/LC/Justerare I /
Iréne Ahlstrand Mårlind/

37



KARLSHAMN
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Karlshamns

kommun

Revisorernas  budget 2019

Presidiets beslut

att kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till budget för revisorerna 2019

Sammanfattning

Av kommunallagen 11 kap. 8 § samt av  §  38 i kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att
kommunfullmäktiges presidium ska bereda budget för revisorerna.

För 2019 anslås till revisorernas förfogande 1 446 tkr. För åren 2020-2021 föreslås samma
belopp anslås.

Beslutsunderlag

Koalitionens budgetförslag 2019

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 282 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 28 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 220 000 000, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 115 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 318 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 397 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader 
 
att överföra befintlig låneskuld, 125 000 000 kronor i  Karlshamns kommun, till 
Karlshamn Energi Vatten AB 2019-01-01 
 
att Karlshamn Energi Vatten AB hanterar resterande skuld via avräkning med 
Karlshamns kommun 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess dotterbolag 
uppgår till 2 759 050 000  om detta förslag beviljas. I detta belopp ingår förslag till beslut 
om kommunal borgen till NetPort Science Park på 24 mnkr och Västblekinge Miljö AB 
om totalt 67 mnkr, en begäran om ökning med 26,75 mnkr jämfört med 2018. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Förändringen består främst av följande: 
 
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 37 mnkr och Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB minskar med 17 mnkr. För nystartade Karlshamn Energi Vatten AB 
tillkommer behov av kommunal borgen med 220 mnkr. 
  
Karlshamnsbostäder AB:s ökning med 100 mnkr  
 
Karlshamns Hamn AB samt Karlshamns Kombiterminal AB önskar oförändrad 
borgensram.  
 
Karlshamnsfastigheter AB:s ökning med 112 mnkr.  
 
Kreativum i Blekinge AB:s behov av kommunal borgen uppgår till 8,5 mnkr. 
 
Västblekinge Miljö AB, ökning med 26,75 mnkr. 
 
Bolag 2015 2016 2017 2018 2019 
      
Karlshamn Energi AB 160 190 200  245 282 
Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB 

70 60 50  45 28 

Karlshamn Energi Vatten 
AB 

- - - - 220 

Karlshamnsbostäder AB 600 700 875 1 015 1 115 
Karlshamns Hamn AB 215 273 315  318 318 
Karlshamns 
Kombiterminal AB 

15 15 15  15 15 

Karlshamnsfastigheter 
AB 

370 526 526  286 398 

Kreativum AB - - - - 9 
Summa 1 430 1 764 1 981 1 924 2 385 
      
Stadsvapnet i Karlshamn 
AB 

306 306 306 286 286 

      
Summa 
Kommunkoncern 

1 736 2 070 2 287 2 210 2 671 

      
Västblekinge Miljö AB  41 41 41 41 67 
NetPort Science AB 19 19 19 24 24 
      
Total borgenssumma 1 796 2 130 2 347 2 275 2 762 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Övertagande av låneskuld 
 
Karlshamns kommun har en låneskuld motsvarande 125 000 000 kronor. Denna skuld 
avser enbart VA verksamheten som hittills drivits i kommunal förvaltning. I samband 
med bildandet av Karlshamn Energi Vatten AB bör denna låneskuld övertas av det 
nybildade bolaget. Detta innebär att Karlshamns kommun kommer att vara helt skuldfri 
vad gäller långfristiga skulder. 
 
Utöver denna låneskuld har VA verksamheten ytterligare en skuld till Karlshamns 
kommun då kommunen under 2018 löst ett lån på 30 mnkr vid förfall varav en del avsåg 
VA. För att erhålla kommunal borgen för ovan nämnda lån behöver Karlshamn Energi 
Vatten AB ansöka om borgensram för 2019. Borgensavgift motsvarande 0,3 % utgår på 
av Kommunfullmäktige beviljad borgensram. Anledningen till det är att skapa 
konkurrensneutralitet då kommunal borgen innebär en mer fördelaktig ränta vid 
upplåning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB, protokoll 2018-11-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Kommuninvest, Patrik Stenman

43



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2018-11-16 Dnr: 2018/4007 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 272 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 6 
 
 
Borgensram 2019 samt överföring av låneskuld 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 282 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 28 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 220 000 000, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 115 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 318 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 397 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.  
 
att överföra befintlig låneskuld, 125 000 000 kronor i  Karlshamns kommun, till 
Karlshamn Energi Vatten AB 2019-01-01. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
 2018-11-16 Dnr: 2018/4007 

 

att Karlshamn Energi Vatten AB hanterar resterande skuld via avräkning med 
Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess dotterbolag 
uppgår till 2 759 050 000  om detta förslag beviljas. I detta belopp ingår förslag till 
beslut om kommunal borgen till NetPort Science Park på 24 mnkr och Västblekinge 
Miljö AB om totalt 67 mnkr, en begäran om ökning med 26,75 mnkr jämfört med 
2018. 
 
Förändringen består främst av följande: 
 
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 37 mnkr och Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB minskar med 17 mnkr. För nystartade Karlshamn Energi Vatten AB 
tillkommer behov av kommunal borgen med 220 mnkr. 
  
Karlshamnsbostäder ABs ökning med 100 mnkr  
 
Karlshamns Hamn AB samt Karlshamns Kombiterminal AB önskar oförändrad 
borgensram.  
 
Karlshamnsfastigheter AB:s ökning med 112 mnkr.  
 
Kreativum i Blekinge AB:s behov av kommunal borgen uppgår till 8,5 mnkr. 
 
Västblekinge Miljö AB, ökning med 26,75 mnkr. 
 
Bolag 2015 2016 2017 2018 2019 
      
Karlshamn Energi AB 160 190 200  245 282 
Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB 

70 60 50  45 28 

Karlshamn Energi Vatten 
AB 

- - - - 220 

Karlshamnsbostäder AB 600 700 875 1 015 1 115 
Karlshamns Hamn AB 215 273 315  318 318 
Karlshamns 
Kombiterminal AB 

15 15 15  15 15 

Karlshamnsfastigheter 
AB 

370 526 526  286 398 

Kreativum AB - - - - 9 
Summa 1 430 1 764 1 981 1 924 2 385 
      
Stadsvapnet i Karlshamn 
AB 

306 306 306 286 286 

      
Summa 
Kommunkoncern 

1 736 2 070 2 287 2 210 2 671 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 
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Västblekinge Miljö AB  41 41 41 41 67 
NetPort Science AB 19 19 19 24 24 
      
Total borgenssumma 1 796 2 130 2 347 2 275 2 762 

 
 
Övertagande av låneskuld 
 
Karlshamns kommun har en låneskuld motsvarande 125 000 000 kronor. Denna 
skuld avser enbart VA verksamheten som hittills drivits i kommunal förvaltning. I 
samband med bildandet av Karlshamn Energi Vatten AB bör denna låneskuld 
övertas av det nybildade bolaget. Detta innebär att Karlshamns kommun kommer att 
vara helt skuldfri vad gäller långfristiga skulder. 
 
Utöver denna låneskuld har VA verksamheten ytterligare en skuld till Karlshamns 
kommun då kommunen under 2018 löst ett lån på 30 mnkr vid förfall varav en del 
avsåg VA. För att erhålla kommunal borgen för ovan nämnda lån behöver 
Karlshamn Energi Vatten AB ansöka om borgensram för 2019. Borgensavgift 
motsvarande 0,3 % utgår på av Kommunfullmäktige beviljad borgensram. 
Anledningen till det är att skapa konkurrensneutralitet då kommunal borgen innebär 
en mer fördelaktig ränta vid upplåning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB, protokoll 2018-11-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Kommuninvest, Patrik Stenman 
 
 
 
Mats Sellfrid   Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef  Redovisningschef 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2018-11-27 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 10:00—11:10 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Annika Westerlund Vice ordförande (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Rune Andersson Ledamot (S) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Tyrone Svärdh Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Arbetstagar- 
representanter 

  
Glenn Olofsson, TCO  
Roger Bengtsson, LO  

Övriga Daniel Wäppling, VD  
Erik Bergman, kanslichef  

Paragrafer §§ 66–74   

Utses att justera Anders Englesson 

Justeringsdatum  2018-11-27 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande …………………………………………  
 Anders Englesson   
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kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2018-11-27 

Sida 2(3) 

 

 
§ 69 Borgensram 2019 samt överföring av låneskuld 2018/4007 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut 
 
Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB, låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 282 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 28 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 220 000 000, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB, låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 115 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB, låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 318 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader,  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 397 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB, låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB, 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning 
 
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2019 för helägda dotterbolag ingår en 
ökning med 459 mnkr jämfört med föregående år.  
 
Förändringen består av följande: 
 
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 37 mnkr och Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB minskar med 17 mnkr. Det nybildade bolaget Karlshamn Energi Vatten 
AB behöver kommunal borgen med 220 mnkr. 
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Karlshamnsbostäder AB behöver utökad borgensram med 100 mnkr.  
 
Karlshamns Hamn AB samt Karlshamns Kombiterminal AB önskar oförändrad 
borgensram.  
 
Karlshamnsfastigheter AB behöver utökad borgensam med 112 mnkr och Kreativum i 
Blekinge AB behöver en borgensram på 8,5 mnkr. 
 
Bolag 2015 2016 2017 2018 2019 
      
Karlshamn Energi AB 160 190 200  245 282 
Karlshamn Energi 
Elförsäljning AB 

70 60 50  45 28 

Karlshamn Energi Vatten 
AB 

- - - - 220 

Karlshamnsbostäder AB 600 700 875 1 015 1 115 
Karlshamns Hamn AB 215 273 315  318 318 
Karlshamns Kombiterminal 
AB 

15 15 15  15 15 

Karlshamnsfastigheter AB 370 526 526  286 398 
Kreativum AB - - - - 7 
Summa 1 430 1 764 1 981 1 924 2 383 
      
Stadsvapnet i Karlshamn 
AB 

306 306 306 286 286 

      
Summa Koncern 1 736 2 070 2 287 2 210 2 669 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Vice VD Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-11-16 
 
Beslutet skickas till  
 
Ekonomichef Mats Sellfrid
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att VA-taxan höjs med 7 procent 
 
att dricksvattentaxan, utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr att fonderas till 
kommande reservvattentäkt 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 155, föreslagit kommunfullmäktige att höja 
den rörliga dricksvattentaxan med två kronor per kubikmeter från 5,14 kr/m3 till 7,14 
kr/m3. I övrigt föreslås oförändrad taxa.  
 
Efter att ärendet bordlagts av arbetsutskottet har skrivelse inkommit från Karlshamn 
Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertar ansvaret för VA-verksamheten, med 
förslag om en höjning av VA-taxan med 7 procent. Anslutningsavgiften höjs inte.  
 
De föreslagna taxehöjningarna baseras dels på faktiska kostnader kopplat till 
investeringsbehoven i VA-försörjningen men också på formerna för den fond som är 
upprättad för reservvatten från Mörrumsån. Investeringsbehoven är identifierade för 
framförallt dricksvattenproduktionen medan ett nuläge och en långsiktig plan för 
ledningsnät, pumpstationer och Sternö avloppsreningsverk saknas. 
 
Ett omfattande arbete för ovanstående problematik pågår och kommer att intensifieras 
när VA-verksamheten vid årsskiftet går över till Karlshamn Energi Vatten AB. En 
långsiktig strategi för Karlshamns kommuns taxehöjningar kommer utifrån ovanstående 
investeringsbehov att tas fram under 2019. 
 
VA-taxan i Karlshamns kommun är i förhållande till övriga kommuner i länet låg. 
 
Enligt gällande reglemente är det tekniska nämnden som har ansvar för VA-
verksamheten. Utifrån det ansvaret åligger det nämnden att lämna förslag om VA-taxa.  
Det finns samtidigt inget som hindrar Karlshamn Energi Vatten AB att lägga förslag om 
taxa.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-11-04 
Protokollsutdrag TN § 155/2018 VA-taxa 2019 
Protokollsutdrag KEVAB 2018-10-24 § 4 
Protokollsutdrag KSAU § 215/2018 VA-taxa 2019 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att VA-taxan höjs med 7 procent och att dricksvattentaxan, 
utöver 7 procents höjning, höjs med 2 kr att fonderas till kommande reservvattentäkt.  
 
Beslutsgång 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med yrkandet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Tekniska nämnden 
Karlshamn Energi AB 
VA-chef Marika Mårtensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 155, föreslagit kommunfullmäktige att höja 
den rörliga dricksvattentaxan med två kronor per kubikmeter från 5,14 kr/m3 till 7,14 
kr/m3. I övrigt föreslås oförändrad taxa.  
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2018-10-23 och beslutade att 
bordlägga ärendet och bjuda in VA-chefen, tekniska nämndens ordförande samt 
representant för Karlshamn Energi AB till nästa sammanträde, 2018-11-20. 
 
Efter att ärendet bordlagts av arbetsutskottet har skrivelse inkommit från Karlshamn 
Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertar ansvaret för VA-verksamheten, med 
förslag om en höjning av VA-taxan med 7 procent. Anslutningsavgiften höjs inte.  
 
De föreslagna taxehöjningarna baseras dels på faktiska kostnader kopplat till 
investeringsbehoven i VA-försörjningen men också på formerna för den fond som är 
upprättad för reservvatten från Mörrumsån. Investeringsbehoven är identifierade för 
framförallt dricksvattenproduktionen medan ett nuläge och en långsiktig plan för 
ledningsnät, pumpstationer och Sternö avloppsreningsverk saknas. 
 
Ett omfattande arbete för ovanstående problematik pågår och kommer att intensifieras 
när VA-verksamheten vid årsskiftet går över till Karlshamn Energi Vatten AB. En 
långsiktig strategi för Karlshamns kommuns taxehöjningar kommer utifrån ovanstående 
investeringsbehov att tas fram under 2019. 
 
VA-taxan i Karlshamns kommun är i förhållande till övriga kommuner i länet låg. 
 
Enligt gällande reglemente är det tekniska nämnden som har ansvar för VA-
verksamheten. Utifrån det ansvaret åligger det nämnden att lämna förslag om VA-taxa.  
Det finns samtidigt inget som hindrar Karlshamn Energi Vatten AB att lägga förslag om 
taxa.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde deltar tekniska nämndens ordförande Mats Dahlbom, 
Karlshamn Energi Vatten AB:s ordförande Tyrone Svärdh och VD Anders Strange.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-28 
Protokollsutdrag TN § 155/2018 VA-taxa 2019 
Protokollsutdrag KEVAB 2018-10-24 § 4 
Protokollsutdrag KSAU § 215/2018 VA-taxa 2019 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
 
Beslutet skickas till 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Författningssamlingen 
Tekniska nämnden 
Karlshamn Energi AB 
VA-chef Marika Mårtensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 235 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 273 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 7 
 
 
VA-taxa 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja den rörliga dricksvattentaxan från 5,14 kr/m3 till 7,14 kr/m3 
 
att ingen höjning sker för övriga förbrukningstaxor för VA kollektivet 
 
att ingen höjning sker för anläggningsavgifterna för VA kollektivet 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 155, föreslagit kommunfullmäktige 
att höja den rörliga dricksvattentaxan med två kronor per kubikmeter från 5,14 
kr/m3 till 7,14 kr/m3. I övrigt föreslås oförändrad taxa.   
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2018-10-23 och beslutade 
att bordlägga ärendet och bjuda in VA-chefen, tekniska nämndens ordförande samt 
representant för Karlshamn Energi AB till nästa sammanträde, 2018-11-20. 
 
Efter att ärendet bordlagts av arbetsutskottet har skrivelse inkommit från 
Karlshamn Energi Vatten AB, som från och med 2019 övertar ansvaret för VA-
verksamheten, med förslag om en höjning av VA-taxan med 7 procent. 
Anslutningsavgiften höjs inte.  
 
De föreslagna taxehöjningarna baseras dels på faktiska kostnader kopplat till 
investeringsbehoven i VA-försörjningen men också på formerna för den fond som är 
upprättad för reservvatten från Mörrumsån. Investeringsbehoven är identifierade 
för framförallt dricksvattenproduktionen medan ett nuläge och en långsiktig plan 
för ledningsnät, pumpstationer och Sternö avloppsreningsverk saknas. 
 
Ett omfattande arbete för ovanstående problematik pågår och kommer att 
intensifieras när VA-verksamheten vid årsskiftet går över till Karlshamn Energi 
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 2018-11-04 Dnr: 2018/2852 
 

Vatten AB. En långsiktig strategi för Karlshamns kommuns taxehöjningar kommer 
utifrån ovanstående investeringsbehov att tas fram under 2019. 
 
VA-taxan i Karlshamns kommun är i förhållande till övriga kommuner i länet låg. 
 
Enligt gällande reglemente är det tekniska nämnden som har ansvar för VA-
verksamheten. Utifrån det ansvaret åligger det nämnden att lämna förslag om VA-
taxa.  Det finns samtidigt inget som hindrar Karlshamn Energi Vatten AB att lägga 
förslag om taxa.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-11-04 
Protokollsutdrag TN § 155/2018 VA-taxa 2019 
Protokollsutdrag KEVAB 2018-10-24 § 4 
Protokollsutdrag KSAU § 215/2018 VA-taxa 2019 
Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Tekniska nämnden 
Karlshamn Energi AB 
VA-chef Marika Mårtensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson  
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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            1 (3) 
KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB PROTOKOLL  

 
  2018-10-24 

 
 
 
PROTOKOLL FRÅN STYRELSESAMMANTRÄDE FÖR 
KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB (nr 1 2018) 
 
Plats och tid:  Karlshamn Energis konferensrum, 2018-10-24, kl 16:40-17:25 
 
Deltagande:  
 Närvarande ledamot markeras med x 
  Suppleant, som tjänstgör i ledamots ställe xx 
  Närvarande ej beslutande suppleant markeras med x 
  Närvarande övriga deltagare markeras med x 
 
Ledamöter  
 
x Tyrone Svärdh, ordförande    
x Kerstin Gustafson, vice ordförande    
x Per Erlandsson   
x Yngve Svensson    
- Carl-Magnus Kälvestam   
x Philip Bogheim  

- Ingrid Hagberg Hake 
x Diez Nobach 
x Per-Ivar Johansson 
x Roland Englesson   
 
  
 Personalrepresentanter  Personalrepresentanter suppleanter 
 Eva Olsson, Vision xx Glenn Olofsson, Vision 
- Peter Karlsson, SEKO    
 
 Tjänstemän 
x Anders Strange, verkställande direktör 
x Per Håkansson, vice verkställande direktör och marknadschef 
x Marika Martinsson, sekreterare och administrativ chef 
 
  
Vid sammanträdet behandlade ärenden:  §§ 1-6 
 
Justeringsledamöter  Sekreterare 
 
 
 
Tyrone Svärdh Diez Nobach  Marika Martinsson 
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§ 1 
 
Val av justeringsman. 
 
Styrelsens beslut 
 
att utse Diez Nobach att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

 
 

§ 4   
 
Fastställande av VA-pris från 2019-01-01 
 
Styrelsens beslut 
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att fastställa prishöjning för vatten och avlopp med 
7 % enligt redovisat förslag att gälla från 2019-01-01. 
 
Sammanfattning. 
 
VD redovisar förslag till nya priser från 2019-01-01. Förslaget innebär en höjning av nivån 
på VA-priserna med 7 procent för förbrukningsavgifter både fast och rörliga delar för 
samtliga kunder. Anslutningsavgiften höjs inte.  
 
Detta innebär bland annat att kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 17,11 
kr/m3 till 18,31 kr/m3 och att den fasta avgiften för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2870 
kr per år till 3071 kr per år. 
Dagvattenavgiften höjs från 877 kr/år till 938 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive 
mervärdesskatt (moms). 
 

2 (3)
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-10-23 

sid 1 av 3 

 

 

Plats och tid Mörrumssalen, klockan 13:30–16:30   

Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Annika Westerlund 1:e vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 2:e vice ordförande (C) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Anders Englesson Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm Ledamot (SD) 

  

Övriga: Daniel Wäppling, kommundirektör §§ 210–223   
Erik Bergman, kanslichef  
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 218  
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef § 218  
Magnus Persson, fastighetschef § 219  
Patrik Håkansson, § 219  
Susanne Norlindh, § 229  

Utses att justera: Magnus Gärdebring   

Paragrafer: §§ 210–231  

Justeringsdatum:  2018-10-26 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman   
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Magnus Gärdebring  
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-10-23 

sid 2 av 3 

 

 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
  

Sammanträdesdatum: 2018-10-23   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-10-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-11-16 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-10-23 

sid 3 av 3 

 

 
§ 215 Höjning av VA-taxa 2019 2018/2852 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
att bordlägga ärendet 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har i beslut, 2018-09-26 § 155, föreslagit kommunfullmäktige att höja 
den rörliga dricksvattentaxan med två kronor per kubikmeter från 5,14 kr/m3 till 7,14 
kr/m3. I övrigt föreslås oförändrad taxa.   
 
Den föreslagna taxehöjningen baseras dels på faktiska kostnader kopplat till 
investeringsbehoven i VA-försörjningen men också på formerna för den fond som är 
upprättad för reservvatten från Mörrumsån. Investeringsbehoven är identifierade för 
framförallt dricksvattenproduktionen medan ett nuläge och en långsiktig plan för 
ledningsnät, pumpstationer och Sternö avloppsreningsverk saknas. 
 
Ett omfattande arbete för ovanstående problematik pågår och kommer att intensifieras när 
VA-verksamheten vid årsskiftet går över till Karlshamn Energi AB. En långsiktig strategi för 
Karlshamns kommuns taxehöjningar kommer utifrån ovanstående investeringsbehov att 
tas fram under 2019. 
 
VA-taxan i Karlshamns kommun är i förhållande till övriga kommuner i länet låg.  
 
Arbetsutskottet bordlägger ärendet och bjuder in VA-chefen, tekniska nämndens 
ordförande samt representant för Karlshamn Energi AB till nästa sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-09-28 
Protokollsutdrag TN § 155/2018 VA-taxa 2019 
VA-taxa 2019 
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Utgivare:  Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Anläggningstaxan träder i kraft 2015‐03‐04, antagen KF § 4, 2015‐02‐02 

Brukningstaxan träder i kraft 2018‐01‐01, antagen KF § 181, 2017‐11‐27 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Taxa för allmänna vatten‐ och 

avloppsanläggningar 

TAXA 

för Karlshamns kommuns allmänna vatten‐ och avloppsanläggning 

Huvudman för den allmänna vatten‐ och avloppsanläggningen är Karlshamns kommun 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen. 

 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Karlshamns kommuns allmänna vatten‐ och avloppsanläggning skall 

ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt 

denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs 

med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 

ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med 

 

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en‐ eller tvåfamiljshus.   

 

Övrig bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas för flerfamiljshus. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande 

eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där 

lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor    Förvaltning    Stormarknader                  Butiker 

Utställningslokaler  Sporthallar                                Hotell                      Restauranger 

Hantverk    Småindustri    Utbildning                      Sjukvård 
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Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses 

att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 

bostadsfastighet. 

 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. 

 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana 

utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150‐tal m2 bruttoarea 

(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan‐ och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, 

eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål  Anläggningsavgift  Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning  Ja  Ja 

S, spillvattenavlopp  Ja  Ja 

Df, dag‐ och dränvattenavlopp från 

fastighet 

Ja  Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark  Ja  Ja 

 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet 

när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 

4.3  Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda 

och fastighetsägaren informerats om detta. 
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4.4  Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 

ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

 

4.5  Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a

) 

en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df   58 000 kr  72 500 kr 

b

) 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df,  46 400 kr  58 000 kr 

c

) 

en avgift per m2 tomtyta 

37,08 kr  46,35 kr 

d

) 

en avgift per lägenhet 

21 670 kr  27 088 kr 

e

)

* 

en grundavgift för bortledande av  

Df, om bortledande av dagvatten sker 

utan att förbindelsepunkt för  

Df upprättats.         17 980 kr  22 475 kr 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut 

reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 

respektive upprättats. 

 

5.2  Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan 

fastigheterna. 

 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 
fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).  

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och 

d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 
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Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan 

angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

 

5.4  Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller 

uppmätning som huvudmannen godkänner. 

 

5.5  Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas 

avgifter enligt 5.1 a) och b). 

 

5.6  Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 

fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

 

5.7  Sker om‐ eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall 

erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

 

5.8  Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

 

§ 6  

6.1  För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a

) 

 

en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 
om 58 000 

kronor 

om 72 500 

kronor 

b

) 

 

en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df 
om 46 400 

kronor 

om 58 000 

kronor 

c

) 

en avgift per m2 tomtyta 

62,22 kr  77,77 kr 
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d

)

* 

 

en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

17 980 kr  22 475 kr 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut 

reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 

respektive upprättats. 

 

6.2  Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan 

fastigheterna.  

 

6.3  Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 

huvudmannen godkänner. 

 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för 
andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd 

frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills 

anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

 

6.5  Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas 

avgifter enligt 6.1 a) och b).  

 

6.6  Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från 

fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 

6.7  Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

 

§ 7    

7.1  För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
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Avgift utgår per fastighet med:  

  Småhusfastigh

et och övrig 

bostadsfastigh

et 

 Annan fastighet 

Servisavgift  5.1 

a) 

100%  6.1 

a) 

100% 

Avgift per uppsättning 

FP  

5.1 

b) 

100%  6.1 

b) 

100% 

Tomtyteavgift  5.1 

c) 

100%  6.1 

c) 

70% 

Lägenhetsavgift  5.1 

d) 

0%   ‐   

Grundavgift för Df, om 

FP för Df inte upprättats  

5.1 

e) 

100%  6.1 

d) 

100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det 

fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 

avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

 

7.2  Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Småhusfastighet 

och övrig 

bostadsfastighet 

 Annan fastighet 

Tomtyteavgift  5.1 

c) 

*)  6.1 

c) 

30% 

Lägenhetsavgift  5.1 

d)  

100%  ‐   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 
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§ 8 

8.1  Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter 

enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning  70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar  85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar  100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

    V  S  Df  Dg 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b)   30%  50%  20%  ‐ 

Tomtyteavgift  5.1 c)  30%  50%  ‐  20% 

Lägenhetsavgift  5.1 d)  30%  50%  ‐  20% 

Grundavgift Df utan FP  5.1 e)  ‐  ‐  100

% 

‐ 

Avgift per uppsättning FP  6.1 b)   30%  50%  20%  ‐ 

Tomtyteavgift  6.1 c)  30%  50%  ‐  20% 

Grundavgift Df utan FP  6.1 d)  ‐  ‐  100

% 

‐ 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 

d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

8.2  Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas 

avgifter enligt 8.1. 
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande 

servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om 

servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

 

8.3  För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). 

Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband 

med framdragning av övriga servisledningar. 

 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

en avgift per m2 allmän platsmark för 

anordnande av dagvattenbortledning  Utan moms  Med moms 

Hårdgjord yta  20,61 kronor  25,76 kronor 

Grönytor  2,06 kronor  2,58 kronor 

 

§ 10 

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för november 2011. När detta index 

ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället komma 

överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.  

 

§ 12 

 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
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12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar 

under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 

Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från 

den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 

erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 

meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller 

meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet 

inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det 

två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på 

annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren 

som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner 

huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 

servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan 

befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya 

servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)  
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a

) 

en fast årlig avgift per mätare eller per 

mätarkombination 

1 x Qn 2,5 

2 x Qn 2,5 

3 x Qn 2,5 

4 x Qn 2,5 

1 x Qn 6 

2 x Qn 6 

3 x Qn 6 

4 x Qn 6 

1 x Qn 10 

2 x Qn 10 

 

   2 296 kr 

   5 693 kr 

 11 203 kr 

16 714 kr 

  7 530 kr 

20 386 kr 

36 917 kr 

51 610 kr 

16 713 kr 

40 590 kr 

 

  2 870 kr 

  7 116 kr 

14 004 kr 

20 893 kr 

  9 413 kr 

25 483 kr 

46 146 kr 

64 513 kr 

20 891 kr 

50 738 kr 

b

) 

en avgift per m3 levererat vatten 

  13,69 kr    17,11 kr 

c

) 

en dagvattenavgift per år och varje 

påbörjat 1 000‐tal m²       668 kr       835 kr 

                   

 

VA‐huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov. 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 
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    V  S  Df  Dg 

Fast mätaravgift  14.1 a)  30%  70%     

Avgift per m3  14.1 b)  30%  70%     

Dagvattenavgift  14.1 c)      40%  60% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen 

bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas 

avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 

80 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. En fast årlig avgift motsvarande mätaravgift småhus i 14.1 a) skall 

dessutom erläggas. 

 

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 

förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

 

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om 

huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt 

SWEDACs föreskrifter om vatten‐ och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta 

förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens 

uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va‐nämnd.  

 

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 

18. 

 

14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), 

skall erläggas avgift med 70 % av avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga brukningsavgift. 
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Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark  

för bortledning av dagvatten  0,34 kr  0,42 kr 

 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte 

hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den 

mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten‐ eller 

spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad 

mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 

§ 17 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) och c). 

För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus erläggs avgift motsvarande mätaravgift 

för småhus enligt 14.1 a). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område erlägger fast avgift 

motsvarande 1x qn 2,5 enligt 14.1 a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 

reduceras den fasta avgiften och dagvattenavgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 

ändamål: 

  V S  Df  Dg 

Mätaravgift småhus  14.1 a)  30 %  70 %     

1 x Qn 2,5 

 

14.1 a)  30 %  70 %     

Dagvattenavgift  14.1 c)      40 %  60 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 18 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället komma 

överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 19 

Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av 

huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt 

belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske 

efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt 

minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning 

av fastighetsöverlåtelse. 

 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans 

brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av 

fastighetens VA‐förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

§ 21 

Avgifter enligt § 14 är baserade på Entreprenadindex E84 Litt 322 för november 2011. När detta index 

ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 

§ 22 

Denna taxa träder i kraft 2017‐01‐01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16, som är 

baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som 

levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 
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Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna 

taxa prövas av Statens va‐nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Jörgen Kronsell 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2018-09-26   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-09-27 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-10-19 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 155 VA-taxa 2019, 2018/2852 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige höja den rörliga dricksvattentaxan från 5,14 kr/m3 till 7,14 
kr/m3 
 
att ingen höjning sker för övriga förbrukningstaxor för VA kollektivet 
 
att ingen höjning sker för anläggningsavgifterna för VA kollektivet 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
VA-taxan föreslås inför 2019 att höjas med 5 % baserat på VA-försörjningens 
investeringsbehov framöver. 
 
Taxehöjningarna i Karlshamns kommun baseras dels på faktiska kostnader kopplat till 
investeringsbehoven i VA-försörjningen men också på formerna för den fond som är 
upprättad för reservvatten från Mörrumsån. Investeringsbehoven är identifierade för 
framförallt dricksvattenproduktionen medan ett nuläge och en långsiktig plan för 
ledningsnät, pumpstationer och Sternö avloppsreningsverk saknas. 
 
Ett omfattande arbete för ovanstående problematik pågår och kommer att intensifieras när 
VA-verksamheten vid årsskiftet går över till Karlshamn Energi AB. En långsiktig strategi för 
Karlshamns kommuns taxehöjningar kommer utifrån ovanstående investeringsbehov att 
tas fram under 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
VA-chef Marika Mårtensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar följande: 
 
att föreslå kommunfullmäktige höja den rörliga dricksvattentaxan från 5,14 kr/m3 till 7,14 
kr/m3 
att ingen höjning sker för övriga förbrukningstaxor för VA kollektivet 
att ingen höjning sker för anläggningsavgifterna för VA kollektivet 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen. Den som röstar i enlighet med ordförandens 
yrkande röstar ja.  
Den som röstar i enlighet med liggande förslag röstar nej. 
 
Omröstning 
 
Med 8 röster för ja mot 3 för nej finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med 
yrkandet. 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Mats Dahlbom (C) X   
Britt Kilsäter (M)  X  
Katrin Johansson (S) X   
Bo Sandgren (S) X   
Lars Hasselgren (M)  X  
Tor Billing (SD)  X  
Stig Johansson (S) X   
Gunnar Fastén (MP) X   
Magnus Dagmyr (S) X   
Jan-Erik Abrahamsson (S) X   
Jörgen Kronsell (MP) X   
Summa 8 3  
 
Reservationer 
 
Britt Kilsäter (M), Lars Hasselgren (M) och Tor Billing (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningstaxa för 2019 
 
att taxan gäller från och med att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 25 oktober 2018 förslag till 
renhållningstaxa för år 2019 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa 2019 med följande förändring 
för Karlshamn: 
 
Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 15 %. 
Taxor för slam föreslås höjas med 5 %. 
Taxor för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas med 10 %. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta om ny renhållningstaxa 
år 2019 enligt ovanstående att gälla från och med 1 januari 2019. Då 
kommunfullmäktige sammanträder först 17 december får taxans ikraftträdande anges till 
beslutets lagakraftvinnande.   
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2019 
Taxeförslag 2019  
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta renhållningstaxa för 2019 
 
att taxan gäller från och med att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 25 oktober 2018 förslag till 
renhållningstaxa för år 2019 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa 2019 med följande förändring 
för Karlshamn: 
 
Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 15 %. 
Taxor för slam föreslås höjas med 5 %. 
Taxor för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas med 10 %. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta om ny renhållningstaxa 
år 2019 enligt ovanstående att gälla från och med 1 januari 2019. Då 
kommunfullmäktige sammanträder först 17 december får taxans ikraftträdande anges till 
beslutets lagakraftvinnande.   
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2019 
Taxeförslag 2019  
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-08 Dnr: 2018/3784 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 237 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 274 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 8 
 
 
Renhållningstaxa för 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta renhållningstaxa för 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 25 oktober 2018 förslag till 
renhållningstaxa för år 2019 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa 2019 med följande förändring 
för Karlshamn: 
 
Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 15 %. 
Taxor för slam föreslås höjas med 5 %. 
Taxor för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas med 10 %. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta om ny renhållningstaxa 
år 2019 enligt ovanstående att gälla från och med 1 januari 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse Karlshamn Renhållningstaxa 2019 
Taxeförslag 2019  
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Författningssamlingen 
 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare
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Postadress Besöksadress Telefon  Fax E-post Internet 
Box 56 Perstorp 0454-593 50 0454-593 51 kundtjanst@vmab.se www.vmab.se 
375 22  Mörrum Mörrum

                                                                                                 Dnr: 18276 
 
 
                                                                                                 
 Karlshamns kommun 
 Kommunfullmäktige 
  
 
 
 
 

2018-10-31 
 
Förslag till renhållningstaxa för år 2019 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 25 oktober 2018 förslag till 
renhållningstaxa för år 2019 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2019 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 
Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 15 %. 
Taxor för slam föreslås höjas med 5 %. 
Taxa för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas med 10 %. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta ny renhållningstaxa år 
2019 enligt ovanstående att gälla från och med 1 januari 2019. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Johan Ekelund 
VMAB 
 
 
Bilaga: Taxeförslag 2019 
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Förslag till
RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2019

Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande
av hushållsavfall.Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen
samt i kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt
Västblekinge Miljö AB att svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf.
I händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift
erläggas enligt överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund.
Dessutom skall behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas. 
Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess 
entreprenör.
Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt.
Angivna avgifter är antagna av kommunfullmäktige i Karlshamn den xx/xx 2018 § YYY

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige.
Avgifter enligt renhållningstaxan faktureras av Västblekinge Miljö AB i efterskott med förfallodag 
den siste i faktureringsmånaden. 
Abonnenter och kunder till VMAB kan välja att bli fakturerade varje månad, varannan månad, 
kvartal, halvår eller helår. Privatpersoner som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje kvartal. 
Företag som inte aktivt anmäler sitt val blir fakturerade varje halvår.
Avgiften för tömning av enskilda avlopp faktureras tillsammans med avgiften för hushållsavfall.
Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från
Västblekinge Miljö AB.
Sker inte betalning i rätt tid debiteras ränta (referensräntan + 8%) enligt räntelagen (1975:635). 
Abonnenter och kunder som ej betalt sin faktura i rätt tid erhåller en betalningspåminnelse. 
Uteblir betalning även efter påminnelsen lämnas ärendet vidare till av Västblekinge Miljö AB anvisat 
inkassobolag. Inkassohanteringen innebär att lagstadgade inkassokostnader tillkommer enligt lag 
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. 
Övriga avgifter (som inte omfattas av renhållningstaxan) betalas efter anmodan från
Västblekinge Miljö AB.

Hämtningsintervall och storlek på behållare bestäms utifrån avfallslämnarens behov och
vad som framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna. 
Hämtningsintervall för slam framgår av de kommunala renhållningsföreskrifterna. Längre
 hämtningsintervall beslutas av Miljöförbundet Blekinge Väst.

Om sopbehållaren - vid ordinarie hämtningstillfälle - inte har använts sedan föregående
hämtningstillfälle och hämtning inte behövs, har ändå hämtningsskyldigheten fullgjorts rent
taxemässigt. Samma sak gäller om sopbehållaren inte varit tillgänglig.

Fastighetsägaren ombesörjer all rengöring av soprum eller annan uppställningsplats
för sopbehållare. Rengöring av sopkärlen görs av fastighetsägaren.
Behållare får icke fyllas så att dess lock icke kan tillslutas väl eller så att hämtning och
bortforsling försvåras.
Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla transportvägen till behållarens uppställnings-
plats i framkomligt skick.
Gångvägstillägg räknas från sophämtningsfordonets normala uppställningsplats till
behållarens uppställningsplats.
Västblekinge Miljö AB tillhandahåller kärl och behållare för avfallshanteringen. Fast
installation,tex markbehållare, byggnader, bekostas av fastighetsägaren.
Om inte annat överenskommits skall kärlet placeras vid hämtplatsen på hämtnings-
dagen senast klockan 06:00.

I övrigt hänvisas till de kommunala renhållningsföreskrifterna.
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Taxa 2019

Villa och fritid
Abonnemang kärl Intervall Information Exkl moms Taxa
Minimiljö 140 l kärl matavfall 10 1 372,00 kr 1 715,00 kr
Sommar 140 l kärl restavfall 10
Minimiljö 140 l kärl matavfall 10 1 560,00 kr 1 950,00 kr
Sommar 240 l kärl restavfall 10
Minimiljö 140 l kärl matavfall 10 1 752,00 kr 2 190,00 kr
Sommar 370 l kärl restavfall 10
Minimiljö 140 l kärl matavfall 26 2 536,00 kr 3 170,00 kr
Helår 140 l kärl restavfall 26
Minimiljö 140 l kärl matavfall 26 2 744,00 kr 3 430,00 kr
Helår 240 l kärl restavfall 26
Minimiljö 140 l kärl matavfall 26 2 932,00 kr 3 665,00 kr
Helår 370 l kärl restavfall 26

Maximiljö Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem 10 1 268,00 kr 1 585,00 kr
Sommar Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem 5
Tilläggstjänst 190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang 10 480,00 kr 600,00 kr
Maximiljö sommar
Maximiljö Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem 26 2 160,00 kr 2 700,00 kr
Helår Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem 13
Tilläggstjänst 190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang 26 976,00 kr 1 220,00 kr
Maximiljö helår

I samtliga abonnemang ovan ingår 7 l matavfallspåsar, en biokorg och en sorteringsguide

Dispens 140 l kärl restavfall 13 Egen kompostering matavfall 1 324,00 kr 1 655,00 kr
Helår
Dispens 140 l kärl restavfall 5 Egen kompostering matavfall 884,00 kr 1 105,00 kr
Sommar

Osorterat avfall 140 l kärl  10 1 956,00 kr 2 445,00 kr
Sommar 190 l kärl 10 2 636,00 kr 3 295,00 kr

240 l kärl 10 2 636,00 kr 3 295,00 kr
370 l kärl 10 3 520,00 kr 4 400,00 kr

Osorterat avfall 140 l kärl  26 3 516,00 kr 4 395,00 kr
Helår 190 l kärl 26 4 788,00 kr 5 985,00 kr

240 l kärl 26 4 788,00 kr 5 985,00 kr
370 l kärl 26 6 348,00 kr 7 935,00 kr

Gemensam Kretsmedlem till en liten krets Liten 1 624,00 kr 2 030,00 kr
Krets  Kretsmedlem till en stor krets Stor 1 768,00 kr 2 210,00 kr

Kretsmedlem under vecka 18-37 Sommar 1 244,00 kr 1 555,00 kr
Kretsmedlem med dispens Kompost Egen kompost matavfall 1 472,00 kr 1 840,00 kr

Gemensam Ansluten till en Landsbygdsstation hela året Helår 1 624,00 kr 2 030,00 kr
Landsbygdsstation Ansluten till en Landsbygdsstation under vecka 18-37 Sommar 1 244,00 kr 1 555,00 kr

Ansluten till en landsbygdsstation, dispens Kompost Egen kompost matavfall 1 472,00 kr 1 840,00 kr

Miljöavg Avser fastighet som är befriad från sophämtning
genom dispens eller annan orsak 612,00 kr 765,00 kr

Latrin 45 l latrinkärl 10 Kärl placeras vid tomtgräns 3 128,00 kr 3 910,00 kr
sommar
Latrin 45 l latrinkärl 26 Kärl placeras vid tomtgräns 7 464,00 kr 9 330,00 kr
helår
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Flerbostad och övriga verksamheter
Abonnemang kärl Intervall Information Exkl moms Taxa
Matavfall 140 l kärl 10

Erbjuds
endast                                                   i

kombination
med

restavfall

668,00 kr 835,00 kr
Markbehållare 1m³ 10 3 184,00 kr 3 980,00 kr

Sommar Markbehållare 1-1,5  m³ 10 4 776,00 kr 5 970,00 kr
Matavfall 140 l kärl 26 1 860,00 kr 2 325,00 kr

Markbehållare 1m³ 26 7 228,00 kr 9 035,00 kr
Helår Markbehållare 1-1,5  m³ 26 10 840,00 kr 13 550,00 kr

140 l kärl 52 3 516,00 kr 4 395,00 kr
Markbehållare 1m³ 52 14 448,00 kr 18 060,00 kr
Markbehållare 1-1,5  m³ 52 21 256,00 kr 26 570,00 kr
140 l kärl 104 7 732,00 kr 9 665,00 kr
Markbehållare 1m³ 104 31 792,00 kr 39 740,00 kr
Markbehållare 1-1,5  m³ 104 47 684,00 kr 59 605,00 kr

I samtliga abonnemang ovan ingår leverans av 7 l matavfallspåsar, biokorg och sorteringsguide

Matavfall storkök
Helår

140 l kärl 26 I detta abonnemang ingår
45 liter säckar och en säckställning

3 176,00 kr 3 970,00 kr
140 l kärl 52 6 348,00 kr 7 935,00 kr
140 l kärl 104 12 692,00 kr 15 865,00 kr

Matavfall hygienkärl
Helår

140 l kärl 26 I detta abonnemang ingår
45 liter säckar, en säckställning och

kärlbyte vid ord. tömning

4 304,00 kr 5 380,00 kr
140 l kärl 52 8 592,00 kr 10 740,00 kr
140 l kärl 104 17 184,00 kr 21 480,00 kr

I samtliga abonnemang ovan ingår 45 l säckar som levereras på ordinarie tömningsdag

Restavfall
Sommar

140 l kärl 10
Erbjuds endast i kombination med

matavfall eller egen kompost

648,00 kr 810,00 kr
240 l kärl 10 740,00 kr 925,00 kr
370 l kärl 10 864,00 kr 1 080,00 kr
660 l kärl 10 1 136,00 kr 1 420,00 kr
Markbehållare 1 m³ 10 Erbjuds endast i kombination med

matavfall eller egen kompost

8 304,00 kr 10 380,00 kr
Markbehållare 3 m³ 10 10 744,00 kr 13 430,00 kr
Markbehållare 5 m³ 10 12 692,00 kr 15 865,00 kr
Container 5 m3 10 Erbjuds endast i kombination med

matavfall eller egen kompost

11 228,00 kr 14 035,00 kr
Container 8 m3 10 15 624,00 kr 19 530,00 kr
Container 10 m³ 10 19 040,00 kr 23 800,00 kr

Restavfall 140 l kärl 13

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

940,00 kr 1 175,00 kr
Helår 240 l kärl 13 1 088,00 kr 1 360,00 kr

370 l kärl 13 1 304,00 kr 1 630,00 kr
660 l kärl 13 1 780,00 kr 2 225,00 kr
Markbehållare 1000 13 9 652,00 kr 12 065,00 kr
Markbehållare 3000 13 12 512,00 kr 15 640,00 kr
Markbehållare 5000 13 15 364,00 kr 19 205,00 kr
Container 5 m3 13 13 460,00 kr 16 825,00 kr
Container 8 m3 13 19 256,00 kr 24 070,00 kr
Container 10 m³ 13 23 456,00 kr 29 320,00 kr

Restavfall 140 l kärl 26

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

1 584,00 kr 1 980,00 kr
Helår 240 l kärl 26 1 868,00 kr 2 335,00 kr

370 l kärl 26 2 304,00 kr 2 880,00 kr
660 l kärl 26 3 256,00 kr 4 070,00 kr
Markbehållare 1000 26 19 016,00 kr 23 770,00 kr
Markbehållare 3000 26 24 728,00 kr 30 910,00 kr
Markbehållare 5000 26 30 440,00 kr 38 050,00 kr
Container 5 m3 26 26 632,00 kr 33 290,00 kr
Container 8 m3 26 38 212,00 kr 47 765,00 kr
Container 10 m³ 26 46 624,00 kr 58 280,00 kr

Restavfall 140 l kärl 52

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

2 872,00 kr 3 590,00 kr
Helår 240 l kärl 52 3 440,00 kr 4 300,00 kr

370 l kärl 52 4 316,00 kr 5 395,00 kr
660 l kärl 52 6 224,00 kr 7 780,00 kr
Markbehållare 1000 52 37 740,00 kr 47 175,00 kr
Markbehållare 3000 52 49 156,00 kr 61 445,00 kr
Markbehållare 5000 52 60 580,00 kr 75 725,00 kr
Container 5 m3 52 52 964,00 kr 66 205,00 kr
Container 8 m3 52 76 132,00 kr 95 165,00 kr
Container 10 m³ 52 92 944,00 kr 116 180,00 kr

Restavfall 140 l kärl 104

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

6 312,00 kr 7 890,00 kr
Helår 240 l kärl 104 7 576,00 kr 9 470,00 kr

370 l kärl 104 9 488,00 kr 11 860,00 kr
660 l kärl 104 13 688,00 kr 17 110,00 kr
Markbehållare 1000 104 83 016,00 kr 103 770,00 kr
Markbehållare 3000 104 108 148,00 kr 135 185,00 kr
Markbehållare 5000 104 133 276,00 kr 166 595,00 kr
Container 5 m3 104 116 524,00 kr 145 655,00 kr
Container 8 m3 104 167 484,00 kr 209 355,00 kr
Container 10 m³ 104 204 484,00 kr 255 605,00 kr
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Komprimator
Restavfall

Komprimator 8m3  6 Abonnemang omfattar endast tömning
av kunds egna komprimator

69 292,00 kr 86 615,00 kr
Komprimator 8m3  13 78 200,00 kr 97 750,00 kr
Komprimator 10m3  26 89 704,00 kr 112 130,00 kr

Osorterat 140 l kärl 10

Osorterat avfall

2 112,00 kr 2 640,00 kr
Sommar 240 l kärl 10 2 636,00 kr 3 295,00 kr

370 l kärl 10 3 516,00 kr 4 395,00 kr
660 l kärl 10 5 568,00 kr 6 960,00 kr
Markbehållare 1000 10 13 672,00 kr 17 090,00 kr
Markbehållare 3000 10 17 572,00 kr 21 965,00 kr
Markbehållare 5000 10 21 484,00 kr 26 855,00 kr
Container 5 m3 10 19 528,00 kr 24 410,00 kr
Container 8 m3 10 23 432,00 kr 29 290,00 kr
Container 10 m³ 10 26 364,00 kr 32 955,00 kr

Osorterat 140 l kärl 26

Osorterat avfall

3 560,00 kr 4 450,00 kr
Helår 240 l kärl 26 4 032,00 kr 5 040,00 kr

370 l kärl 26 5 368,00 kr 6 710,00 kr
660 l kärl 26 8 328,00 kr 10 410,00 kr
Markbehållare 1000 26 31 680,00 kr 39 600,00 kr
Markbehållare 3000 26 42 960,00 kr 53 700,00 kr
Markbehållare 5000 26 51 016,00 kr 63 770,00 kr
Container 5 m3 26 46 180,00 kr 57 725,00 kr
Container 8 m3 26 55 844,00 kr 69 805,00 kr
Container 10 m³ 26 63 904,00 kr 79 880,00 kr

Osorterat 140 l kärl 52

Osorterat avfall

6 348,00 kr 7 935,00 kr
Helår 190 l kärl 52 7 324,00 kr 9 155,00 kr

240 l kärl 52 7 324,00 kr 9 155,00 kr
370 l kärl 52 9 768,00 kr 12 210,00 kr
660 l kärl 52 15 136,00 kr 16 450,00 kr
Markbehållare 1000 52 57 608,00 kr 72 010,00 kr
Markbehållare 3000 52 78 104,00 kr 97 630,00 kr
Markbehållare 5000 52 92 756,00 kr 115 945,00 kr
Container 5 m3 52 83 964,00 kr 104 955,00 kr
Container 8 m3 52 101 536,00 kr 126 920,00 kr
Container 10 m³ 52 116 184,00 kr 145 230,00 kr

Osorterat 140 l kärl 104

Osorterat avfall

13 964,00 kr 17 455,00 kr
Helår 240 l kärl 104 16 112,00 kr 20 140,00 kr

370 l kärl 104 21 484,00 kr 26 855,00 kr
660 l kärl 104 33 292,00 kr 41 615,00 kr
Markbehållare 1000 104 126 728,00 kr 158 410,00 kr
Markbehållare 3000 104 171 836,00 kr 214 795,00 kr
Markbehållare 5000 104 204 052,00 kr 255 065,00 kr
Container 5 m3 104 184 724,00 kr 230 905,00 kr
Container 8 m3 104 223 380,00 kr 279 225,00 kr
Container 10 m³ 104 255 600,00 kr 319 500,00 kr
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Tilläggstjänster

Avgift för 5 extra hämtningar under vecka 25-34
Abonnemang Kärl Intervall Information Exkl moms Taxa
Matavfall 140 l kärl 5 444,00 kr 555,00 kr

140 l kärl 5 584,00 kr 730,00 kr
Restavfall 140 l kärl 5 444,00 kr 555,00 kr

190 l kärl 5 540,00 kr 675,00 kr
240 l kärl 5 640,00 kr 800,00 kr
370 l kärl 5 732,00 kr 915,00 kr
660 l kärl 5 828,00 kr 1 035,00 kr
Minimiljö - 140 l matavfall med 140 l restavfall 5 540,00 kr 675,00 kr
Minimiljö - 140 l matavfall med 240 l restavfall 5 540,00 kr 675,00 kr
Minimiljö - 140 l matavfall med 370 l restavfall 5 540,00 kr 675,00 kr
Max 2 5 540,00 kr 675,00 kr

Osorterat 140 l kärl 5 884,00 kr 1 105,00 kr
190 l kärl 6 1 072,00 kr 1 165,00 kr
240 l kärl 5 1 272,00 kr 1 590,00 kr
370 l kärl 5 1 464,00 kr 1 830,00 kr
660 l kärl 5 1 660,00 kr 2 075,00 kr

Extra tömning behållare
Tilläggstjänst Behållare Intervall Information Taxa

Container Container 5-10m3 inom 1 dag 1 Avser endast hushållsavfall 2 544,00 kr 3 180,00 kr
Container 5-10m3 inom 3 dag 1 2 348,00 kr 2 935,00 kr

Markbehållare Markbehållare 1-5 m3 inom 1 dag 1 2 356,00 kr 2 945,00 kr
Markbehållare 1-5 m3 inom 3 dagar 1 2 160,00 kr 2 700,00 kr

Komprimator Komprimator inom 1 dag 1 7 980,00 kr 9 975,00 kr
Komprimator inom 3 dagar 1 7 728,00 kr 9 660,00 kr

Kärl

140-240 l kärl inom 1 dag 1 288,00 kr 360,00 kr
370-660 l kärl inom 1 dag 1 356,00 kr 445,00 kr
140-240 l kärl inom 3 dag 1 92,00 kr 115,00 kr
370-660 l kärl inom 3 dag 1 160,00 kr 200,00 kr

Latrin Extra hämtning 45 l latrinkärl inom 3 dagar 1 348,00 kr 435,00 kr

Gångväg
Tilläggstjänst Behållare Intervall Information Exkl moms Taxa
Alla behållare Antal metrar per hämtningstillfälle st 0,58 kr 0,73 kr

Olåst dörr/grind st 2,88 kr 3,60 kr
Låst dörr/grind st 5,75 kr 7,19 kr
Trappsteg st 2,88 kr 3,60 kr

Tilläggstjänster Hämtning säck på ordinarie tur st 64,00 kr 80,00 kr

Framkörningsavgift st 200,00 kr 250,00 kr

Kärlbyte st 216,00 kr 270,00 kr

Enstaka utlämning 45 l säckar mat st Levereras i bunte - 20 säckar ingår 92,00 kr 115,00 kr

Tilläggstjänst Lockilock, kärlbyte & montering Årstaxa Kärlbyte och montering ingår vid
nyutsättning

108,00 kr 135,00 kr
Gravitationslås Årstaxa 128,00 kr 160,00 kr
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Taxa 2019
SLAMAVSKILJARE, SLUTNA TANKAR OCH FETTAVSKILJARE

Ordinarie schemalagd tömning om högst 3 m3

Fastighetsägaren ansvar för att anläggningen är synlig och att det finns framkomlig väg.
Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid tillkommer jourtillägg.
I priset ingår behandlingsavgift, max 3 m3.

Slamavskiljare Intervall Exkl moms Taxa
Ordinarie tur 1 ggr/ år 800,00 kr 1 000,00 kr

Ordinarie tur 2 ggr/år 1 596,00 kr 1 995,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Udda år 800,00 kr 1 000,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Jämna år 800,00 kr 1 000,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vart 3:e år Vart 3:e år 800,00 kr 1 000,00 kr

Extra tömning slamavskiljare Exkl moms Taxa
Tömning inom 5 arbetsdagar 916,00 kr 1 145,00 kr

Tömning inom 2 arbetsdagar 960,00 kr 1 200,00 kr

Tömning inom 24 timmar 1 056,00 kr 1 320,00 kr

Tömning inom 2 timmar 1 952,00 kr 2 440,00 kr

Slutna tankar Exkl moms Taxa
Tömning inom 5 arbetsdagar 1 016,00 kr 1 270,00 kr

Tömning inom 2 arbetsdagar 1 080,00 kr 1 350,00 kr

Tömning inom 24 timmar 1 140,00 kr 1 425,00 kr

Tömning inom 2 timmar 1 948,00 kr 2 435,00 kr

Minireningsverk Intervall Exkl moms Taxa
Ordinarie tur  1 ggr per år 1 036,00 kr 1 295,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Jämna år 1 036,00 kr 1 295,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Udda år 1 036,00 kr 1 295,00 kr

Extra tömning minireningsverk Exkl moms Taxa
Tömning inom 5 dagar 1 164,00 kr 1 455,00 kr

Tömning inom 2 dagar 1 204,00 kr 1 505,00 kr

Tömning inom 24 timmar 1 296,00 kr 1 620,00 kr

Tömning inom 2 timmar 2 188,00 kr 2 735,00 kr

Torrklosett Exkl moms Taxa
Torrklosett <1m3, tömning och rengöring 1 052,00 kr 1 315,00 kr

Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring 1 236,00 kr 1 545,00 kr

Tillägg Exkl moms Taxa
Större fettavskiljare än 2000 liter tillkommer per påbörjad m3 1 172,00 kr 1 465,00 kr

Större slammängd än 3000 liter tillkommer per påbörjad m3 224,00 kr 280,00 kr

Framkörningsavgift vid hinder eller ej åtkomlig brunn 344,00 kr 430,00 kr

Slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 92,00 kr 115,00 kr

Timtid slamsugning ord arbetstid 896,00 kr 1 120,00 kr

Tillägg för öppning av tungt lock 300,00 kr 375,00 kr
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Samtidig tömning av spillvattenbrunn Exkl moms Taxa
Samtidig tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar 396,00 kr 495,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn Exkl moms Taxa
Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar 848,00 kr 1 060,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2 dagar 888,00 kr 1 110,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 24 dagar 980,00 kr 1 225,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2h 1 876,00 kr 2 345,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter jourtömning 3 532,00 kr 4 415,00 kr

Jourtömning utanför ordinarie arbetstider Exkl moms Taxa
Jourtömning trekammarbrunn 3 484,00 kr 4 355,00 kr

Jourtömning sluten tank 3 700,00 kr 4 625,00 kr

Jourtömning minireningsverk 3 720,00 kr 4 650,00 kr

Abonnemang fettavskiljare
Fettavskiljare Exkl moms  Taxa
Ordinarie tömning 100 liter fettavskiljare 876,00 kr 1 095,00 kr

Ordinarie tömning 500 liter fettavskiljare 1 288,00 kr 1 610,00 kr

Ordinarie tömning 1000 liter fettavskiljare 1 800,00 kr 2 250,00 kr

Ordinarie tömning 2000 liter fettavskiljare 2 828,00 kr 3 535,00 kr

Enstaka tömning fettavskiljare
Fettavskiljare Exkl moms  Taxa
Tömning max 100 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 1 000,00 kr 1 250,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 1 412,00 kr 1 765,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 1 920,00 kr 2 400,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 2 944,00 kr 3 680,00 kr

Fettavskiljare Exkl moms  Taxa
Tömning max 100 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 1 044,00 kr 1 305,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 1 452,00 kr 1 815,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 1 964,00 kr 2 455,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 2 984,00 kr 3 730,00 kr

Fettavskiljare Exkl moms  Taxa
Tömning max 100 liter, tömning inom 24 timmar 1 140,00 kr 1 425,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 24 timmar 1 544,00 kr 1 930,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 24 timmar 2 060,00 kr 2 575,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 24 timmar 3 164,00 kr 3 955,00 kr
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TRÄDGÅRDSAVFALL, GROVAVFALL, FARLIGT Taxa 2019
AVFALL, ELAVFALL

Trädgårdsavfall Exkl moms Taxa

Hämtning av trädgårdsavfall i kärl 370 liter, 17 hämtningar april-nov 636,00 kr 795,00 kr

Grovavfallshämtning  Exkl moms Taxa

Hämtning av grovavfall - Max 10 kolli, vardera max 40kg och längd 1,8 meter 244,00 kr 305,00 kr

Information
Hämtning av grovavfall görs inom 2 veckor från beställning, avfallet placeras vid
tomtgränsen eller annan plats enligt överenskommelse.

Hyra 10-12m3 grovavfallscontainer eller flak 1-7 dagar Exkl moms Taxa

I priset ingår, utsättning, hemtag, tömning, hyra och behandlingsavgift 2 300,00 kr 2 875,00 kr

Extra veckohyra av container/flak, per påbörjad vecka 576,00 kr 720,00 kr

Elavfall och kyl/frys Exkl moms Taxa

Hämtning av kyl och frys 0,00 kr 0,00 kr

Information
Hämtning av kyl och frys görs inom 2 veckor från beställning, avfallet placeras vid
tomtgränsen eller annan plats enligt överenskommelse.
Kyl och frys kan även lämnas på återviningscentralen eller VMAB
Kostnaden ingår i renhållningsavgiften

Hushållens övriga elavfall lämnas på återvinningscentraler eller VMAB, kostnadsfritt

Farligt avfall

Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.
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Taxa 2018
Containerhantering, tillfälliga uppdrag

Samtliga priser avser ordinarie tömning
För tömning på bestämd tidpunkt  liknande tilkommer VMAB:s merkostnader
Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid tillkommer jourtillägg.
Till priset tillkommer behandlingsavgift

Container hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler Exkl moms Taxa
tömning container  4-5 m3 584,00 kr 730,00 kr

tömning container  6-8 m3 640,00 kr 800,00 kr

tömning container  10 m3 640,00 kr 800,00 kr

utsättning, hemtagning container 4-5 m3 576,00 kr 720,00 kr

utsättning, hemtagning container 6-8 m3 576,00 kr 720,00 kr

utsättning, hemtagning container 10 m3 576,00 kr 720,00 kr

hyra container/vecka (per påbörjad vecka) 576,00 kr 720,00 kr

Lastväxlarflak hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler Exkl moms Taxa
tömning lastväxlarflak  12 m3 692,00 kr 865,00 kr

tömning lastväxlarflak  22 m3 692,00 kr 865,00 kr

tömning lastväxlarflak  35 m3 692,00 kr 865,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 12 m3 692,00 kr 865,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 22 m3 692,00 kr 865,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 35 m3 692,00 kr 865,00 kr

hyra lastväxlarflak 12 m3/vecka (per påbörjad vecka) 288,00 kr 360,00 kr

hyra lastväxlarflak 22 m3/vecka (per påbörjad vecka) 348,00 kr 435,00 kr

hyra lastväxlarflak 35 m3/vecka (per påbörjad vecka) 404,00 kr 505,00 kr
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 24 kr att gälla från och med 1 januari 2019, 
för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen 
innebär att kostnadsfaktorn K blir 924 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet 
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet 
 
att Miljöförbundet uppmanas att effektivisera sin verksamhet för att begränsa behovet 
av höjning av taxor, avgifter och ersättning från kommunerna 
 
att Miljöförbundets effektiviseringsarbete redovisas till kommunstyrelsen i Karlshamns 
kommun i september 2019 
 
Sammanfattning 
 
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, 
behöver taxorna för miljöförbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 
2,7 %, enligt SKL cirkulär 18:18. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 900 kr/h till 
924 kr/h. 
 
Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydds-
området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut rörande uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 24 kr att gälla från och med 1 januari 2019, 
för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen 
innebär att kostnadsfaktorn K blir 924 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet 
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet 
 
att Miljöförbundet uppmanas att effektivisera sin verksamhet för att begränsa behovet 
av höjning av taxor, avgifter och ersättning från kommunerna 
 
att Miljöförbundets effektiviseringsarbete redovisas till kommunstyrelsen i Karlshamns 
kommun i september 2019 
 
Sammanfattning 
 
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, 
behöver taxorna för miljöförbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 
2,7 %, enligt SKL cirkulär 18:18. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 900 kr/h till 
924 kr/h. 
 
Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydds-
området. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut rörande uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att Miljöförbundet uppmanas att effektivisera sin verksamhet 
för att begränsa behovet av höjning av taxor, avgifter och ersättning från kommunerna 
samt att Miljöförbundets effektiviseringsarbete redovisas till kommunstyrelsen i 
Karlshamns kommun i september 2019 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner arbetsutskottet besluta i 
enlighet med yrkandet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 238 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 275 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 9 
 
 
Uppräkning av taxor för Miljöförbundets Blekinge Väst 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att kostnadsfaktorn K (timavgiften) höjs med 24 kr att gälla från och med 1 januari 2019, 
för de taxor som gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet. Förändringen 
innebär att kostnadsfaktorn K blir 924 kr/h i de taxor som gäller för Miljöförbundet 
Blekinge Västs myndighetsutövning och verksamhet. 
 
Taxorna som avses i beslutet avser tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydds-
området. 
 
Sammanfattning 
 
För att kompensera för de kostnadsökningar som inflation och löneökning medför, 
behöver taxorna för miljöförbundets verksamhet räknas upp enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Det innebär att en uppskrivning av taxan bör göras med 
2,7 %, enligt SKL cirkulär 18:18. Timtaxan föreslås därmed räknas upp från 900 kr/h till 
924 kr/h. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut rörande uppräkning av taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen 
 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa bilagda taxor att gälla för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i 
Karlshamns kommun från och med 1 januari 2019 
 
att från 1 januari 2019 upphäva kommunfullmäktiges den 7 januari 2014 beslutade taxor 
för offentlig kontroll gällande animaliska biprodukter 
 
Sammanfattning 
 
Nya taxor föreslås eftersom Miljöförbundet idag saknar taxor för följande områden: 
 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 
Kosmetiska solarier betalar redan en tillsynsavgift gällande hälsoskyddstillsynen på 
solarierna. Det har under året blivit tillägg i Strålskyddslagen om 18 års åldersgräns för 
att få sola solarium, samt möjlighet för kontrollmyndigheten att göra kontrollköp för att 
kontrollera så att åldersgränsen följs. För att täcka kostnaden för denna tillkommande 
tillsyn enligt strålskyddslagen, behövs denna taxa. 
 
Taxa för kopiering av allmänna handlingar 
 
Miljöförbundet saknar idag taxa för kopiering av allmänna handlingar, så det behöver 
införas. 
 
Miljöförbundet föreslår ny reviderad taxa inom följande områden: 
 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
Miljöförbundet föreslår att tillsynen efterhand debiteras verklig nedlagd tillsynstid 
inklusive för- och efterarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Protokollsutdrag Miljöförbundet Blekinge Väst § 66/2019 Nya taxor för Miljöförbundet 
verksamhet i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa bilagda taxor att gälla för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i 
Karlshamns kommun från och med 1 januari 2019 
 
att från 1 januari 2019 upphäva kommunfullmäktiges den 7 januari 2014 beslutade taxor 
för offentlig kontroll gällande animaliska biprodukter 
 
Sammanfattning 
 
Nya taxor föreslås eftersom Miljöförbundet idag saknar taxor för följande områden: 
 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 
Kosmetiska solarier betalar redan en tillsynsavgift gällande hälsoskyddstillsynen på 
solarierna. Det har under året blivit tillägg i Strålskyddslagen om 18 års åldersgräns för 
att få sola solarium, samt möjlighet för kontrollmyndigheten att göra kontrollköp för att 
kontrollera så att åldersgränsen följs. För att täcka kostnaden för denna tillkommande 
tillsyn enligt strålskyddslagen, behövs denna taxa. 
 
Taxa för kopiering av allmänna handlingar 
 
Miljöförbundet saknar idag taxa för kopiering av allmänna handlingar, så det behöver 
införas. 
 
Miljöförbundet föreslår ny reviderad taxa inom följande områden: 
 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
Miljöförbundet föreslår att tillsynen efterhand debiteras verklig nedlagd tillsynstid 
inklusive för- och efterarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Protokollsutdrag Miljöförbundet Blekinge Väst § 66/2019 Nya taxor för Miljöförbundet 
verksamhet i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Författningssamlingen
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Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 239 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 276 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 10 
 
 
Nya taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i Karlshamns 
kommun 
 
Förslag till beslut 
 
att fastställa bilagda taxor att gälla för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i 
Karlshamns kommun från och med 1 januari 2019 
 
att från 1 januari 2019 upphäva kommunfullmäktiges den 7 januari 2014 beslutade taxor 
för offentlig kontroll gällande animaliska biprodukter 
 
Sammanfattning 
 
Nya taxor föreslås eftersom Miljöförbundet idag saknar taxor för följande områden: 
 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 
Kosmetiska solarier betalar redan en tillsynsavgift gällande hälsoskyddstillsynen på 
solarierna. Det har under året blivit tillägg i Strålskyddslagen om 18 års åldersgräns för 
att få sola solarium, samt möjlighet för kontrollmyndigheten att göra kontrollköp för att 
kontrollera så att åldersgränsen följs. För att täcka kostnaden för denna tillkommande 
tillsyn enligt strålskyddslagen, behövs denna taxa. 
 
Taxa för kopiering av allmänna handlingar 
 
Miljöförbundet saknar idag taxa för kopiering av allmänna handlingar, så det behöver 
införas. 
 
Miljöförbundet föreslår ny reviderad taxa inom följande områden: 
 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
Miljöförbundet föreslår att tillsynen efterhand debiteras verklig nedlagd tillsynstid 
inklusive för- och efterarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Rosita Wendells tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Protokollsutdrag Miljöförbundet Blekinge Väst § 66/2019 Nya taxor för Miljöförbundet 
verksamhet i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Författningsamlingen 
 
 
 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxa för nya avgifter avseende handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  
 
Sammanfattning 
 
Den 1:e juli 2017 började lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att 
gälla. Enligt ny lagstiftning har kommunen ansvar för omedelbar tillsyn av detaljhandeln 
inom området. Enligt 46 § lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425) har kommunen rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning enligt 20 § samma lagstiftning.  
 
Kommunen har sedan tidigare antagit en taxa för avgifter för handläggning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
Avgift för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förslås 
regleras i samma taxa. Tillsynen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
motsvarar tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel och avgiften föreslås därför läggas till samma nivå.  
 
I samband med tillägg av avgift enligt ny lagstiftning görs en översyn av befintlig taxa. 
Tobakshandläggare, alkoholhandläggare och utredare finner det lämpligt att föreslå en 
justering av befintliga avgifter avseende försäljning av tobaksvaror och vissa receptfria 
läkemedel till att harmoniera tillsynsavgiften med den arbetsinsats tillsynen kräver. 
Principen inom området är att verksamheten ska finansiera sig själv genom uttagande 
av avgifter, det vill säga näringsidkarna ska själva bekosta den tillsyn som utförs. Just 
nu bedöms självfinansieringen vara av låg grad vad gäller försäljning av tobaksvaror, 
folköl och vissa receptfria läkemedel.  
 
Försäljning av tobaksprodukter, folköl samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare är enligt lag anmälningspliktigt och det är kommunen som hanterar 
anmälan. I förslag om ny taxa finns också ett förslag om att införa en 
handläggningsavgift för anmälan om försäljning av dessa produkter. Avgifter föreslås 
utgå vid varje enskild anmälan, anmäls försäljning av flera produktgrupper vid samma 
tillfälle ska endast en anmälningsavgift tas ut. Vid ytterligare nyanmälningar från samma 
försäljningsställe vid annat tillfälle ska ny avgift utgå. Rimlig nivå på avgift bedöms vara 
motsvarande timkostnad för arbetsinsatsen i samband med handläggningen. 
Miljöförbundet Blekinge väst tar för närvarande ut en taxa motsvarande två 
arbetstimmar, á 900 kr per timme i Olofströms och Sölveborgs kommuner, vilket anses 
rimligt att även ta ut i Karlshamns kommun. 
 
Utöver de ekonomiska argument som för en revidering av befintliga avgiftsnivåer som 
tidigare nämnts har kommunen också en folkhälsopolicy för 2018-2023 där ett prioriterat 
område ska vara ANDT. Kommunen ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med 
tobaksfrågor. Därför förslås även den nedsättning av pris som gällt vid försäljning av 
tobaksprodukter i verksamhet som har serveringstillstånd försvinna. En prisnedsättning 
för att sälja fler produktgrupper än en inom området anses inte vara förenligt med 
kommunens folkhälsopolicy.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Enligt beslut ska befintlig taxa indexuppräknas årligen, denna uppräkning har aldrig 
utförts. Uppräkningen föreslås därför plockas bort från taxan. Effekten av 
indexuppräkningen bedöms kunna uppnås genom löpande översyn och revidering av 
taxan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2018-11-08 
Förslag till nya avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 
 
Beslutet skickas till 
 
Tobakshandläggare Anna Dahlqvist 
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhe 
Författningssamlingen 
Ekonomikontoret 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta taxa för nya avgifter avseende handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  
 
Sammanfattning 
 
Den 1:e juli 2017 började lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att 
gälla. Enligt ny lagstiftning har kommunen ansvar för omedelbar tillsyn av detaljhandeln 
inom området. Enligt 46 § lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425) har kommunen rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning enligt 20 § samma lagstiftning.  
 
Kommunen har sedan tidigare antagit en taxa för avgifter för handläggning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
Avgift för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förslås 
regleras i samma taxa. Tillsynen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
motsvarar tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel och avgiften föreslås därför läggas till samma nivå.  
 
I samband med tillägg av avgift enligt ny lagstiftning görs en översyn av befintlig taxa. 
Tobakshandläggare, alkoholhandläggare och utredare finner det lämpligt att föreslå en 
justering av befintliga avgifter avseende försäljning av tobaksvaror och vissa receptfria 
läkemedel till att harmoniera tillsynsavgiften med den arbetsinsats tillsynen kräver. 
Principen inom området är att verksamheten ska finansiera sig själv genom uttagande 
av avgifter, det vill säga näringsidkarna ska själva bekosta den tillsyn som utförs. Just 
nu bedöms självfinansieringen vara av låg grad vad gäller försäljning av tobaksvaror, 
folköl och vissa receptfria läkemedel.  
 
Försäljning av tobaksprodukter, folköl samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare är enligt lag anmälningspliktigt och det är kommunen som hanterar 
anmälan. I förslag om ny taxa finns också ett förslag om att införa en 
handläggningsavgift för anmälan om försäljning av dessa produkter. Avgifter föreslås 
utgå vid varje enskild anmälan, anmäls försäljning av flera produktgrupper vid samma 
tillfälle ska endast en anmälningsavgift tas ut. Vid ytterligare nyanmälningar från samma 
försäljningsställe vid annat tillfälle ska ny avgift utgå. Rimlig nivå på avgift bedöms vara 
motsvarande timkostnad för arbetsinsatsen i samband med handläggningen. 
Miljöförbundet Blekinge väst tar för närvarande ut en taxa motsvarande två 
arbetstimmar, á 900 kr per timme i Olofströms och Sölveborgs kommuner, vilket anses 
rimligt att även ta ut i Karlshamns kommun. 
 
Utöver de ekonomiska argument som för en revidering av befintliga avgiftsnivåer som 
tidigare nämnts har kommunen också en folkhälsopolicy för 2018-2023 där ett prioriterat 
område ska vara ANDT. Kommunen ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med 
tobaksfrågor. Därför förslås även den nedsättning av pris som gällt vid försäljning av 
tobaksprodukter i verksamhet som har serveringstillstånd försvinna. En prisnedsättning 
för att sälja fler produktgrupper än en inom området anses inte vara förenligt med 
kommunens folkhälsopolicy.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Enligt beslut ska befintlig taxa indexuppräknas årligen, denna uppräkning har aldrig 
utförts. Uppräkningen föreslås därför plockas bort från taxan. Effekten av 
indexuppräkningen bedöms kunna uppnås genom löpande översyn och revidering av 
taxan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2018-11-08 
Förslag till nya avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 
 
Beslutet skickas till 
 
Tobakshandläggare Anna Dahlqvist 
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhe 
Författningssamlingen 
Ekonomikontoret 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 240 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 277 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 11 
 
 
Revidering av avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
 
Förslag till beslut 
 
att anta taxa för nya avgifter avseende handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  
 
Sammanfattning 
 
Den 1:e juli 2017 började lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att 
gälla. Enligt ny lagstiftning har kommunen ansvar för omedelbar tillsyn av detaljhandeln 
inom området. Enligt 46 § lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425) har kommunen rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning enligt 20 § samma lagstiftning.  
 
Kommunen har sedan tidigare antagit en taxa för avgifter för handläggning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
Avgift för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förslås 
regleras i samma taxa. Tillsynen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
motsvarar tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel och avgiften föreslås därför läggas till samma nivå.  
 
I samband med tillägg av avgift enligt ny lagstiftning görs en översyn av befintlig taxa. 
Tobakshandläggare, alkoholhandläggare och utredare finner det lämpligt att föreslå en 
justering av befintliga avgifter avseende försäljning av tobaksvaror och vissa receptfria 
läkemedel till att harmoniera tillsynsavgiften med den arbetsinsats tillsynen kräver. 
Principen inom området är att verksamheten ska finansiera sig själv genom uttagande 
av avgifter, det vill säga näringsidkarna ska själva bekosta den tillsyn som utförs. Just 
nu bedöms självfinansieringen vara av låg grad vad gäller försäljning av tobaksvaror, 
folköl och vissa receptfria läkemedel.  
 
Försäljning av tobaksprodukter, folköl samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare är enligt lag anmälningspliktigt och det är kommunen som hanterar 
anmälan. I förslag om ny taxa finns också ett förslag om att införa en 
handläggningsavgift för anmälan om försäljning av dessa produkter. Avgifter föreslås 
utgå vid varje enskild anmälan, anmäls försäljning av flera produktgrupper vid samma 
tillfälle ska endast en handläggningsavgift tas ut. Vid ytterligare nyanmälningar från 
samma försäljningsställe vid annat tillfälle ska ny avgift utgå. Rimlig nivå på avgift 
bedöms vara motsvarande timkostnad för arbetsinsatsen i samband med 
handläggningen. Miljöförbundet Blekinge väst tar för närvarande ut en taxa motsvarande 
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två arbetstimmar, á 900 kr per timme i Olofströms och Sölveborgs kommuner, vilket 
anses rimligt att även ta ut i Karlshamns kommun. 
 
Utöver de ekonomiska argument som för en revidering av befintliga avgiftsnivåer som 
tidigare nämnts har kommunen också en folkhälsopolicy för 2018-2023 där ett prioriterat 
område ska vara ANDT. Kommunen ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med 
tobaksfrågor. Därför förslås även den nedsättning av pris som gällt vid försäljning av 
tobaksprodukter i verksamhet som har serveringstillstånd försvinna. En prisnedsättning 
för att sälja fler produktgrupper än en inom området anses inte vara förenligt med 
kommunens folkhälsopolicy.  
 
Enligt beslut ska befintlig taxa indexuppräknas årligen, denna uppräkning har aldrig 
utförts. Uppräkningen föreslås därför plockas bort från taxan. Effekten av 
indexuppräkningen bedöms kunna uppnås genom löpande översyn och revidering av 
taxan. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till nya avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, 

tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Tobakshandläggare Anna Dahlqvist 
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhe 
Författningssamlingen 
Ekonomikontoret 
 
 
 
 
Anna Persson  Anna Dahlqvist 
Utredare   Tobakshandläggare 
 
   Nadine Millbourn Lindhe 
   Alkoholhandläggare
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Avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (öl klass II), 
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
 
 
Avgifter för serveringstillstånd 
 
Stadigvarande tillstånd till allmänheten    7 000 kr  
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap    7 000 kr  
Stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet till slutet sällskap   7 000 kr  
 
Stadigvarande ändring i gällande tillstånd    4 500 kr  
Tillfällig ändring i gällande tillstånd     3 000 kr 
 
Tillfälligt tillstånd till allmänheten: 
- servering en dag      3 000 kr 
- servering mer än en dag     4 000 kr 
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap     1 000 kr 
 
Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället   4 000 kr 
Tillfälligt tillstånd för pausservering och provsmakning vid arrangemang 
- servering en dag     3 000 kr 
- servering mer än en dag     4 000 kr 
 
Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme 
- servering en dag      3 000 kr 
- servering mer än en dag     4 000 kr 
 
Avläggande av kunskapsprov: 
- stadigvarande samt tillfälliga tillstånd till allmänheten, per person och 
oavsett provtillfällen      1 500 kr 
- tillfälliga tillstånd till slutet sällskap, pausservering och provsmakning, 
per person och oavsett provtillfällen     750 kr 
 
Fast årlig tillsynsavgift 
 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap   1 250 kr  
Alkoholservering i inrikes trafik     1 500 kr 
Försäljning av folköl      1 250 kr  
 
Rörlig tillsynsavgift  
 
Helårsomsättning i kronor Avgift 
0 – 99 999 1 875  
100 000 – 250 000 2 344  
250 001 – 500 000 4 531  
500 001 – 750 000 5 781  
750 001 – 1 000 000 6 533  
1 000 001 – 1 500 000 7 813  
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1 500 001 – 2 000 000 8 906  
2 000 001 – 2 500 000 9 688  
2 500 001 – 3 000 000 10 625  
3 000 001 – 3 500 000 11 406  
3 500 001 – 4 000 000 12 344  
4 000 001 – 5 000 000 13 281  
5 000 001 – 6 000 000 14 375  
6 000 001 - 15 469  
 
Avgiften för eventuell tillsyn för tillfälliga serveringar är inkluderad i ansökningsavgiften. 
 
Påminnelseavgift för restaurangrapport och särredovisning  1000 kr */**/ 
*/Per påminnelse **/ Efter två påminnelser ska högsta avgiftsklassen  
avseende rörlig tillsynsavgift debiteras. 
 
Handläggningsavgift i samband med anmälan 
I samband med anmälan om försäljning av folköl, tobaksvaror och/eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
tas en handläggningsavgift ut. Avgiften avser anmälan, anmäls flera produktgrupper vid samma tillfälle utgår en avgift.  
 
Handläggningsavgift     1 800 kr (-) 
 
Tillsynsavgift tobak 
 
Detaljistförsäljning     1 500 kr (750 kr) 
Restauranger med serveringstillstånd    450 kr  
Personalmatsalar     1 500 kr (750 k ) 
 
Tillsynsavgift elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
 
Detaljistförsäljning     1 500 kr (-)  
   
Tillsynsavgift läkemedel 
 
Detaljistförsäljning     1 500 kr (750 kr)  
 
Avgifterna ändras varje år med hänsyn till ändringar i konsumentprisindex (KPI) avseende oktober föregående år. 
Basmånad är oktober 2014 med basindex 314,02. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anvisa ett villkorat aktieägartillskott på 9 050 tkr till Västblekinge Miljö AB 
 
att finansiera aktieägartillskottet ur årets resultat 
 
att förutsättningen är att likalydande beslut fattas i Sölvesborg och Olofström 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB har hemställt om aktieägartillskott på 18,1 mnkr från sina ägare. 
Detta innebär att ägarna utifrån ägarandel går in med följande belopp: 
Karlshamns kommun 9 050 tkr 
Olofströms kommun 4 525 tkr 
Sölvesborgs kommun 4 525 tkr 
 
Västblekinge Miljö AB gjorde en beräkning av behovet av avsättning för sluttäckning av 
deponier under 1999. Därefter har avsättningar gjorts fram till 2009 med 21,2 mkr. 
Under år 2010 och fram till delårsbokslutet 2018 har hela avsättningen använts medan 
en ny kalkyl visar på ett kvarvarande behov av 36,655 tkr. Nya miljölagkrav, tekniker och 
domslut gällande lakvattenhantering är bakgrunden till att avsättningen har behövt 
höjas. Efter att avsättningen reviderats så hamnade bolaget i en situation där mer än 
halva aktiekapitalet har förbrukats och behov om 10,7 mnkr för att återställa det egna 
kapitalet uppkom. Eftersom taxorna bakåt i tiden varit otillräckliga för att bygga upp de 
reserver som nu saknas hemställs från bolaget om aktieägartillskott. Det kapital som 
saknas för att möta framtida krav på sluttäckningar av deponier kan däremot mötas 
genom taxeförändringar då det berör nuvarande kunder. En ny utredning av oberoende 
extern expertis har genomförts för att beräkna samtliga sju deponiers kvarvarande 
behov av medel 30 år framåt i tiden. Den reviderade kalkylen föranleder ytterligare 
tillskott, då behovet bedöms till 40 700 tkr. Därför behöver kommunen gå in med 9 050 
tkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-11-08 
Hemställan om aktieägartillskott från Västblekinge Miljö AB,  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anvisa ett villkorat aktieägartillskott på 9 050 tkr till Västblekinge Miljö AB 
 
att finansiera aktieägartillskottet ur årets resultat 
 
att förutsättningen är att likalydande beslut fattas i Sölvesborg och Olofström 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB har hemställt om aktieägartillskott på 18,1 mnkr från sina ägare. 
Detta innebär att ägarna utifrån ägarandel går in med följande belopp: 
Karlshamns kommun 9 050 tkr 
Olofströms kommun 4 525 tkr 
Sölvesborgs kommun 4 525 tkr 
 
Västblekinge Miljö AB gjorde en beräkning av behovet av avsättning för sluttäckning av 
deponier under 1999. Därefter har avsättningar gjorts fram till 2009 med 21,2 mkr. 
Under år 2010 och fram till delårsbokslutet 2018 har hela avsättningen använts medan 
en ny kalkyl visar på ett kvarvarande behov av 36,655 tkr. Nya miljölagkrav, tekniker och 
domslut gällande lakvattenhantering är bakgrunden till att avsättningen har behövt 
höjas. Efter att avsättningen reviderats så hamnade bolaget i en situation där mer än 
halva aktiekapitalet har förbrukats och behov om 10,7 mnkr för att återställa det egna 
kapitalet uppkom. Eftersom taxorna bakåt i tiden varit otillräckliga för att bygga upp de 
reserver som nu saknas hemställs från bolaget om aktieägartillskott. Det kapital som 
saknas för att möta framtida krav på sluttäckningar av deponier kan däremot mötas 
genom taxeförändringar då det berör nuvarande kunder. En ny utredning av oberoende 
extern expertis har genomförts för att beräkna samtliga sju deponiers kvarvarande 
behov av medel 30 år framåt i tiden. Den reviderade kalkylen föranleder ytterligare 
tillskott, då behovet bedöms till 40 700 tkr. Därför behöver kommunen gå in med 9 050 
tkr.  
 
Susanna Strandberg, VD VMAB, deltar vid sammanträdet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-11-08 
Hemställan om aktieägartillskott från Västblekinge Miljö AB,  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2018-11-08 Dnr: 2018/3831 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 236 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 278 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 12 
 
 
Aktieägartillskott VMAB 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anvisa ett ovillkorat aktieägartillskott på 5 350 tkr till Västblekinge Miljö AB 
 
att finansiera aktieägartillskottet ur årets resultat 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB har hemställt om aktieägartillskott på 10,7 mnkr från sina ägare. 
Detta innebär att ägarna utifrån ägarandel går in med följande belopp: 
Karlshamns kommun 5 350 tkr 
Olofströms kommun 2 675 tkr 
Sölvesborgs kommun 2 675 tkr 
 
Västblekinge Miljö AB gjorde en beräkning av behovet av avsättning för sluttäckning av 
deponier under 1999. Därefter har avsättningar gjorts fram till 2009 med 21,2 mkr. 
Under år 2010 och fram till delårsbokslutet 2018 har hela avsättningen använts medan 
en ny kalkyl visar på ett kvarvarande behov av 36,655 mkr. Nya miljölagkrav, tekniker 
och domslut gällande lakvattenhantering är bakgrunden till att avsättningen har behövt 
höjas. Efter att avsättningen reviderats så hamnade bolaget i en situation där mer än 
halva aktiekapitalet har förbrukats och behov om 10,7 mnkr för att återställa det egna 
kapitalet uppkom. Eftersom taxorna bakåt i tiden varit otillräckliga för att bygga upp de 
reserver som nu saknas hemställs från bolaget om aktieägartillskott. Det kapital som 
saknas för att möta framtida krav på sluttäckningar av deponier kan däremot mötas 
genom taxeförändringar då det berör nuvarande kunder. Det pågår för närvarande en ny 
utredning av oberoende extern expertis för att beräkna samtliga sju deponiers 
kvarvarande behov av medel 30 år framåt i tiden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-11-08 
Hemställan om aktieägartillskott från Västblekinge Miljö AB 
Kompletterad hemställan, 2018-11-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2018-11-08 Dnr: 2018/3831 

 

 
 
Mats Sellfrid 
Ekonomichef
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                                                                                  Diarienr: 18301

 

Postadress           Besöksadress                     Telefon      Fax                E-post                             Internet 

Box 56                   Perstorp                                 0454-593 50           0454-593 51            kundtjanst@vmab.se           www.vmab.se 

375 22  Mörrum    Mörrum

Mörrum 2018-11-16                                                                 Karlshamns kommun 
                                                                                                 Kommunledningsförvaltningen 
                                                                                                 Ekonomi 
                                                                                                 374 81 KARLSHAMN                                                    

 

 

 

 

Hemställan om aktieägartillskott 

 

Västblekinge Miljö AB hemställer härmed om aktieägartillskott om totalt 18 100 tkr för 
att uppnå balans inom Eget kapital. 

Behovet har uppstått på grund av reviderad kalkyl för sluttäckning och 
efterbehandling av bolagets samtliga deponier. 

Tillskottet fördelas från vardera ägare i förhållande till dess ägarandel, vilket innebär 
för Karlshamn 9 050 tkr, för Olofström 4 525 tkr och för Sölvesborg 4 525 tkr. 

 

 

På uppdrag av styrelsen i Västblekinge Miljö AB 

 

 

Susanna Strandberg 
Vd
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2018-12-13 Dnr: 2018/3831 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2018-12-17  
Kommunfullmäktige 2018-12-17 13 
 
 
Instruktion till ägarombud i Västblekinge Miljö AB med anledning av 
aktieägartillskott 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta instruktion till ägarombudet inför fortsatt bolagsstämma i Västblekinge Miljö AB 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) har under november månad inkommit till 
ägarkommunerna (Karlshamn, Sölvesborg och Olofström) med begäran om 
aktieägartillskott om totalt 18 100 tkr. Bakgrunden är att mer än halva aktiekapitalet är 
förbrukat då nya beräkningar gjorts gällande deponierna. 
 
Kommunstyrelsen har 2018-12-04 § 278 föreslagit kommunfullmäktige besluta anvisa 
ett villkorat aktieägartillskott till VMAB om 9 050 tkr. Kommunfullmäktige beslutar i 
ärendet 2018-12-17.  
 
I stämmohandlingarna till VMAB:s bolagsstämma 2018-12-13 behandlas två punkter 
förutom formalia: 

- Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns uttalande 
- Bestämmande om kapitaltillskott till bolaget 

 
Stämman ajournerades vid den förstnämnda punkten ovan och återupptas 2018-12-21. 
För att ägarombudet ska kunna agera krävs en instruktion till ägarombudet.  
 
Kommunfullmäktige antar följande instruktion: 
 
Ombudet ska yrka på ett fastställande av kontrollbalansräkningen under förutsättning av 
att bestämmelserna i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen är uppfyllda.  
 
Ombudet ska yrka på att bolaget inte ska gå i likvidation.  
 
Ombudet ska yrka på att genomföra det villkorade aktieägartillskott på 9 050 tkr till 
bolaget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-13 
Stämmohandlingar  
Protokollsutdrag KS § 278/2018 Aktieägartillskott VMAB 
 
Beslutet skickas till 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2018-12-13 Dnr: 2018/3831 

 

 
Ägarombud Per-Ola Mattsson 
Västblekinge Miljö AB 
 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Från: Johan Ekelund[johan.ekelund@vmab.se]
Skickat: 15.11.2018 16:37:55
Till: kommunstyrelsen@karlshamn.se[kommunstyrelsen@karlshamn.se]
Ämne: Kallelse bolagsstämma 2018-12-13, Karlshamn

Hej!
 
VMAB kallar till bolagsstämma, se bilaga.
 
Med vänlig hälsning
 
Johan Ekelund
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Entreprenad‐ och upphandlingsansvarig
VMAB
Box 56
375 22 Mörrum
Besöksadress:
Perstorpsvägen 101‐20
Tele: +46 (0)454‐593 67
Fax: +46 (0)454‐593 51
E‐post: johan.ekelund@vmab.se
www.vmab.se
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Bolagsstämma med Västblekinge Miljö AB 

Torsdagen den 13 december 2018 

 

 

Dagordning 

1. Stämmans öppnande 
 

2. Val av ordförande vid stämman 
 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 

4. Val av justeringspersoner 
 

5. Pröva om stämman blivit behörigen kallad 
 

6. Godkännande av dagordning 
 

7. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns utlåtande 
 

8. Bestämmande om kapitaltillskott till bolaget 
 

9. Avslutning 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2018-12-04 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30—16:25, ajournering kl 14:45 – 15:05 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Annika Westerlund 1:e vice ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 2:e vice ordförande (C) 
Magnus Gärdebring §§ 264–273  Ledamot (M) 
Tommy Strannemalm §§ 264–280  Ledamot (SD) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Anders Englesson, jäv § 316 Ledamot (MP) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Paul Hedlund Ledamot (L) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Andreas Saleskog (S)  Sara Sakhnini (S)  
Bärthil Ottosson (M) §§ 274 – 326  Magnus Gärdebring (M)  
Ulf Lind (SD) §§ 281–326   Tommy Strannemalm (SD)  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) § 316  Anders Englesson (MP)  

Närvarande 
ersättare 

  
Bärthil Ottosson (M) §§ 264–273, Marco Gustavsson (C), Jan-Åke Berg (S), 
Vivianne Andersson (S), Iréne Ahlstrand Mårlind (M) §§ 264–315, 317–326, 
Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD) §§ 264–280   

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Erik Bergman, kanslichef  
Annette Sandberg, kommunikationschef  
Anna Sunnetoft, trygghetssamordnare § 267  
Kikki Dyrvold, kommunpolis § 267  
Mats Sellfrid, ekonomichef §§ 270 – 272  
Susanne Norlindh, mark- och exploateringsingenjör § 287  
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef, §§ 287 samt 314  
Jenny Andersson, folkhälostrateg § 301  
Anna Dahlqvist, alkoholinspektör §§ 315-317  

Paragrafer §§ 264–326   

Utses att justera Jan Bremberg 

Justeringsdatum   

   
Sekreterare …………………………………………  
 Erik Bergman  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2018-12-04 

Sida 2(3) 

 

Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2018-12-04 

Tillkännages fr.o.m.: 2018-12-05 

Tillkännages t.o.m. 2018-12-27 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2018-12-04 

Sida 3(3) 

 

 
§ 278 Aktieägartillskott VMAB 2018/3831 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anvisa ett villkorat aktieägartillskott på 9 050 tkr till Västblekinge Miljö AB 
 
att finansiera aktieägartillskottet ur årets resultat 
 
att förutsättningen är att likalydande beslut fattas i Sölvesborg och Olofström 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB har hemställt om aktieägartillskott på 18,1 mnkr från sina ägare. 
Detta innebär att ägarna utifrån ägarandel går in med följande belopp: 
Karlshamns kommun 9 050 tkr 
Olofströms kommun 4 525 tkr 
Sölvesborgs kommun 4 525 tkr 
 
Västblekinge Miljö AB gjorde en beräkning av behovet av avsättning för sluttäckning av 
deponier under 1999. Därefter har avsättningar gjorts fram till 2009 med 21,2 mkr. 
Under år 2010 och fram till delårsbokslutet 2018 har hela avsättningen använts medan 
en ny kalkyl visar på ett kvarvarande behov av 36,655 tkr. Nya miljölagkrav, tekniker och 
domslut gällande lakvattenhantering är bakgrunden till att avsättningen har behövt 
höjas. Efter att avsättningen reviderats så hamnade bolaget i en situation där mer än 
halva aktiekapitalet har förbrukats och behov om 10,7 mnkr för att återställa det egna 
kapitalet uppkom. Eftersom taxorna bakåt i tiden varit otillräckliga för att bygga upp de 
reserver som nu saknas hemställs från bolaget om aktieägartillskott. Det kapital som 
saknas för att möta framtida krav på sluttäckningar av deponier kan däremot mötas 
genom taxeförändringar då det berör nuvarande kunder. En ny utredning av oberoende 
extern expertis har genomförts för att beräkna samtliga sju deponiers kvarvarande 
behov av medel 30 år framåt i tiden. Den reviderade kalkylen föranleder ytterligare 
tillskott, då behovet bedöms till 40 700 tkr. Därför behöver kommunen gå in med 9 050 
tkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-11-08 
Hemställan om aktieägartillskott från Västblekinge Miljö AB,  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förbundets begäran om att inte behöva återställa förväntat negativt resultat 
tillmötesgås 
 
Sammanfattning 
 
I samband med avvecklingen av Curas ungdomsboende uppstod stora 
omställningskostnader vilket förväntas göra att förbundet går mot ett underskott på 10 
mnkr. Eftersom det är frågan om en engångskostnad är det inte rimligt att ta igen detta 
genom att höja kostnaderna för medlemskommunerna och andra kunder. En sådan 
höjning riskerar att påverka Curas konkurrenskraft och kan göra att volym tappas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-11-14 
Begäran om att få disponera eget kapital för kostnader i samband med avveckling av 
Cura ungdomsboende  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Tf. förbundschef Maria Nyberg   
Kommunalförbundet Cura
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att förbundets begäran om att inte behöva återställa förväntat negativt resultat 
tillmötesgås 
 
Sammanfattning 
 
I samband med avvecklingen av Curas ungdomsboende uppstod stora 
omställningskostnader vilket förväntas göra att förbundet går mot ett underskott på 10 
mnkr. Eftersom det är frågan om en engångskostnad är det inte rimligt att ta igen detta 
genom att höja kostnaderna för medlemskommunerna och andra kunder. En sådan 
höjning riskerar att påverka Curas konkurrenskraft och kan göra att volym tappas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-11-14 
Begäran om att få disponera eget kapital för kostnader i samband med avveckling av 
Cura ungdomsboende  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Tf. förbundschef Maria Nyberg   
Kommunalförbundet Cura 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-14 Dnr: 2018/3902 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 244 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 279 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 14 
 
 
Begäran om att få disponera eget kapital för kostnader i samband med 
avveckling av Cura ungdomsboende 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att förbundets begäran om att inte behöva återställa förväntat negativt resultat 
tillmötesgås 
 
Sammanfattning 
 
I samband med avvecklingen av Curas ungdomsboende uppstod stora 
omställningskostnader vilket förväntas göra att förbundet går mot ett underskott på 10 
mnkr. Eftersom det är frågan om en engångskostnad är det inte rimligt att ta igen detta 
genom att höja kostnaderna för medlemskommunerna och andra kunder. En sådan 
höjning riskerar att påverka Curas konkurrenskraft och kan göra att volym tappas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomichef Mats Sellfrids tjänsteskrivelse, 2018-11-14 
Begäran om att få disponera eget kapital för kostnader i samband med avveckling av 
Cura ungdomsboende  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Tf. förbundschef Maria Nyberg   
 
 
 
 
 
Mats Sellfrid 
Ekonomichef

139



3‘{\"11\.1':1 -.1:‘:>’.zm\ orkan

fmii\'i<1åatia'<-ujki i ns:

KARLSHAMNS KOMMUN
KOMMr mg it; \\i5~7.I.1}‘.'1‘ Till kommunfullmäktige i

-H“ [IQ
INK ZmB Karlskrona kommun

R Ronneby kommun
DN Sölvesborgs kommun

Karlshamns kommun

Olofströms kommun

egäran om att få disponera eget kapital för kostnader i samband med
avveckling av Cura ungdomsboende

Enligt beslut vid Kommunsamverkan Cura lndividutvecklings direktionssammanträde 2018-
10-05 (§ 58) togs beslut om godkännande av delårsrapporten samt att gå fram till respektive
kommunfullmäktige med en begäran om att Cura av synnerliga skäl, enligt vad som redovisas
i delårsrapporten, inte återställer det förväntade negativa resultatet för 2018. Detta för att inte
behöva justera avgifterna på ett sätt som i alltför hög utsträckning påverkar
medlemskommunernas kostnad och dessutom riskerar att verksamheterna inte är
konkurrenskraftiga.

Av Curas delårsrapport framgår att prognosen för det ekonomiska resultatet 2018 visar på ett
underskott i storleksordningen -10mkr. l delårsrapporten förs vidare ett resonemang om
orsakerna till det förväntade underskottet vilket enkom kan förklaras med stora
omställningskostnader i samband med avvecklingen av Cura Ungdomsboende. Samma
rapport visar att förbundets egna kapital är på ca 33 mkr vid årets ingång och direktionen har
därmed för avsikt att använda det egna kapitalet till att täcka ett förväntat underskott 2018.

Direktionen föreslår att medlemskommunerna beslutar om att Cura får använda sitt eget

kapital för kostnader i samband med avveckling av Cura ungdomsboende samt åberopa
synnerliga skäl att inte återställa det förväntade negativa resultatet enligt balanskravet. Ett
beslut om synnerliga skäl innebär också att det ingående negativa resultatet från 2017 på -
125 tkr återställs i balanskravsutredningen.

Karlshamn 2018-11-05

f* t) å \\,

Maria Nyberg

Tf förbundschef

x.

Besöksadress: Ägalan 3B Postadress: Kommunsamverkan Cura lndividutveckling, Rådhuset, 374 81 Karlshamn

Telefon: 0454-814 60 Fax: 0454-814 61 E-post: inlo@curaindivid.se Bankgiro: 5395-4491

Organisationsnummer: 222000-0711
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nytt reglemente för kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2022. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för kommunstyrelsen har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente 
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen 
(2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för kommunstyrelsen har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Kanslichefen, personalchefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.  
 
I förslaget på nytt reglemente för kommunstyrelsen har skadeståndsärenden lagts över 
på varje enskild nämnd. Dessa beslut är idag delegerade till kommunjurist. Förslaget är 
att dessa beslut även fortsättningsvis delegeras till kommunjurist.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget 2016-12-19 
Förslag på nytt reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Kanslichef Erik Bergman 
Personalchef Jonas Jönsson 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Författningssamlingen
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nytt reglemente för kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2022. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för kommunstyrelsen har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente 
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen 
(2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för kommunstyrelsen har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Kanslichefen, personalchefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.  
 
I förslaget på nytt reglemente för kommunstyrelsen har skadeståndsärenden lagts över 
på varje enskild nämnd. Dessa beslut är idag delegerade till kommunjurist. Förslaget är 
att dessa beslut även fortsättningsvis delegeras till kommunjurist.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget 2016-12-19 
Förslag på nytt reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Kommundirektör 
Kanslichef 
Personalchef 
Ekonomichef 
Författningssamlingen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2018-11-08 Dnr: 2018/3870 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 255 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 302 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 15 

 
 
Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar 
 
att anta nytt reglemente för kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2022. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för kommunstyrelsen har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente 
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen 
(2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för kommunstyrelsen har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Kanslichefen, personalchefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.  
 
I förslaget på nytt reglemente för kommunstyrelsen har skadeståndsärenden lagts över 
på varje enskild nämnd. Dessa beslut är idag delegerade till kommunjurist. Förslaget är 
att dessa beslut även fortsättningsvis delegeras till kommunjurist.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för kommunstyrelsen, antaget 2016-12-19 
Förslag på nytt reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Kommundirektör 
Kanslichef 
Personalchef 
Ekonomichef 
Författningssamlingen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2018-11-08 Dnr: 2018/3870 

 

 
Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut  

Antagen: KF § 72, 2011-05-02  

Reviderat: KF § 25, 2012-03-05, § 30 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12- 01,  

§ 11, 2015-02-02, § 33, 2016‐03‐21, § 162, 2016‐12‐19           

 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för kommunstyrelsen 
 

         

Reglemente för kommunstyrelsen 
 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och andra författningar för kommunstyrelsen 
och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 

Sammansättning och arbetsformer 
 
Sammansättning 
 
l§ 
 
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 
 
2§ 
 
Bland kommunstyrelsens ledamöter utser fullmäktige en ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande. 
 
Kommunstyrelsen ska överväga behovet och utse de utskott, beredningar och kommittéer, 
som behövs för att bedriva styrelsens arbete på ett effektivt sätt. 
 
Arbetsformer 
 
3§ 
 
För kommunstyrelsens sätt att arbeta gäller "Arbetsordning för styrelse och nämnder i 
Karlshamns kommun". 

 

Övergripande ansvar 

 
Ledning och samordning 
 
4§ 
 
Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet och har ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. 
 
5§ 
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 
 
-  utveckling av den lokala demokratin och medborgarinflytandet 
 
- personalpolitiken 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för kommunstyrelsen 
 

 
- utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekologisk, ekonomisk och social 
synvinkel 
 
- den översiktliga planeringen av mark och vatten 
 
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls 
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 
 
- energiplaneringen samt främja energihushållningen 
 
- informationsverksamheten 
 
- utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikation i vid bemärkelse 
 
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 
 
- arbetet med att effektivisera och utveckla administrationen 
 
- utvecklingen av brukarinflytandet 
 
6§ 
 
Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa 
 
- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen 
 
- räddningstjänsten och verka för ett tryggt och säkert samhälle 
 
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas 
 
- den kommunala äldreomsorgs- och handikappverksamheten och verka för en 
god omsorgsverksamhet 
 
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård 
 
- den kommunala förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen och verka för att 
lagstiftningens mål inom området uppfylls 
 
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 
 
- fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen 
 
- integrations- och arbetsmarknadspolitiken och verka för en bra integration och 
arbetsmarknad i kommunen 
 
- den tekniska verksamheten och verka för en bra försörjning och service av kom-
munens fastigheter, parker, turist- och fritidsanläggningar, vatten- och avlopps-
anläggningar, gator mer mera 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för kommunstyrelsen 
 

Styrning    

7§ 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 
 
- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för hela den kommunala verksamheten och initierar målfrågor, som inte är 
förbehållna annan nämnd 
 
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen samt planerna och programmen 
för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning 
sköts rationellt med god ekonomi och kvalitet 
 
- se till att samtliga nämnder följer upp hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret och lämnar redovisning till 
fullmäktige 
 
- ta ansvar för samordningsträffar med nämnder och förvaltningschefer för att 
utveckla relationerna mellan kommunstyrelsen och de övriga nämnderna 
 
- fortlöpande ha uppsikt över sådana kommunalförbund, gemensamma 
nämnder och andra samverkansorgan som kommunen är medlem i 
 
- fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 
 
- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
liknande sammanträden i de företag kommunen helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i 

 
- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 
kap. 17–18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen 
äger eller har intresse i,  
 

- årligen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige  
 
- upprätta övergripande strategi och riktlinjer för hur säkerhetsarbetet ska bedri-
vas i kommunala verksamheter 
 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av regler och bestämmelser som 
rör kommunens förtroendevalda och andra politiskt utsedda uppdragstagare. 
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Övriga verksamheter 
 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
8§ 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen 
enligt fullmäktiges föreskrifter. I medelsförvaltningen ingår 
 
- placering och upplåning av medel 
 
- bevakning av att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i rätt tid samt 
vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar 
 
9§ 

 
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för att 
 
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån inte detta 
ansvar åvilar annan nämnd eller kommunalt företag 
 
- förvalta under kommunens vård ställda donations- och fondmedel 
 
- förvalta kommunens konstinnehav 
 
- kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett samt besluta i 
försäkrings- och skadeståndsärenden 
 

- upphandlingar inom styrelsens verksamhetsområde samt kommunövergripande upp-
handlingar inom varu- och tjänsteområdet i enlighet med av kommunfullmäktige 
antagen upphandlings- och inköpspolicy, övriga upphandlingar av stor principiell 
vikt och upphandlingar som sker samordnat med annan 
 
- föreningsbidrag och utdelning ur fonder 
 
- ärenden om kommunens heraldiska vapen. 
 
Personalpolitiken 
 
10 § 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgi-
vare och dess arbetstagare såsom: 
 
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor, som rör för-
hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
 
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verk-
samhetsområden 
 
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
 
- övergripande organisationsfrågor 
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- personalförsörjning 
 
- ansvar för likabehandlingsarbete och arbetsmiljöpolitik 
 
- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) 
 
- besluta om stridsåtgärder 
 
- svara för information till kommunens personal. 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 

 
11§ 
 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbets-
löshetsnämnd.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor genom kommunförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge. 
 
Kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet enligt arkivlag (1990:782). 
 
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens anslagstavla enligt lagen (1970:462) 
om vissa anslag på kommunens anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen 
(1994:1738), tillsyn med stöd av tobakslagens 12 §och 12a § (1996:941), kontroll 
av näringsidkare som anmält till Läkemedelsverket  att man bedriver handel med 
vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel, tillstånd enligt lotterilagen (1994: l 000) och som remissinstans till lotte-
riinspektionen avseende lag om anordnande av visst automatspel (1982:636) 
 
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin 
verksamhet och förfogar över enligt personuppgiftslagen (1998:204). 
 
Verksamhetsbaserade ansvarsområden 
 
12 § 
 
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden: 
 
-strategiska frågor för en hållbar samhällsplanering vad avser infrastruktur, logistik, IT, 
exploatering, miljö, energi, klimat, folkhälsa, mångfald, delaktighet och trygghet 
 
- bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 
planläggning och byggnadsprojekt med mera 
 
- bidra till en positiv utveckling av näringslivet 
 
- kommunens marknadsföring och centrala informationsverksamhet 
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- turismverksamhet 
 
- Östersjöfestivalen och andra evenemang av större omfattning 
 
- övergripande regionala, nationella och internationella kontakter samt medverkan i projekt 
 
- reformering och förenkling av kommunstyrelsens regelbestånd 
 

-beslut i frågor som rör tillämpningen av 2 kap tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 
 Kommunstyrelsen svarar dessutom för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt 
 som inte uppdragits åt annan nämnd. 
 
Fullmäktiges beredningsorgan 
 
13§ 
 
Styrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut i kommunfullmäktige. 
 
Delegering från fullmäktige 
 
14 § 
 
Kommunstyrelsen får besluta i följande grupper av ärenden. 
 
- ta upp lån samt konvertera och lösa in lån i enlighet med fullmäktiges riktlinjer 
 
- borgenshantering 
 
- på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgete-
rade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer 
 
- på begäran av nämnd omfördela medel inom budgetram och mellan investeringsprojekt 
för nämnd/styrelse som så begär 
 
- på begäran av nämnd fatta startbeslut för investeringsprojekt då bruttoinvesteringsutgiften 
för projektet är 7 mnkr och högre eller då driftskostnadspåverkan (brutto) är 1 mnkr och 
högre 
 

- på begäran av nämnd lämna godkännandebeslut att entreprenadavtal får tecknas vid 
investeringsprojekt där bruttoinvesteringsutgiften är 7 mnkr och högre eller då 
driftkostnadspåverkan (brutto) är 1 mnkr och högre 
 

- kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 
 
- utse ombud i företag där kommunen har minoritetsandel 
 
- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet, byggnad eller del av dessa som 
tillhör kommunen eller tillgodose kommunens behov på motsvarande sätt,  om inte 
denna beslutanderätt ligger hos annan nämnd. 
 
 
 

- köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 
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plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet samt upplåtelse av tomträtt inom av 
fullmäktige fastställda riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 
 
- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter mm som inte avser utövande av för-
köpsrätt vid aktieöverlåtelse 
 
- mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, på 
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta avtal 
 
- yttrande som ankommer på kornmunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse 
för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får dock besluta i sistnämnda slag av 
yttranden om remisstiden inte medger att ärendet behandlas på ordinarie sammanträde med 
fullmäktige 
 
- yttranden enligt lagen om övervakningskameror mm 
 
- yttrande över antagande till hemvärnet. 
 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
15 § 
 
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlin-
jer som kornmunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller för-
ordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklats 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
16 § 
 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och engagerad på heltid. 
 
17 § 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 
 
- närmast under kommunstyrelsen utöva uppsikt över hela nämndsförvaltningen 
 
- uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och effektivi-
tet samt att ta initiativ i dessa frågor 
 
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 
 
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 
särskilt fall 
 
- företräda styrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar och andra 
myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe. 
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18 § 
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta vid sammanträden med annan nämnd, 
men inte delta i besluten. Kommunstyrelsens ordförande har också rätt att få sin särskilda 
mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
kommunstyrelsen och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Presidium 

2 § 

Bland kommunstyrelsens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans kommunstyrelsens 
presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 7 ledamöter 
och 7 ersättare.  

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett festivalutskott som ska ha hand om ärenden gällande 
Östersjöfestivalen. Festivalutskottet ska bestå av 5 ledamöter.  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.  

Beredningar 

4 §  

Kommunstyrelsen ska utse de beredningar som behövs för att bedriva kommunstyrelsens arbete 
på ett effektivt sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden.  
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Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Kommunstyrelsen har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse 
och nämnder. 

Kommunstyrelsens uppgifter 
Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

6 §  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, föreningar, stiftelser och kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen 
och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som 
inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter 
som framgår av KL och annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

7 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls.  

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

8 § 

Kommunstyrelsen ska  

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag 

eller författning, 
4. ha ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor i kommunen, 
5. ha hand om kommunövergripande system, där ibland kommunens ekonomisystem, 

dokument- och ärendehanteringssystem, epostsystem och förtroendemannaregister, 
6. besluta om instruktion för kommundirektören, 
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7. hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 
som behövs,  

8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  
9. ansvara för utformningen och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar,  
10. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,  
12. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 

KL, 
13. verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutar annat, och 
14. leda arbetet med och samordna bland annat 

- utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekologiskt, ekonomiskt och social 
synvinkel, 

- den översiktliga planeringen av mark och vatten, 
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
- energiplaneringen samt främja energihushållningen, 
- utvecklingen av infrastruktur, kollektivtrafik och kommunikation i vid bemärkelse, 
- arbetet med att effektivisera och utveckla administrationen, och 
- utvecklingen av brukarinflytandet. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas.  

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 
av sådana ärenden.  

Bolag och stiftelser 

9 §  

Kommunstyrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamhet i de bolag, föreningar och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 
för kommunen,  

2. ansvara för att det tas beslut om ägardirektiv till bolagen och att dessa kontinuerligt hålls 
uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och ledningarna i bolag, 
ekonomiska föreningar och stiftelser,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ 
KL är uppfyllda beträffande de bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser som kommunen 
äger eller har intresse i,  

5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenligt med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen 
att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder, och 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de bolag och föreningar som kommunen delvis äger eller annars 
har intresse i.  
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Kommunalförbund 

10 §  

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Kommunstyrelsen ska två gånger årligen bereda kommunalförbund som kommunen är medlem 
i möjlighet att informera kommunstyrelsen om verksamhetens utveckling och samråda om 
aktuella frågor inom verksamheten.  

Ekonomi och medelsförvaltning 

11 § 

Kommunstyrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige meddelad 
finanspolicy för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i 
rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att  
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån inte detta ansvar 

åvilar annan nämnd eller kommunalt bolag,    
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 

medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, och 
- förvalta kommunens konstinnehav, 

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,  
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning,  
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning, 
6. ansvara för upphandlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde samt 

kommunövergripande upphandlingar, övriga upphandlingar av principiell vikt och 
upphandlingar som sker samordnat med annan, 

7. i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser, och 

8. handlägga och besluta om bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens ansvarsområden.  

Delegering från kommunfullmäktige 

12 §  

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande, konvertering och inlösning av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt,  

2. borgenshantering inom kommunfullmäktiges beslutade borgensram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt, 

3. på begäran av nämnd fatta igångsättningsbeslut för investeringsprojekt då 
bruttoinvesteringsutgiften för projektet är sju miljoner kronor och högre eller då 
driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre, 

4. på begäran av nämnd lämna godkännandebeslut att entreprenadavtal får tecknas vid 
investeringsprojekt där bruttoinvesteringsutgiften är sju miljoner kronor och högre eller då 
driftskostnadspåverkan brutto är en miljon kronor och högre, 
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5. kommunens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, 
6. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom eller 

tillgodose kommunens behov på motsvarande sätt, om inte detta åvilar annan nämnd, 
7. köp, försäljning, byte och gåva av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, 

expropriation och inlösning med stöd av plan- och bygglagen, allt inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt,      

8. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande 
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta annat avtal,  

9. inom sina ansvarsområden fatta beslut i skadeståndsärenden, 
10. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och övriga grafiska frågor, 
11. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200), och 
12. avgivande av yttranden enligt hemvärnsförordningen (1997:146),  

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när 
dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet.  

Personalansvar  

13 §  

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom Karlshamns kommun. 
Kommunstyrelsen har hand om alla personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor.  

Kommunstyrelsen ansvarar därmed för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  
4. övergripande organisationsfrågor, 
5. personalförsörjning, 
6. besluta om stridsåtgärd, 
7. svara för information till kommunens personal,  
8. motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, och  

9. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  

Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 

14 § 

Kommunstyrelsen ska  

1. övervaka att av kommunfullmäktiges fastställda mål, planer och program för verksamheten 
samt ekonomin efterlevs och följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,  
3. följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  
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4. rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot 
bakgrund av fastställda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,  

5. en gång årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 
9 kap, 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda 
program och direktiv, och 

7. två gånger varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av motioner 
som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av kommunfullmäktige.  

Särskilda uppgifter 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 

16 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för att det, i enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, inför 
varje ny mandatperiod utarbetas en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. 
Planen skall underställas kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen 
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under 
krig och krigsfara m.m.  

Arkivmyndighet 

18 §  

Kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.  

Anslagstavla och webbplats 

19 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats.  

Författningssamling 

20 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till 
att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.  

Alkohol, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

21 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller 
alkoholserveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.  

Kommunstyrelsen är lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen 
(1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 
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Receptfria läkemedel 

22 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för kontroll av näringsidkare som anmält till Läkemedelsverket att 
de bedriver handel med receptfria läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Automatspel och lotteri 

23 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för att lämna yttranden enligt lagen (1982:636) om anordnande av 
visst automatspel.  

Kommunstyrelsen ansvara för handläggningen av ärenden som gäller registrering av lotteri 
enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138).  

Kommunstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt spellagen för sådana lotterier som avses i 6 kap.  
9 §.  

Fastighetsförvaltning 

24 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltning, innefattande utbyggnad, upprustning, avveckling, 
drift och underhåll, av kommunens fastigheter om inte detta åvilar annan nämnd. Med fastighet 
avses både mark, och fastighetstillbehör (byggnader, andra anläggningar, skog m.m.).   

Kommunstyrelsen ansvarar för genomförande av ny-, om- och tillbyggnad av byggnader och 
andra anläggningar efter beslut av kommunfullmäktige om anvisande av anslag för 
byggnadsärende.  

Kommunstyrelsen ansvarar för stöd till samlingslokaler.  

Intern service 

25 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för intern service i form av måltidsverksamheten och 
serviceverksamheten.   

Övriga verksamhetsområden 

24 § 

Kommunstyrelsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden: 

1. strategiska frågor för en hållbar samhällsplanering vad avser infrastruktur, logistik, IT, 
exploatering, miljö, energi, klimat, folkhälsa, mångfald, delaktighet och trygghet,  

2. bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning 
och byggnadsprojekt m.m., 

3. bidra till en positiv utveckling av näringslivet, 
4. marknadsföring av kommunens verksamheter och centrala informationsverksamhet, 
5. turistverksamhet, 
6. östersjöfestivalen och andra evenemang av större omfattning,  
7. övergripande regionala, nationella och internationella kontakter samt medverkan i projekt, 
8. främjande av digitaliseringen som ett led i verksamhetsutvecklingen, 
9. framtagande av kommunövergripande styrdokument och styrdokument inom 

kommunstyrelsens verksamheter,  
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10. tillhandahållande av juridisk rådgivning till kommunfullmäktige, nämnder och helägda 
kommunala bolag, 

11. nämndadministrationen,  
12. servicecenter,  
13. konsumentrådgivning, och  
14. energi- och klimatrådgivning.   

Övriga uppgifter 

Processbehörighet 

25 §  

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan nämnd ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige beslutar att själva föra talan i målet.  

Demokrati och medborgarinflytande 

26 § 

Kommunstyrelsen ska medverka till utvecklingen av den lokala demokratin och att 
medborgarnas perspektiv är i fokus. Kommunstyrelsen ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  

Uppdrag och verksamhet 

27 §  

Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Kommunstyrelsen ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka 
för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

28 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 
av kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

29 §  

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 
Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i 
kommunfullmäktige samt hos kommunfullmäktigeberedningar.  

Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

28 §  
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Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Kommunstyrelsen ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till kommunstyrelsen i reglemente och genom finansbemyndigande. 

Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts kommunstyrelsen 
enligt speciallag.  

Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar även övriga nämnders redovisning.  

Information och samråd 

29 § 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten 
till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Kommunstyrelsen beslutar om formerna för samrådet.  

Kommunstyrelsen ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Medborgarförslag 

30 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till kommunstyrelsen att fatta beslut, ska 
om möjligt beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget 
väcktes i kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
även övriga nämnders redovisning. 

Kommunstyrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag 
får närvara när kommunstyrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när 
beslut fattas.  

Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsen ordförande 

31 §  

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att  

1. närmast under kommunstyrelsen utöva uppsikt över hela nämndorganisationen,  
2. uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och 

effektivitet samt att ta initiativ i dessa frågor, 
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3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, 
kommunala bolag och kommunalförbund, och 

4. representera kommunstyrelsen vid uppvakningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  

Kommunalråd och oppositionsråd 

Kommunalråd 

32 § 

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett kommunalråd.  

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad.  

Oppositionsråd 

33 §  

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett oppositionsråd.  

Kommunfullmäktige beslutar om oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad.  
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nytt reglemente för byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2022. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för byggnadsnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för byggnadsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, stadsbyggnadschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit 
delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för byggnadsnämnden, antaget 2015-06-17 
Förslag på nytt reglemente för byggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Stadsbyggnadschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare  
Författningssamlingen 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nytt reglemente för byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2022. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för byggnadsnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för byggnadsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, stadsbyggnadschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit 
delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för byggnadsnämnden, antaget 2015-06-17 
Förslag på nytt reglemente för byggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Stadsbyggnadschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare  
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-09 Dnr: 2018/3871 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 256 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 303 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 16 
 
 
Reglemente för byggnadsnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar  
 
att anta nytt reglemente för byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2022. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för byggnadsnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för byggnadsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, stadsbyggnadschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit 
delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för byggnadsnämnden, antaget 2015-06-17 
Förslag på nytt reglemente för byggnadsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Stadsbyggnadschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare  
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist
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Utgivare: Beslutsstöd Kansli 

Gäller från: lagakraftvunnet beslut 
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Reviderat: KF § 144, 2013-10-07, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12-01, § 11, 2015-02-02,  

§ 81, 2015-06-17 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för byggnadsnämnden 

 
Reglemente för byggnadsnämnden 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Byggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

2 § 

Bland byggnadsnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordförande och 
vice ordförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

 

Arbetsformer 

3 § 

För byggnadsnämnden sätt att arbeta gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns 
kommun”. 

 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4 § 

Nämndens ansvarsområden omfattar: 

- fysisk planering - innefattar översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner, 

- bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskydd och vindkraftsetableringar 
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- byggkontroll och tillsyn, energideklarationer samt 

- mätning, kartproduktion, GIS-samordning och lägenhetsregister.  

Demokrati och medborgarinflytande 

5 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll  

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång 

- leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen.  

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag 

7 § 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar byggnadsnämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 
över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
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- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

8 § 

Nämnden ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt plan- och bygglagen och 
annan därmed hörande lagstiftning.  

I ärenden som avser fysisk planering ska samverkan och dialog om initiativ, genomförande och 
ekonomi ske med kommunstyrelsen. 

Nämnden ska vidare: 

 Verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. 

 Följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de 
initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning 

 Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör 
nämndens verksamhet. 

 Övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter 
och beslut. 

 Ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda.  

Nämnden svarar för upphandling som inte är kommunövergripande eller avser upphandling med 
andra kommuner eller annars av stor omfattning och/principiell natur.  

 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 9 

Byggnadsnämnden får besluta om: 

- Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser enligt 5 
kap.27 § (som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse), 38 §, 39 § PBL, då 
standardförfarande eller begränsat förfarande kan tillämpas, (ej planer som beskrivs i 5 
kap. 7 § PBL) 

- Dispenser samt upphävande av strandskydd, utom i de fall/områden som omfattas av 7 
kap. 18 a § MB (beslutas av Länsstyrelsen) 

- att förlänga/förnya detaljplanens genomförandetid enligt 4 kap. 24 § PBL. 
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Övrigt 

Namn och profilfrågor 

10 § 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

11 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal.  

Samrådsskyldighet 

12 § 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för byggnadsnämnden

 

        

Reglemente för byggnadsnämnden 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden är byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen (2010:900) och andra författningar.  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt miljöbalken (1998:808) gällande 
strandskydd och anläggningar för vindkraft.  

Nämnden ansvarar för kommunens mätningstekniska verksamhet, kartproduktion och GIS-
samordning.  

Nämnden ansvarar för kommunens offentliga namngivning och kommunens uppgifter enligt 
lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

Nämnden är ett beredande organ i frågor om detaljplaner och områdesbestämmelser samt fattar 
beslut i enlighet med kommunfullmäktiges delegering. I ärenden om detaljplaner och 
områdesbestämmelser ska samverkan om initiativ, genomförande och ekonomi ske med 
kommunstyrelsen. Nämnden ansvarar för att ta fram och besluta om planprogram.  

Nämnden är remissinstans för gestaltningsfrågor i det offentliga rummet gentemot andra 
nämnder.   

Delegering från kommunfullmäktige 

7 § 

Byggnadsnämnden får besluta om 
- antagande, ändring och upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser som inte är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, då standard förfarande eller begränsat 
förfarande kan tillämpas,   
- strandskyddsdispenser och upphävande av strandskydd när kommunen ska fatta beslut, 
och  
- förlängning av detaljplans genomförandetid. 

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

9 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  
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Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

13 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  

Information och samråd 

15 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  
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Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

16 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för omsorgsnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente 
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen 
(2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för omsorgsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för omsorgsnämnden, antaget 2017-06-19 
Förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för omsorgsnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente 
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen 
(2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för omsorgsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för omsorgsnämnden, antaget 2017-06-19 
Förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-09 Dnr: 2018/3872 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 257 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 304 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 17 
 
 
Reglemente för omsorgsnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar 
 
att anta nytt reglemente för omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för omsorgsnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente 
för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen 
(2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för omsorgsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för omsorgsnämnden, antaget 2017-06-19 
Förslag på nytt reglemente för omsorgsnämnden  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller fr o m:  Lagakraftvunnet beslut 
Beslut: KF § 72, 2011-05-02, § 30, 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12-01, § 11, 
2015-02-02, § 162, 2016-12-19, § 104, 2017-06-19 

 
 
 
 
 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för omsorgsnämnden   

Reglemente för omsorgsnämnden 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

2 § 

Bland omsorgsnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordförande och 
vice ordförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

 

Arbetsformer 

3 § 

För omsorgsnämnden gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns kommun”. 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4 § 

Nämndens ansvarsområden omfattar stöd, omsorg och vård för: 

- personer med funktionsnedsättning, 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för omsorgsnämnden 

 

 2

Demokrati och medborgarinflytande 

5 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning,  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll.  

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat, 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång, 

- leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten, 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin 
uppsikt över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag,  

7 § 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för omsorgsnämnden 

 

 3

Särskilda uppgifter 

8 § 

Nämnden ska svara för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt socialtjänstlagen (SoL) 
samt lag om bostadsanpassningsbidrag mm (BAB) hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och där till 
hörande lagstiftning. Nämnden ska särskilt fokusera på att: 

- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, 

- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 
föreningar och enskilda främja goda livsmiljöer i kommunen, 

- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden samt 

- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård. 

Därutöver ska nämnden: 

- svara för upphandling, som inte är kommunövergripande eller avser samordnad upphandling 
med andra kommuner eller annars är av stor omfattning och/eller principiell natur, 

- handlägga föreningsbidrag inom verksamhetsområdet, 

- hyra in de bostäder som behövs för verksamheten, 

- verka för att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser behov och 
genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av olika 
lokaler som används inom nämndens verksamhetsområden, 

- vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9 § 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

10 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal.  

Samrådsskyldighet 

11 § 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för omsorgsnämnden 

 

 4

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2019-01-01  
Antagen: KF § x, datum   
       

     

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för omsorgsnämnden

 

        

Reglemente för omsorgsnämnden 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för omsorgsnämnden 

Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande äldreomsorg och 
omsorg för personer med funktionsnedsättning (dock inte enligt lagen (1993:387) med stöd och 
service till vissa funktionshindrade och verksamheten inom socialpsykiatrin).  

Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan 
beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten. 

Nämnden ansvarar även för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso-och 
sjukvårdslagen (2017:30), förutom elevhälsan, samt kommunens uppgifter enligt lagen 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.  

Nämnden handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom sina ansvarsområden.   

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser 
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika lokaler inom nämndens verksamhet.  

Nämnden ansvarar för att hyra in de bostäder som behövs för verksamheten.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

9 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för omsorgsnämnden 

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

13 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  

Information och samråd 

15 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för omsorgsnämnden 

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

16 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nytt reglemente för nämnden för arbete och välfärd från och med den 1 januari 
2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för nämnden för arbete och välfärd har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för nämnden för arbete och välfärd har tagits fram i dialog med 
verksamheterna. Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit 
delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd, antaget 2017-06-19 
Förslag på nytt reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta nytt reglemente för nämnden för arbete och välfärd från och med den 1 januari 
2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för nämnden för arbete och välfärd har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för nämnden för arbete och välfärd har tagits fram i dialog med 
verksamheterna. Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit 
delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd, antaget 2017-06-19 
Förslag på nytt reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-09 Dnr: 2018/3873 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 258 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 305 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 18 
 
 
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar  
 
att anta nytt reglemente för nämnden för arbete och välfärd från och med den 1 januari 
2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för nämnden för arbete och välfärd har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för nämnden för arbete och välfärd har tagits fram i dialog med 
verksamheterna. Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit 
delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd, antaget 2017-06-19 
Förslag på nytt reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för nämnden för arbete 
och välfärd  

Utgivare: Beslutsstöd Kansli 

Gäller från:  lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF § 72, 2011-05-02, § 30 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 tråder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12.01, § 11, 
2015-02-02, § 162, 2016-12-19, § 72, 2017-04-10, § 104, 2017-06-19 

 
Reglemente för nämnden för arbete och välfärd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Nämnden för arbete och välfärd består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

 

2 § 

Bland nämnden för arbete och välfärds ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av 
ordförande och vice ordförande.  

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

 

Arbetsformer 

3 § 

För nämnden för arbete och välfärd gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns 
kommun”. 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4 § 

Nämndens ansvarsområden omfattar: 

- individ- och familjeomsorg, 

- socialpsykiatri,  

- arbetsmarknad och sysselsättning och 
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- integration. 

Demokrati och medborgarinflytande 

5 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll 

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat månadsvis, med 
undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, genomföra 
budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som ekonomi för 
redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive uppföljningsmånads 
utgång. 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag.  

7 § 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 
över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 
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- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

8 § 

Nämnden ska svara för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt socialtjänstlagen (SoL), 
med tillhörande lagstiftning såsom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM), lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, föräldrabalken, ärvdabalken, lag 
om psykisk tvångsvård (LPT), lag om rättspsykisk vård (LRV), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
och annan därtill hörande lagstiftning. Nämnden ska särskilt fokusera på att: 

- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen, 

- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 
föreningar och enskilda främja goda livsmiljöer i kommunen, 

- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden, 

- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 
bistånd till familjer och enskilda som behöver det, 

Därutöver ska nämnden: 

- svara för upphandling, som inte är kommunövergripande eller avser samordnad upphandling 
med andra kommuner eller annars är av stor omfattning och/eller principiell natur, 

- handlägga föreningsbidrag och fondverksamhet inom verksamhetsområdet, 

- hyra in de bostäder som behövs för verksamheten, 

- verka för att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser behov och 
genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av de lokaler 
som används inom verksamheten samt 

- vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9 § 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 
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Förande av talan 

10 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal.  

Samrådsskyldighet 

11 § 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2019-01-01  
Antagen: KF § x, datum   
       

     

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för nämnden för arbete och 
välfärd

 

        

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Inom nämnden ska det finnas ett utskott som ska fatta beslut i ärenden som rör enskilda 
personer. Utskottet ska bestå av 7 ledamöter.  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av ytterligare utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 § 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga, 
personer med missbruk, personer med funktionsnedsättning (dock endast enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och verksamheten inom 
socialpsykiatrin), nyanlända, brottsoffer och andra särskilt utsatta personer (med undantag för 
äldre). Nämnden ansvarar för faderskapsbekräftelser och föräldraskapsbekräftelser (S-
protokoll), men inte övriga familjerättsliga frågor då detta ansvar åvilar kommunalförbundet 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling.  

Nämnden ansvarar för tolkförmedling, integrationsfrämjande åtgärder, ekonomiskt bistånd,  
budget- och skuldrådgivning och arbetsmarknadsinsatser.  

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt ärvdabalken (1958:637) avseende 
provisorisk dödsboförvaltning och dödsboanmälan samt kommunens uppgifter enligt 
begravningslagen (1990:1144).  

Nämnden är socialnämnd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och andra författningar för ovan 
beskrivna ansvarsområden och utövar i dessa delar ledningen över socialtjänsten.  

Nämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.  

Nämnden ansvarar för kommunens aktivitetsansvar enligt skollagen (2010:800) för ungdomar 
som fullgjort sin skolplikt och inte fyllt 20 år och har ett utökat aktivitetsansvar för ungdomar 
upp till 25 år.   

Nämnden handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom sina ansvarsområden.   

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser 
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika lokaler inom nämndens verksamhet. 

Nämnden ska verka för att samråd sker med gymnasienämnden och nämnden för barn, ungdom 
och skola.  

Nämnden ansvarar för att hyra in de bostäder som behövs för verksamheten.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

9 §  
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Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

13 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  
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Information och samråd 

15 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

16 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nytt reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola från och med den 1 
januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för nämnden för barn, ungdom och skola har uppdaterats utifrån SKL:s 
underlag (Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), 
nya kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för nämnden för barn, ungdom och skola har tagits fram i dialog med 
verksamheterna. Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit 
delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola, antaget 2015-02-02 
Förslag på nytt reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nytt reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola från och med den 1 
januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för nämnden för barn, ungdom och skola har uppdaterats utifrån SKL:s 
underlag (Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), 
nya kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för nämnden för barn, ungdom och skola har tagits fram i dialog med 
verksamheterna. Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit 
delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola, antaget 2015-02-02 
Förslag på nytt reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-09 Dnr: 2018/3874 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 259 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 306 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 19 
 
 
Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska 
besluta  
 
att anta nytt reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola från och med den 1 
januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för nämnden för barn, ungdom och skola har uppdaterats utifrån SKL:s 
underlag (Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), 
nya kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för nämnden för barn, ungdom och skola har tagits fram i dialog med 
verksamheterna. Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit 
delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola, antaget 2015-02-02 
Förslag på nytt reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist
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2015-02-02     

 

 
 
 
 
 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nämnden för barn, ungdom och 
skola        

Reglemente för nämnden för barn, ungdom och 
skola  

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Nämnden för barn, ungdom och skola består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

2 § 

Bland ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola utser fullmäktige ett presidium bestående 
av ordförande och vice ordförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

 

Arbetsformer 

3 § 

För nämnden gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns kommun”. 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4 § 

Nämndens ansvarsområden omfattar: 
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- förskole- och fritidshemsverksamhet 

- grundskola, inklusive särskola,  

- fritidsgårdar, 

- musikskola, samt 

- natur- och kulturskola. 

Demokrati och medborgarinflytande 

5 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll.  

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång. 

-      leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten. 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin 
uppsikt över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag  

7 § 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 
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- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 
över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag och 
kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

8 § 

Nämnden ska svara för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt skollagen och 
grundskoleförordningen. 

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser 
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika utbildningslokaler. 

Nämnden ska vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

Nämnden ska svara för upphandlingar, som inte är kommunövergripande eller avser samordnad 
upphandling med andra kommuner eller annars är av stor omfattning och/eller principiell natur. 

Nämnden ska handlägga fondverksamhet inom verksamhetsområdet. 

 

Övrigt  

Namn och profilfrågor 

9 § 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

10 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal.  

  

201



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola 

 4

Samrådsskyldighet 

11 § 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för nämnden för barn, 
ungdom och skola

 

        

Reglemente för nämnden för barn, ungdom och 
skola 

 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden fullgör, i fråga om förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt 
annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen (2010:800), de uppgifter som enligt 
skollagen och andra författningar ankommer på kommunal huvudman. Nämnden fullgör 
samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan huvudman avseende de 
skolformer som nämnden ansvarar för och är för dessa skolformer vårdgivare för den hälso- och 
sjukvård som sker inom elevhälsan.  

Nämnden ansvarar för verksamheten som bedrivs i fritidsgårdar, musikskola och natur- och 
kulturskola.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med gymnasienämnden och nämnden för arbete och 
välfärd. 

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser 
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika utbildningslokaler.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

9 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  
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Uppdrag och verksamhet 

11 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

13 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  

Information och samråd 

15 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 
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Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

16 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nytt reglemente för gymnasienämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för gymnasienämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för gymnasienämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse  
Reglemente för gymnasienämnden, antaget 2015-02-02 
Förslag på nytt reglemente för gymnasienämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare  
Författningssamlingen 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nytt reglemente för gymnasienämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för gymnasienämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för gymnasienämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse  
Reglemente för gymnasienämnden, antaget 2015-02-02 
Förslag på nytt reglemente för gymnasienämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare  
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-09 Dnr: 2018/3875 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 260 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 307 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 20 
 
 
Reglemente för gymnasienämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar  
 
att anta nytt reglemente för gymnasienämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för gymnasienämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för gymnasienämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse  
Reglemente för gymnasienämnden, antaget 2015-02-02 
Förslag på nytt reglemente för gymnasienämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare  
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist
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Reglemente för gymnasienämnden 

 
 

Reglemente för gymnasienämnden 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Gymnasienämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

2 § 

Bland gymnasienämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordförande och 
vice ordförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

 

Arbetsformer 

3 § 

För gymnasienämnden gäller arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns kommun. 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4 § 

Nämndens ansvarsområden omfattar: 

- gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola 
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-  antagning av elev till gymnasieskola  

-  kommunal vuxenutbildning inklusive särvux och svenska för invandrare 

- eftergymnasial utbildning inom det kommunala ansvarsområdet 

- uppdragsutbildning 

- studie- och yrkesvägledning för vuxna 

- aktivitetsansvar för ungdomar som fullgjort sin skolplikt och som inte fyllt 20 år samt utökat 
aktivitetsansvar för ungdomar upp till 25 år 

- samverkan skola-näringsliv 

Demokrati och medborgarinflytande 

5 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll.  

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång 

- leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag  

7 § 

Utöver vad som anges i 4-6§§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 
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- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 
över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

8 § 

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser 
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika utbildningslokaler. 

Nämnden ska vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

Nämnden ska handlägga fondverksamhet inom verksamhetsområdet. 

Nämnden svarar för upphandling, som inte är kommunövergripande eller avser samordnad 
upphandling med andra kommuner eller annars är av stor omfattning och/eller principiell natur. 

 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9 § 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

10 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal.  
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Samrådsskyldighet 

11 § 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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Reglemente för gymnasienämnden 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 

 

 

214



 
Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för gymnasienämnden 

Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden fullgör, i fråga om gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och 
särskild utbildning för vuxna, de uppgifter som enligt skollagen (2010:800) och andra 
författningar ankommer på kommunal huvudman. Nämnden fullgör samtliga uppgifter som 
åligger kommunen i förhållande till annan huvudman avseende gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Nämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som sker inom 
elevhälsan för kommunal gymnasieskola och gymnasiesärskola och, om nämnden så 
bestämmer, för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.   

Nämnden ansvarar för eftergymnasial utbildning inom det kommunala området och 
uppdragsutbildning samt studie- och yrkesvägledning för vuxna.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med nämnden för barn, ungdom och skola och nämnden 
för arbete och välfärd. 

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser 
behov och  genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll 
av olika utbildningslokaler.  

Nämnden ska verka för att samråd sker mellan skolorna och näringslivet.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

9 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  
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Uppdrag och verksamhet 

11 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

13 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  

Information och samråd 

15 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  
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Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

16 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nytt reglemente för kulturnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för kulturnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente för 
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen 
(2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för kulturnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för kulturnämnden, antaget 2016-12-19 
Förslag på nytt reglemente för kulturnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare  
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nytt reglemente för kulturnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för kulturnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente för 
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen 
(2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för kulturnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för kulturnämnden, antaget 2016-12-19 
Förslag på nytt reglemente för kulturnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare  
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-09 Dnr: 2018/3876 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 261 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 308 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 21 
 
 
Reglemente för kulturnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar 
 
att anta nytt reglemente för kulturnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för kulturnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente för 
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen 
(2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för kulturnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för kulturnämnden, antaget 2016-12-19 
Förslag på nytt reglemente för kulturnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare  
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller från: lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF § 72, 2011-05-02, § 30 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12-01, § 11, 
2015-02-02, § 162, 2016-12-19  

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för kulturnämnden 

Reglemente för kulturnämnden  
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Kulturnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

2 § 

Bland kulturnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordförande och vice 
ordförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 
nämndernas arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3 § 

För kulturnämndens sätt att arbeta gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns 
kommun”. 

 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområden 

4 § 

Kulturnämndens ansvarsområden omfattar: 

- Kulturverksamhet med kulturarrangemang av olika slag såsom Alice Tegnérdagarna, 
Kulturnatten och aktiviteter i kulturkvarteren.  

- Konstverksamhet, kulturmiljövård, offentlig utsmyckning, samverkan med museer och 
hembygdsgårdar samt kulturevenemang såsom film, teater, utställningar m.m. 

- Folkbibliotek. 

- Service till föreningar inom kulturområdet.                 
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- Lokstallarna, Karlshamns kultur- och föreningshus 

      

Demokrati och medborgarinflytande 

5 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

6 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll.  

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång 

- leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag  

7 § 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 
över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
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- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

Särskilda uppgifter 

8 § 

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med tekniska nämnden vad avser 
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika kulturlokaler. 

Nämnden ska vårda den fasta och lösa egendom som står under nämndens förvaltning. 

Nämnden svarar för upphandling som inte är kommunövergripande eller avser upphandling med 
andra kommuner eller annars av stor omfattning och/principiell natur. 

Nämnden ska föra register över kommunens konstinnehav. 

Nämnden ska handlägga föreningsbidrag och fondverksamhet inom verksamhetsområdet. 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9 § 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

10 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal.  

 

Samrådsskyldighet 

11 § 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kulturnämnden

 
Reglemente för kulturnämnden 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden ansvarar för kommunens kulturverksamhet, innefattande kulturevenemang, 
konstverksamhet, kulturmiljövård, offentlig utsmyckning, samverkan med 
museum/hembygdsgårdar samt verksamheten som bedrivs i Möllegårdens skolmuseum och 
Lokstallarna som är Karlshamns kultur- och föreningshus. 

Nämndens ansvar för kommunens konstinköp och att föra register över kommunens 
konstinnehav (konstdatabasen).  

Nämnden fullgör i fråga om folkbibliotek de uppgifter som enligt bibliotekslagen (2013:801) 
och andra författningar ankommer på kommunen.   

Nämnden ska främja kulturlivet genom samverkan och stöd till föreningar. Nämnden 
handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom kulturområdet.  

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser 
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika kulturlokaler.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.  

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

9 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  
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Uppdrag och verksamhet 

11 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

13 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  

Information och samråd 

15 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för kulturnämnden 

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

16 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nytt reglemente för överförmyndarnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för överförmyndarnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för överförmyndarnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse  
Reglemente för överförmyndarnämnden, antaget 2015-02-02 
Förslag på nytt reglemente för överförmyndarnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurist 
Kommundirektör 
Kanslichef 
Överförmyndarhandläggarna 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nytt reglemente för överförmyndarnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för överförmyndarnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för överförmyndarnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse  
Reglemente för överförmyndarnämnden, antaget 2015-02-02 
Förslag på nytt reglemente för överförmyndarnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurist 
Kommundirektör 
Kanslichef 
Överförmyndarhandläggarna 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-09 Dnr: 2018/3914 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙  ∙ Oallokerad/skickades tillbaka till arkivet 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 262 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 309 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 22 
 
 
Reglemente för överförmyndarnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar 
 
att anta nytt reglemente för överförmyndarnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för överförmyndarnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för överförmyndarnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse  
Reglemente för överförmyndarnämnden, antaget 2015-02-02 
Förslag på nytt reglemente för överförmyndarnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurist 
Kommundirektör 
Kanslichef 
Överförmyndarhandläggarna 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist 
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Utgivare: Beslutsstöd  Kansli  
Gäller från: lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF § 94, 2011-06-15, § 30 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12-01, § 11, 
2015-02-02 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för 
överförmyndarnämnden 

 
Reglemente för överförmyndarnämnden  
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

2 § 

Bland överförmyndarnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av en 
ordförande och en vice ordförande. 

Arbetsformer 

3 § 

För överförmyndarnämndens sätt att arbeta gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i 
Karlshamns kommun”. 

 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområde 

4 § 

Nämnden svarar för och fullgör kommunens uppgifter vad avser överförmyndarfrågor och vad som 
i lag anges om överförmyndarnämnd och överförmyndare.  

Demokrati och medborgarinflytande 

5 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sitt ansvarsområde, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för överförmyndarnämnden 

 2

Generellt 

6 § 

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll  

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång. 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin 
uppsikt över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag  

7 § 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

- följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 
över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 
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Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för överförmyndarnämnden 

 3

Särskilda uppgifter 

8 § 

Nämnden är tillsynsmyndighet för förmyndare, gode män och förvaltare. Nämnden tar ansvar för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalken, 
förmynderskapsförordningen, lag om god man för ensamkommande barn samt övriga författningar 
som reglerar nämndens verksamhet. 

Nämnden ska verka för att det finns tillräckligt med lämpliga och erfarna personer som är villiga att 
bli förordnade förmyndare, gode män och förvaltare för att enskildas hjälpbehov ska kunna 
tillgodoses inom rimlig tid och på ett rättssäkert sätt. 

Nämnden ansvarar för att det finns rutiner för att säkerställa att förordnade förmyndare, gode män 
och förvaltare får information om vad det innebär att vara ställförestädare och att dessa får skäliga 
arvoden för sina uppdrag. 

Nämnden svarar för upphandling som inte är kommunövergripande eller avser upphandling med 
andra kommuner eller annars av stor omfattning och/principiell natur. 

 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

9 § 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

10 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal.  

Samrådsskyldighet 

11 § 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2019-01-01  
Antagen: KF § x, datum  

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för överförmyndarnämnden

 

   

   

   

Reglemente för överförmyndarnämnden 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. 
Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 

 

234



 
Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för överförmyndarnämnden 

Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden handhar de uppgifter som enligt föräldrabalken (1949:381) och andra författningar 
ankommer på överförmyndarnämnd samt de angelägenheter som i övrigt är att hänföra till 
överförmyndarväsendet i kommunen.  

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

9 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för överförmyndarnämnden 

Behandling av personuppgifter 

13 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  

Information och samråd 

15 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

16 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledningen av 
medborgarförslag och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom 
ett från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om 
anledning till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska 
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning. 
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FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för överförmyndarnämnden 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nytt reglemente för valnämnden från och med den 1 januari 2018.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för valnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente för 
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen 
(2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för valnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. Kanslichefen 
och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för valnämnden, antaget 2015-02-02 
Förslag på nytt reglemente för valnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Kommundirektör 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nytt reglemente för valnämnden från och med den 1 januari 2018.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för valnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente för 
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen 
(2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för valnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. Kanslichefen 
och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för valnämnden, antaget 2015-02-02 
Förslag på nytt reglemente för valnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Kommundirektör 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-09 Dnr: 2018/3915 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 263 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 310 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 23 
 
 
Reglemente för valnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar  
 
att anta nytt reglemente för valnämnden från och med den 1 januari 2018.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för valnämnden har uppdaterats utifrån SKL:s underlag (Reglemente för 
styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya kommunallagen 
(2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för valnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. Kanslichefen 
och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina respektive områden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för valnämnden, antaget 2015-02-02 
Förslag på nytt reglemente för valnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Kommundirektör 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist
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Utgivare:  Beslutsstöd Kansli 

Gäller från: lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF § 72, 2011-05-02, § 30, 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12-01, § 11, 
2015-02-02   

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för valnämnden 

 
Reglemente för valnämnden 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

2 § 

Bland valnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av en ordförande och en 
vice ordförande. 

Nämnden utser utskott och beredningar, som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3 § 

För valnämndens sätt att arbeta gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns 
kommun”. 

 

Nämndens ansvar och befogenheter 

Ansvarsområde 

4 § 

Nämnden har att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val och folkomröstningar 
enligt vallagen. Nämnden ansvarar också för de övriga uppgifter som enligt författning skall 
fullgöras av den kommunala nämnden inom området.  

Demokrati och medborgarinflytande 

5 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 
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Generellt 

6 § 

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll  

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång. 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin 
uppsikt över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag  

- nämnden svarar för upphandling som inte är kommunövergripande eller avser upphandling 
med andra kommuner eller annars av stor omfattning och/principiell natur.  

7 § 

Utöver vad som anges i 4-6 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 
över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 
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Övrigt 

Namn och profilfrågor 

8 § 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 

Förande av talan 

9 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal.  

Samrådsskyldighet 

10 § 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

Gäller fr. o m: 2019-01-01  
Antagen: KF § x, datum   
       

     

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för valnämnden

 

        

Reglemente för valnämnden 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen (2005:837) och andra författningar 
ankommer på valnämnd vid genomförande av val till riksdag, landstingsfullmäktige, 
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid genomförande av folkomröstningar.  

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

7 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  

Upphandling 

8 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

9 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

10 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  

Uppdrag och verksamhet 

11 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

12 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  
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Behandling av personuppgifter 

13 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

14 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  

Information och samråd 

15 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

16 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 
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Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglementet för teknik- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen. Ett förslag på reglemente för teknik- och fritidsnämnden 
har tagits fram.  
 
Reglementet för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.   
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att VA-verksamheten ska bolagiseras, 
varför huvudmannaskapet för vatten och avlopp inte står med i förslaget på reglemente 
för teknik- och fritidsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för tekniska nämnden, antaget 2016-12-19 
Reglemente för fritidsnämnden, antaget 2016-12-19 
Förslag på reglemente för teknik- och fritidsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reglementet för teknik- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen. Ett förslag på reglemente för teknik- och fritidsnämnden 
har tagits fram.  
 
Reglementet för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.   
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att VA-verksamheten ska bolagiseras, 
varför huvudmannaskapet för vatten och avlopp inte står med i förslaget på reglemente 
för teknik- och fritidsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för tekniska nämnden, antaget 2016-12-19 
Reglemente för fritidsnämnden, antaget 2016-12-19 
Förslag på reglemente för teknik- och fritidsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2018-11-09 Dnr: 2018/3878 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 264 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 311 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 24 
 
 
Reglemente för teknik- och fritidsnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar  
 
att anta reglementet för teknik- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen. Ett förslag på reglemente för teknik- och fritidsnämnden 
har tagits fram.  
 
Reglementet för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Reglementet för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram i dialog med verksamheterna. 
Förvaltningschefen, kanslichefen och ekonomichefen har varit delaktiga inom sina 
respektive områden.   
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att VA-verksamheten ska bolagiseras, 
varför huvudmannaskapet för vatten och avlopp inte står med i förslaget på reglemente 
för teknik- och fritidsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för tekniska nämnden, antaget 2016-12-19 
Reglemente för fritidsnämnden, antaget 2016-12-19 
Förslag på reglemente för teknik- och fritidsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Förvaltningschef 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
Författningssamlingen 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2018-11-09 Dnr: 2018/3878 

 

 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller fr o m:  Lagakraftvunnet beslut 
Beslut: KF § 72, 2011-05-02, § 30 2013-03-04, § 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, § 29, 2014-12-01, § 11, 
2015-02-02, § 162, 2016-12-19 

 

 
 
 
 
 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Tekniska nämnden  

 
Reglemente för tekniska nämnden 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

2 § 

Bland tekniska nämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordförande och 
vice ordförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3 § 

För tekniska nämnden gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns kommun”. 

 

Nämndens ansvar och befogenheter 
 

Nämndens ansvarsområde 

4 § 

Nämndens ansvarsområde omfattar 

- huvudmannaskap för vatten och avlopp med undantag för frågor av stor principiell betydelse 

- förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, skogar, gator, gång- och cykelvägar, 
lekplatser (på skolor/förskolor men fritidsnämnden har ansvar för allmänna lekplatser) och 
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andra trafikanläggningar om inte förvaltningen uppdragits åt annan. Nämndens ansvar avser 
mark, byggnad och anläggning i den utsträckning som kommunstyrelsen fastställt i egenskap av 
ägare. Förändringar i ansvarsområdets omfattning är kommunstyrelsens angelägen-het. 

- i fråga om fritidsanläggningar omfattar ansvaret hela byggnaden eller anläggningen och inte 
bara drift och underhåll. Fritidsnämnden anger förutsättningar för verksamheten och har 
upplåtelse- och resultatansvar. 

- kommunens väghållning vad avser gata, väg och parkeringsplatser 

- trafiksäkerhet och trafikteknik 

- enskilda vägar 

- kommunens städservice, kostservice och dataservice 

- drift av sotningsverksamhet (inte myndighetsutövning) 

- upphandling som inte är kommunövergripande eller avser upphandling med andra kommuner 
eller annars av stor omfattning och/principiell natur.      

 Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd och kommunal väghållningsmyndighet. 

Särskilda uppgifter 

5 § 

Nämnden ska verka för att åstadkomma en från kommunalekonomiska utgångspunkter effektiv 
kommunal fastighetsförvaltning. Nämnden ansvarar därvid för att  

- genom samordnad lokalförsörjning anskaffa, upplåta, hyra in och säga upp lokaler  

- förvalta byggnader som ägs av kommunen 

- genomföra ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter och anläggningar inom tilldelad ekonomisk 
ram  

- förvalta skog och sköta mark, med undantag för anlagda parker, som ägs av kommunen,  

- upplåta nyttjanderätt till kommunal mark i de fall upplåtelsetiden understiger fem år,  

- inom samtliga ansvarsområden verka för att samråd och överenskommelser sker med dem som 
använder nämndens tjänster med avseende på tjänsternas omfattning och kvalitet, 

- vårda den lösa egendom som inom samtliga ansvarsområden står under nämndens förvaltning, 
samt 

- leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten 

 

Uppgifter i samband med byggande och förvaltning 

6 § 

Nämnden ansvarar för förvaltningen av kommunala byggnader. I ärenden som avser uppförande av 
byggnad eller annan ändring (om- och tillbyggnad) åligger nämnden att 

- avge yttrande över nämndernas förslag av lokalbehov såväl vid nybyggnad som 
ändringsåtgärder, 
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- efter beslut av kommunfullmäktige om anvisande av anslag för byggnadsärende - svara för att 
beslutet verkställs, 

- bevaka bidragsmöjligheter inom sitt ansvarsområde samt 

- till berörd nämnd, kommunstyrelse och i förekommande fall kommunfullmäktige anmäla 
eventuella avvikelser från upprättade planer samt söka samråd om hur avvikelsen ska hanteras. 

 

 Nämndens arbetsuppgifter 

7 § 

Nämnden ska ägna särskild uppmärksamhet åt: 

- samordning av nämndens verksamhet med byggnadsnämnden och kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsverksamhet 

- samordning av personal, lokaler, fordon och arbetsmaskiner 

- effektivitet i upphandling 

- bygg-, anläggnings-, och driftsekonomi 

- standard- och kvalitetsfrågor i projekt som genomförs av nämnden 

- underhållsplanering av fastigheter och anläggningar på såväl kort som lång sikt 

- konkurrensfrågor 

- avvägning mellan egenregiverksamhet och entreprenad 

- tillgänglighet 

- säkerhet och trygghetsfrågor 

- åtgärder för en effektiv energianvändning och särskilt beakta möjligheten att använda förnybar 
energi 

- att använda produkter och metoder som främjar en god miljö och långsiktigt hållbart samhälle 

- ge god service och verka för bekvämlighet och trivsel åt medborgarna 

       

Demokrati och medborgarinflytande 

8 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

9 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll  
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- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång. 

- leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag  

10 § 

Utöver vad som anges i 4-9 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

 

Övrigt 

Namn och profilfrågor 

11 § 
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även 
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 
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Förande av talan 

12 § 
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal.  

Samrådsskyldighet 

13 § 
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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2015-02-02, § 162, 2016-12-19 

 
 
 
 
 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Fritidsnämnden  

Reglemente för fritidsnämnden 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Sammansättning och arbetsformer 

Sammansättning 

1 § 

Fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

2 § 

Bland fritidsnämndens ledamöter utser fullmäktige ett presidium bestående av ordförande och vice 
ordförande. 

Nämnden ska överväga behovet och utse de utskott och beredningar, som behövs för att bedriva 
nämndens arbete på ett effektivt sätt. Utskott bör inte vara större än 3 ledamöter. 

Arbetsformer 

3 § 

För fritidsnämndens sätt att arbeta gäller ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Karlshamns 
kommun”. 

 

Nämndens ansvar och befogenheter 

 
Nämndens ansvarsområden 

4 § 

Nämndens ansvarsområde omfattar: 

- rörligt friluftsliv/skärgård 

- fritidsanläggningar (ej byggnader) och båthamnar 

- allmän service till fritids- och friluftsintresset  

- service till föreningar 
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- anlagda parker 

Nämndens verksamhetsansvar 

5 § 

Nämnden har ansvar för: 

- bidrag till föreningar inom nämndens verksamhetsområde 

- upplåtelse av kommunens idrottshallar, gymnastiksalar, idrottsplatser och båtplatser    

- simhall, utomhusbad, allmänna badplatser, allmänna lekplatser och spontanidrottsplatser 

Demokrati och medborgarinflytande 

6 § 

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala 
demokratin och att medborgarnas perspektiv är i fokus. 

Generellt 

7 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden: 

- ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning  

- ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta 
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll  

- rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat 

- månadsvis, med undantag för januari, mars, juni, juli, oktober och december månads utfall, 
genomföra budgetuppföljningar och bokslutsprognoser avseende såväl verksamhet som 
ekonomi för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde närmast efter respektive 
uppföljningsmånads utgång 

- föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och 
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt 
över nämnden. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av 
kommunstyrelsen. 

- medverka till att kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser 
grundas på bästa möjliga beslutsunderlag  

8 § 

Utöver vad som anges i 4-7 §§ ansvarar nämnden för att  

- samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som 
berörs av nämndens ansvarsområde, 

- med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 
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- lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

- verka för reformering av nämndens regelbestånd, 

- vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över, 

- besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

- ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) 
och kommunens arkivstadgar, samt 

- fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden. 

 

Särskilda uppgifter 

9 § 

Nämnden ska dessutom 

- verka för att tekniska nämnden uppmärksammas på behov av tjänster som hör till drift, skötsel 
och underhåll av olika fritidsanläggningar 

- leda och utveckla den taxefinansierade verksamheten 

- upphandling som inte är kommunövergripande eller avser upphandling med andra kommuner 
eller annars av stor omfattning och/principiell natur 

 

Övrigt 
Namn och profilfrågor 

10 § 

Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor.  

 

Förande av talan 

11 § 

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat 
avtal. 

 

Samrådsskyldighet 

12 § 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras 
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller 
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster. 
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Gäller fr. o m: 2019-01-01  
Antagen: KF § x, datum   
       

     

FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för teknik- och fritidsnämnden

 

        

Reglemente för teknik- och fritidsnämnden 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Arbetsformer 
Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Utskott och beredningar 

Utskott 

3 §  

Kommunfullmäktige ska godkänna inrättande av utskott.   

Beredningar 

4 § 

Nämnden ska utse de beredningar som behövs för att bedriva nämndens arbete på ett effektivt 
sätt. En beredning utses för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

5 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 
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Nämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområden  

6 §  

Nämnden ansvarar för förvaltning, innefattande utbyggnad, upprustning, avveckling, drift och 
underhåll, av kommunens parker, leder, motionsspår, industrispår, vägar, gator, gång- och 
cykelvägar, parkeringsplatser och andra trafikanläggningar samt båthamnar och allmänna 
badplatser. Nämnden ansvarar även för belysning av dessa anläggningar.    

Nämnden ansvarar för gaturenhållning, snöröjning och andra liknande åtgärder för gator, torg, 
parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan samt kommunens uppgifter 
gällande skyltning i enlighet med lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning.  

Nämnden är trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor och andra 
författningar. Nämnden ansvarar för utvecklingen av trafiksäkerhetetsarbetet och den strategiska 
trafikplaneringen i kommunen. Nämnden har även i övrigt hand om trafikfrågorna i kommunen, 
däribland uppgifter enligt trafikförordningen (1998:1276) och lagen (1982:129) om flyttning av 
fordon i vissa fall.  

Nämnden ansvarar för kommunens väghållning och är kommunal väghållningsmyndighet enligt 
väglagen (1971:948) och andra författningar. Nämnden ansvarar vidare för kommunens 
uppgifter avseende drift och underhåll av enskilda vägar.  

Nämnden ansvarar för drift av sotningsverksamheten. Myndighetsutövningen gällnade sotning 
ankommer på Räddningstjänsten Blekinge Väst.   

7 §  

Nämnden ansvarar för den kommunala fritidsverksamheten.  

Nämnden ansvarar för den verksamhet som bedrivs i kommunens idrotts-, bad- och 
fritidsanläggningar samt på allmänna badplatser och spontanidrottsplatser, med undantag för det 
ansvar som åvilar andra nämnder.   

Nämnden ska främja idrotts- och friluftslivet genom samverkan och stöd till föreningar.  

Nämnden ska handlägga och besluta om bidrag till föreningar, med undantag för det ansvar som 
åvilar andra nämnder.  

Nämnden ansvarar för upplåtelse av kommunens idrottshallar, gymnastiksalar, idrottsplatser, 
och båtplatser.  

Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen vad avser 
behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel och underhåll av 
olika idrotts-, bad- och fritidsanläggningar.  

Övriga uppgifter 

Styrdokument 

8 §  

Nämnden ansvarar för att ta fram styrdokument inom sina ansvarsområden.  
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Upphandling 

9 § 

Nämnden ansvarar inom sina ansvarsområden för upphandlingar som inte är 
kommunövergripande, av principiell vikt eller sker samordnat med annan.  

Processbehörighet 

10 §  

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan 
i alla mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal. Nämnden har rätt att inom sina ansvarsområden fatta beslut i 
skadeståndsärenden.  

Demokrati och medborgarinflytande 

11 § 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden medverka till utvecklingen av den lokala demokratin 
och att medborgarnas perspektiv är i fokus. Nämnden ska samverka med den som nyttjar dess 
tjänster.  

Uppdrag och verksamhet 

12 §  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. 
Nämnden ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom sina ansvarsområden hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder göra de framställningar som behövs.  

Organisation inom verksamhetsområdet 

13 §  

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  

Behandling av personuppgifter 

14 §  

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

15 §  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
kommunfullmäktige lämnat till nämnden i reglemente och genom finansbemyndigande.  

262



 
Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för teknik- och fritidsnämnden 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
samordnar nämndernas redovisning.  

Information och samråd 

16 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 

Nämnden ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Nämnden ska medverka vid presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen. 

Nämnden ska särskilt samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och grafiska frågor.  

Medborgarförslag 

17 §  

Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
kommunfullmäktige.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
nämndernas redovisning. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.  

 

263



Karlshamns 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nytt reglemente för krisledningsnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för krisledningsnämnden grundar sig på lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för krisledningsnämnden, antaget 2007-06-04 
Förslag på nytt reglemente för krisledningsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Kommundirektören 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-09 Dnr: 2018/3877 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 312 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 25 

 
 
Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att anta nytt reglemente för krisledningsnämnden från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över samtliga reglementen.  
 
Reglementet för krisledningsnämnden grundar sig på lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Reglemente för krisledningsnämnden, antaget 2007-06-04 
Förslag på nytt reglemente för krisledningsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Kommundirektören 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut 
Antagen: KF § 115, 2007-06-04 

 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för krislednings- 
nämnden 

 
Reglemente för krisledningsnämnden  
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare 
bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelse             
i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Detta reglemente utgör styrdokument för kommunens 
organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. Vid höjd beredskap skall            
detta reglemente inte tillämpas. 

1 Kap. Nämndens ansvar 

Ansvarsområden 
1 § 

Krisledningsnämndens ansvarsområden omfattar: 
 

1. fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap  

Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala. 
Händelsen skall innebära en allvarlig störning eller övervägande risk för en allvarlig              
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

Uppgifter 

Generellt 

2 § 
Krisledningsnämnden ska inom sina ansvarsområden: 

 
1. Ansvara för att det inför varje ny mandatperiod utarbetas en plan för hur kommunen                    

skall hantera extraordinära händelser. Planen skall underställas kommunfullmäktige                     
för godkännande. 

 
2. Besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i              

kommunen i den utsträckning som krisledningsnämnden finner nödvändigt med hänsyn         
till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
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3. Besluta om att de uppgifter som krisledningsnämnden har övertagit från andra nämnder             
skall återgå till ordinarie nämnder när förhållande har normaliserats eller när så medges. 

4. Tillse att krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.  

5. Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. Om fullmäktige 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som nämnden har övertagit till ordinarie 
nämnd. 

6. Ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden.                      
För detta ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll. 

 

          3 § 
Utöver vad som anges i 1-2 §§ ansvarar nämnden för att  

1. med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de 
framställningar som befinns påkallade, 

2. lämna information till allmänheten om sin verksamhet, 

3.  verka för reformering av nämndens regelbestånd, 
4.  vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar 

över, 
5.  besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

sekretesslagen (1980:100), 
6.  ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag 

(1990:782) och kommunens arkivstadgar, samt 
7.  fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige 

överlämnar till nämnden. 

2 Kap. Nämndens arbetsformer 

Nämndens sammansättning 
1 § 

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare och skall vara personunion med kommunstyrelsens  
arbetsutskott.  

Presidiets sammansättning 
2 § 

Nämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utses av kommunfullmäktige. 
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Nämnden träder i funktion 

3 § 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denne(a) har förhinder, vice ordföranden, bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Vid tillfälligt förfall för 
ordföranden eller vice ordföranden fullgör den ledamot, som har längst tjänstgöringstid i 
krisledningsnämnden, ordförandens samtliga uppgifter. 

Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller åtgärder            
under extraordinära händelser i fredstid får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller                  
hon därigenom har fått veta om 

1. förhållande av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser. 

2. förhållande av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt 

3. en enskilds persons ekonomiska förhållande, eller 

4. ett företags affärs- eller driftsförhållande. 

Ersättarnas tjänstgöring 

Inkallande av ersättare 

4 § 
När krisledningsnämnden är i funktion och en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett 
sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska anmälan ske snarast till nämndens 
sekreterare. Sekreteraren kallar ersättaren till tjänstgöring. Inkallning ska ske enligt den av 
fullmäktige beslutade tjänstgöringsordningen. 

Deltagande i överläggningar 

5 § 
Ersättare får delta i krisledningsnämndens överläggningar. 

Presidiets tjänstgöring 
6 § 

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del                 
av sammanträde utser krisledningsnämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.         
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden                
utsetts. 

Om ordföranden i krisledningsnämnden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad                    
att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare                    
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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Justering av protokoll 

11 § 
Protokoll justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Krisledningsnämnden kan           
besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan 
krisledningsnämnden justerar den. 

Reservation 
12 § 

Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före              
den tidpunkt som har fastställts för protokollets justering. 

Delgivning 

13 § 
Delgivning med krisledningsnämnd sker med ordförande, förvaltningschef  eller annan som 
nämnden utser. 

Undertecknande av handlingar 

14 § 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska undertecknas              
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden eller andre vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som krisledningsnämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Delegation 

15 § 

Ordföranden, eller den som fullgör denna uppgift, får besluta på krisledningsnämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att krisledningsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant           
beslut skall snarast anmälas till krisledningsnämnden. 
 
Krisledningsnämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på 
nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 34 § kommunallagen får inte delegeras. 

16 § 

Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av krislednings-
nämnden. I avvaktan på sådant antagande, gäller kommunstyrelsens delegationsordning. 
Krisledningsnämndens delegationsordning ska aktualitetsförklaras minst en gång per 
verksamhetsår. 
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17 § 

Krisledningsnämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige            
beslutade kompetensinskränkningar. 

Ekonomiskt bistånd 

18 § 

Krisledningsnämnden får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och lansting som                  
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen rätt                       
till skälig ersättning av den andre kommunen eller landsting. 

Bestämmelser om kommunernas och landstingets möjligheter att hjälpa annan kommun                        
eller annat lansting med hälso- och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse finns i hälso-                  
och sjukvårdslagen (1982:763). 

19 § 

Nämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild 
drabbad. 

_________ 
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Reglemente för krisledningsnämnden 
 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), KL, och andra författningar för 
nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente.   
 
Arbetsformer 

Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

3 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 

Nämndens uppgifter 

4 §  
 
Nämnden är krisledningsnämnd, enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, och därmed kommunens 
ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.  
 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala,  innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 
 
5 § 
 
Ordföranden i nämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 
funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.  
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Ordföranden i nämnden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till 
nämnden.  
 
Har ordföranden i nämnden förhinder träde förste vice ordföranden in i dennes ställe, och om 
båda har förhinder träder andre vice ordföranden in i deras ställe.   
 
6 § 
 
Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 
nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning.   
 
Nämndens beslut ska omedelbart tillställas berörd nämnd och om möjligt ska dessförinnan 
berörd ordförande ha beretts tillfälle att yttra sig.  
 
När förhållandena medger det ska nämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit 
från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 
 
7 §  
 
Nämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. 
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.  
 
8 §  
 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får, när nämndens verksamhet som är föranledd av 
den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om ett 
sådant beslut fattas återgår de verksamhetsområden som nämnden har övertagit till ordinarie 
nämnd.  
 
9 § 
 
Nämnden har till sitt förfogande de resurser som befinns nödvändiga.  
 
10 § 
 
Nämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild 
som drabbats av händelsen. 

 
11 §  
 
För nämndens verksamhet i övrigt gäller lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap, och KL. 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 26 
 
 
Reglemente för revisorerna 
 
Förslag till beslut 
att anta nytt reglemente för revisorerna från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Reglementet för revisorerna har uppdaterats utifrån SKL:s Underlag till 
Revisionsreglemente. Reglementet kompletterar lagstiftningens reglering med lokala 
föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, förvaltning m.m. Reglementet 
ska dock inte reglera eller styra själva inriktningen på granskningsarbetet.  
 
Reglementet för revisorerna har tagits fram i dialog med kanslichefen och 
ekonomikontoret.  
 
Beredningsansvaret för revisorernas reglemente åligger kommunfullmäktiges presidium.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Reglemente för revisorerna, antaget 2016-10-17 
2 Förslag på nytt reglemente för revisorerna 
3 Protokoll - Presidiets beredning av reglemente för revisorerna 

 4    Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, 2018-11-29 
 5    Reglemente för revisorerna, antaget 2016-10-17 
 6    Förslag på nytt reglemente för revisorerna 
 7    Protokoll från presidiets beredning, 2018-12-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Kommundirektör 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Författningssamlingen 
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Utgivare:  Kommunledningsförvaltningen  Kansli 

Gäller från: lagakraftvunnet beslut 

Antagen: KF § 10, 2006-11-06, rev KF § 135, 2016-10-17 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för revisorerna 

 
Reglemente för revisorerna 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Revisionens uppgift 

§ 1 

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,               
styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande                     
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom                      
nämnderna är tillräcklig. 

Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i kommunens                  
företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.  

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen                   
redogör revisorerna för resultaten av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om                       
den tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta                 
anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer                      
och revisorer i företagen – med granskningsrapport och revisionsberättelser. Lekmannarevisorerna 
kan rikta anmärkning, men lämnar inget uttalande i ansvarsfrågan. 

 
Revisionens formella reglering 

§ 2 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. Lekmannarevisionen 
regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra 
företagsformer, t.ex. stiftelselagen. 

God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast 
är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner 
och Landsting). 
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Revisorernas organisation 

§ 3 

Kommunen har det antal revisorer som fullmäktige beslutar. De utses efter val för en  
mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har                   
avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen.                          
Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. 

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

§ 4 

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 

§ 5 

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer till kommunens aktiebolag i det 
antal som fastställs för varje enskilt företag. 

Vad avser revisorer i kommunala stiftelser utses dessa enligt vad som stadgas i stiftelselagens                         
4 kap eller i stadgarna för respektive stiftelse. 

§ 6 

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande, som utses av 
oppositionen, och en vice ordförande, som utses av den politiska majoriteten.  

 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 7 
                                                                                                                                                         
Kommunfullmäktiges presidium utgör beredningsorgan för revisorernas budget. Kostnaderna för 
lekmannarevisionen belastar respektive företag. 

§ 8 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna                           
enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd. 

§ 9 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium.  
Revisorerna lämnar det material och de upplysningar som behövs för denna granskning. 
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Revisorernas och lekmannarevisorernas sakkunniga biträden 

§ 10 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den               
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling 
tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar                 
själva om upphandling. 

§ 11 

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till               
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. 

 

Revisorernas arbetsformer 

§ 12 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden                       
i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även de sakkunniga och andra                         
experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.  

§ 13 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden                  
svarar för att anteckningar upprättas. 

§ 14 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden                
svarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf                    
ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 

§ 15 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer                  
är eniga om innehållet. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden, eller av den revisorerna utser. 

 

Revisorernas rapportering 

§ 16 

Revisionsberättelsen skall lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt fullmäktige bestämmer. 
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Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen senast tre veckor efter                      
det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till revisorerna. 

§ 17 

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas 
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktige så snart en 
granskning är avslutad. 

§ 18 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar. 

§ 19 

Revisorerna kan initiera ärenden i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning när                        
de bedömer att så behövs. 

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om att                
brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande 
åsidosatts.                     

Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna 
till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så 
snart som möjligt efter att beredning skett. 

 

Arkiv 

§ 20 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 

______ 
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Reglemente för revisorerna 
 
Revisionens uppdrag och formella reglering 
 
Roll och uppdrag 
 
1 § 
 
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är kommunfullmäktiges och 
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet 
som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en 
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende 
åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig 
kritik. Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling.  
 
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår 
kommunfullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra 
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften 
att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer 
som kommunfullmäktige utser i företagen.  
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet främja, granska och bedöma verksamheten.  
 
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I 
revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt 
utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också 
rikta anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar 
lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med granskningsrapporter och 
revisionsberättelser.  
 
Formell reglering 
 
2 §  
 
För revisorsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.  
 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen (2017:725), KL, främst i kapitel 12. 
Lekmannarevisionen reglars i aktiebolagslagen (2005:551), kapitel 10. Regler för revisionen 
finns också i lagstiftning för andra företagsformer, t.ex. stiftelselagen (1994:1220).  
 

278



 
Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för revisorerna 

Förbundsordningen i kommunalförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella 
förbundet.  
 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, 
förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. 
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är 
uttolkad och uttryckt i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet (Sveriges kommuner 
och landsting).  
 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande m.m. i KL och den av kommunfullmäktige antagen 
Arbetsordning för styrelse och nämnder.  
 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
förvaltningslagen (2017:900), dataskyddsförordning, lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling m.fl. Revisorerna har också att följa kommunövergripande styrdokument.  
 
Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som revisorerna 
behöver vara orienterad om, för insikt i hur dessa styr och påverkar de organ som revisionen 
granskar.  
 
Revisorernas antal och organisation 
 
Antal revisorer  
 
3 §  
 
Kommunen har 7 revisorer som efter allmänna val utses av kommunfullmäktige för en 
mandatperiod.  
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
kommunfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  
 
Organisation  
 
4 §  
 
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision.  
 
Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag 
 
5 § 
 
Bland kommunens revisorer utser kommunfullmäktige lekmannarevisorer och i 
förekommande fall suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i 
kommunala stiftelser i det antal som fastställts för varje enskilt företag.  
 
För granskningen av kommunens aktiebolag ansvarar vald lekmannarevisor.  
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Ordförande 
 
6 §  
 
Kommunfullmäktige väljer för den tid som kommunfullmäktige bestämmelser en ordförande, 
en förste vice ordförande och en andre viceordförande. Uppdraget är att vara ordförande och 
sammankallande. Ordföranden leder gemensamma sammankomster och sammanträden.  
 
Ordföranden och förste vice ordföranden hämtas ur minoritetens partier i kommunfullmäktige 
och andre vice ordföranden hämtas ur majoritetens partier i kommunfullmäktige.  
 
Uppdragstid 
 
7 §  
 
Kommunfullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets 
verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med 
dubbla grupper av revisorer.  
 
Revisorernas sakkunniga biträden 
 
Sakkunniga biträden 
 
8 §  
 
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga inom sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  
 
Vid upphandling tillämpas kommunens styrdokument för upphandling. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandlingen.  

 
Sakkunnigas rätt till upplysningar 
 
9 §  
 
Bestämmelserna i KL (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.  

 
Revisorernas ekonomi och förvaltning 
 
Beredning av revisorernas budget 
 
10 § 
 
Kommunfullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. 
Revisorerna gör framställning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast.  
 
Lekmannarevisorernas budget 
 
11 §  280
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Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen och 
revisorerna i stiftelserna.  
 
Revisorernas förvaltningsbeslut 
 
12 §  
 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd.  
 
Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 
 
13 §  
 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium. 
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.   
 
Revisorernas sammankomster och sammanträden 
 
14 §  
 
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden 
i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för mötet.  
 
Ordföranden får även kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
kommunfullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.  
 
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 
Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möjligt. 
Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett 
sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.  
 
Minnesanteckningar 
 
15 §  
 
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.  
 
Protokoll  
 
16 §  
 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.  
 
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en 
viss paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den.  
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Skrivelse från revisorerna 
 
17 §  
 
En skrivelse eller motsvarande i revisorerna namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.  
 
Revisorerna och kommunfullmäktige 
 
Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium 
 
18 §  
 
Revisorerna och kommunfullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, som minst 
en gång i halvåret.  
 
Revisorerna och kommunfullmäktige 
 
19 §  
 
Revisorerna närvarar vid kommunfullmäktiges möten för att på kommunfullmäktiges eller 
revisorernas initiativ informera om revisionen samt svarar på frågor.  

 
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i 
kommunfullmäktige.  
 
Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering 
 
20 §  
 
Revisorerna kan initiera ärenden i kommunfullmäktige med anledning av sin granskning och 
om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Kommunfullmäktiges ordförande svarar för 
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  
 
Revisorerna kan initiera ärenden i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning när 
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt.  
 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott 
av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har 
åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredställande åtgärder med anledning därav 
rapporterar revisorerna till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande svarar för 
att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett.  

 
Revisorernas rapportering 
 
Löpande rapportering till kommunfullmäktige 
 
21 §  
 
Revisorernas granskning tillställs ledamöterna i kommunfullmäktige löpande under året. Detta 
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uppfyller kravet i KL att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I 
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till kommunfullmäktige och som 
formellt hör hemma i revisionsberättelsen.  
 
Uttalande om delårsrapport 
 
22 § 
 
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till 
kommunfullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten.  
 
Revisionsberättelsen 
 
23 §  
 
Revisionsberättelsen ska lämnas till kommunfullmäktige vid den tidpunkt som 
kommunfullmäktige bestämmer.  
 
Granskningsrapporter 
 
24 §  
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till kommunfullmäktige vid den 
tidpunkt som kommunfullmäktige bestämmer.  
 
Revisorerna är personuppgiftsansvariga 
 
25 §  
 
Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.  

 
Revisorernas arkiv 
 
26 §  
 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. 
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Kommunfullmäktiges presidium 
2018-12-05 
 
 

sid 1 av 2 

 

 

Plats och tid Rådhuset, Ethels rum, klockan 10:00–11:00  

Närvarande: Marie Sällström (S) Ordförande  
Gertrud Ivarsson (C) 1:e vice ordförande  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 2:e vice ordförande  

Övriga: Erik Bergman, kanslichef 
 

 

  
Sekreterare ………………………………………… 
 Erik Bergman  
  
Ordförande ………………………………………… 
 Marie Sällström 
  
Justerare ………………………………………… 

Iréne Ahlstrand Mårlind 
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Kommunfullmäktiges presidium 
2018-12-05 
 
 

sid 2 av 2 

 

Reglemente för revisorerna 
 
Presidiets beslut 
 
att kommunfullmäktige föreslås anta reglemente för revisorerna 
 
Sammanfattning 
 
Ett nytt reglemente för revisorerna har utarbetats.  
 
Presidiet föreslår bland annat ett förtydligande i reglementet avseende lekmannarevisorns roll i 
del helägda bolagen.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, 2018-11-29 
Befintligt reglemente 
Förslag på nytt reglemente 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ny arbetsordning för styrelse och nämnder från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över arbetsordningen för styrelse och nämnder.   
 
Arbetsordningen för styrelse och nämnder har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Arbetsordningen för styrelse och nämnder har tagits fram tillsammans med 
kanslichefen.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Arbetsordning för styrelse och nämnder, antagen 2011-05-02 
Förslag på ny arbetsordning för styrelse och nämnder 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Samtliga förvaltningschefer 
Kanslichef 
Samtliga nämndsekreterare  
Författningssamlingen 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta ny arbetsordning för styrelse och nämnder från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över arbetsordningen för styrelse och nämnder.   
 
Arbetsordningen för styrelse och nämnder har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Arbetsordningen för styrelse och nämnder har tagits fram tillsammans med 
kanslichefen.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Arbetsordning för styrelse och nämnder, antagen 2011-05-02 
Förslag på ny arbetsordning för styrelse och nämnder 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Samtliga förvaltningschefer 
Kanslichef 
Samtliga nämndsekreterare  
Författningssamlingen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-09 Dnr: 2018/3879 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 265 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 313 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 27 
 
 
Arbetsordning för styrelse och nämnder 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar 
 
att anta ny arbetsordning för styrelse och nämnder från och med den 1 januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Den 19 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny nämndorganisation för 
mandatperioden 2019-2020. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över arbetsordningen för styrelse och nämnder.   
 
Arbetsordningen för styrelse och nämnder har uppdaterats utifrån SKL:s underlag 
(Reglemente för styrelse och nämnder; Ett underlag för lokala bedömningar), nya 
kommunallagen (2017:727) och andra författningar.  
 
Arbetsordningen för styrelse och nämnder har tagits fram tillsammans med 
kanslichefen.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse 
Arbetsordning för styrelse och nämnder, antagen 2011-05-02 
Förslag på ny arbetsordning för styrelse och nämnder 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurister 
Samtliga förvaltningschefer 
Kanslichef 
Samtliga nämndsekreterare  
Författningssamlingen 
 
 
 
 
Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller från: lagakraftvunnet beslut 
Antagen: KF § 72, 2011-05-02  

 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Arbetsordning för styrelse och nämnder 

Arbetsordning för styrelse och nämnder 
Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
denna arbetsordning. Vad som sägs om nämnder gäller också för kommunstyrelsen. 

Sammansättning 
1 § 

Nämndernas sammansättning framgår av respektive reglemente. 

Ersättarnas tjänstgöring 
2 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska anmälan ske snarast till nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar ersättaren till 
tjänstgöring. Inkallning ska ske enligt den av fullmäktige beslutade tjänstgöringsordningen. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige beslutat - i första hand efter 
partitillhörighet. Vid kompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare 
valda ersättare om inte annat uttryckligen anges. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sin under 
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

Ersättare ska alltid kallas in även om majoritetsväxling sker. 

3 § 

Icke tjänstgörande ersättare får delta i nämndens överläggningar.  

4 § 

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste 
ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

Växeltjänstgöring 
5 § 

En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna. 

Sammanträden 
6 § 

Nämnderna sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden 
anser att det behövs. 

Nämnden ska - senast vid första sammanträdet varje år - fastställa tiderna för ordinarie 
sammanträde. 

7 § 

När kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas. 

Kallelse 
8 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Den ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträdet ska den till åldern äldste 
ledamoten göra detta. 
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Ordförande 

9 § 

Det åligger nämndens ordförande att 

- under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde 

- verka för en hög effektivitet i verksamheten 

- främja samverkan med övriga nämnder 

- representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och sammanträden om inte 
nämnden bestämt annat. 

Vid förfall för ordföranden ligger motsvarande uppgifter i första hand på 1:a och i andra hand på 2:e 
vice ordföranden. 

För kommunstyrelsens ordförande finns särskilda bestämmelser i §§ 16-18 reglementet för 
kommunstyrelsen. 

Justering av protokoll 
10 § 

Protokoll justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. När protokollet är justerat är det 
en allmän handling. 

Nämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt 
innan nämnden justerar den. 

Reservation 
11 § 

Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren innan 
protokollet justeras. 

Delgivning 
12 § 

Delgivning till nämnden får mottas av ordföranden, förvaltningschefen eller annan som nämnden 
bestämmer. 
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Undertecknande av handlingar 
13 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden 
eller vid förfall för denne av vice ordföranden eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av 
anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Delegation 
14 § 

Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på 
nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 34 § kommunallagen får inte delegeras. 

15 § 

Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av nämnden. 
Delegationsordningen ska aktualitetsförklaras minst en gång per verksamhetsår. 

Presidier och utskott 

18 § 

I de fall särskilt utskott inrättats framgår detta av respektive nämnds reglemente. För utskott gäller 
§§ 18-24, såvida inte annat framgår av nämndernas reglemente. 

19 § 

Utskottet/Presidiet har till uppgift att bereda nämndens ärenden, företräda nämnden samt fatta 
beslut på nämndens vägnar enligt upprättad delegationsordning. 

20 § 

Avgår ordföranden eller någon av viceordförandena ska fyllnadsval snarast förrättas till nämnds-, 
utskotts- och presidieuppdrag. 

21 § 

Utskottet/Presidiet sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter i utskottet/en 
ledamot i presidiet begär det. 

22 § 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Presidiet handlägger ärenden med närvaro av samtliga två/tre ledamöter. När situationen så kräver 
och/eller i brådskande ärenden, kan beslut fattas när minst två ledamöter är närvarande. 
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Över utskottets/presidiets beslut ska föras protokoll och beslutsförda ärenden ska diarieföras eller 
samlas i serier, så återsökning kan ske på ett betryggande sätt. 

23 § 

I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollsskrivning, protokollets innehåll och 
justering samt reservation äger vad som i kommunallagen är föreskrivet om nämnder och styrelser 
motsvarande tillämpning. 

24 § 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet/presidiet om 
beredning behövs. 

Ordföranden avgör vilka ärenden som ska beredas av utskottet/presidiet. 

Närvarorätt 

25 § 

Vid respektive nämnds, utskotts och presidies sammanträden får i den mån inte nämnden, utskottet 
eller presidiet för särskilt fall beslutat annorlunda, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med 
rätt att delta i överläggningarna. Beträffande anställdas skyldighet att närvara vid sammanträde och 
att föredra ärenden gäller vad som är föreskrivet i lag eller på annat sätt. 

Personalföreträdarna har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträde i enlighet med 
vad som är föreskrivet i kommunallagen. 

Öppettider 

26 § 

Samtliga förvaltningsenheter ska hålla öppet för allmänheten åtminstone under 2 timmar för 
utlämnade av allmänna handlingar alla vardagar. 
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Arbetsordning för styrelse och nämnder 
 

Utöver vad som föreskrivs om styrelse och övriga nämnder i kommunallagen (2017:725) och andra 
författningar gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Arbetsordningen ska inte tillämpas om 
det finns avvikande bestämmelser i speciallag.  

Vad som nedan sägs om nämnder gäller också för styrelsen.  

 

Sammansättning 

1 § 

Nämndernas sammansättning framgår av respektive reglemente.  

Tidpunkt för sammanträden 

2 § 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Nämnden ska senast vid första sammanträdet varje år fastställa tiderna för ordinarie sammanträden.  

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligt hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för det extra sammanträdet.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra tiden för 
sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att tiden för ett sammanträde ska 
ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.  

3 § 

När kommunfullmäktige sammanträder ska inga andra sammanträden hållas. 
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Kallelse 

4 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.   

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska 
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 
senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte olämpligt. 
Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista och samtliga handlingar i ärendena, om inte hinder 
möter på grund av lag eller annan författning.  

Offentliga sammanträden 

5 § 

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i 
ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av 
sekretess.  

Närvarorätt 

6 § 

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden 
och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna 
rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämnar upplysningar. Även anställd i kommunen och 
särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.  

Personalföreträdarna har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträde i enlighet med 
vad som är föreskrivet i KL.  

Ordföranden  

7 § 

Det åligger nämndens ordförande 

- att leda nämndens arbete och sammanträden, 

- kalla till sammanträde i enlighet med lag och denna arbetsordning,  

295



Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Arbetsordning för styrelse och nämnder

3 

- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 

- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, och 

- bevaka att nämndens beslut verkställs.  

Det åligger nämndens ordförande att kontakta ersättare för att säkerställa att nämnden är beslutsför.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs.  

För kommunstyrelsens ordförande finns särskilda bestämmelser i 29 § i reglementet för 
kommunstyrelsen. 

Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 

8 § 

Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den till åldern äldste ledamoten.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.  

Förhinder 

9 § 

En ledamot som har förhinder att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli. 
Kansliet ska underrätta ordföranden om detta, om det finns risk att nämnden inte blir beslutsför.  

Ersättares tjänstgöring 

10 § 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionerligt, tjänstgöra enligt den ordning som 
kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 
tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet. Vid  kompletteringsval inträder nyvald 
ersättare i turordning efter partiers tidigare valda ersättare om inte annat uttryckligen anges. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i 
protokollet.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en 
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ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i turordningen.  

Jäv, avbruten tjänstgöring 

11 § 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra 
igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet 
mellan partierna.  

Yrkanden 

12 § 

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden menar att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt.  

Deltagande i beslut 

13 § 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det 
med acklamation.  

Reservation 

14 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Justering av protokoll 

15 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  
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Kungörelser och tillkännagivande av föreskrifter m.m.  

16 § 

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser.  

Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering 
av den kommunen författningssamlingen bedöms nödvändig.  

Delgivningsmottagare 

17 § 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden beslutar.  

Undertecknade av handlingar 

18 § 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden 
inträder vice ordföranden eller andre vice ordförande, och vid förfall för dessa den ledamot som 
nämnden utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet, och i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.  

Utskott  

19 § 

Det framgår av nämndernas reglementen om kommunfullmäktige har bestämt att det ska finnas ett 
arbetsutskott. Nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott efter godkännande från 
kommunfullmäktige.  

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 
Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en 
ledamot eller en ersättare i utskottet som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast 
förrättas.  

Utskottet sammanträdet på tid och plats som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. Ordföranden 
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ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet 
får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.  

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras. 

Beredning av ärenden 

20 § 

De ärenden som ska avgöras av nämnderna i dess helhet bör beredas av ett utskott eller presidiet om 
beredning behövs. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska beredas.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.  

Delegation  

21 §  

Nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller anställd att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden i enlighet med KL. Ärenden enligt 
6 kap. 38 § KL får inte delegeras. Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning 
som antas av nämnden.  

Nämnden får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 

Anmälan av beslut 

22 §  

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska 
anmälans till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 
genom laglighetsprövning.  

Beslut som fattats av ordförande, eller annan ledamot som nämnden har utsett, i brådskande ärenden 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att första att-satsen avslås 
 
att andra att-satsen förklaras besvarad 
 
att tredje att-satsen avslås 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i en 
motion, inkommen 2017-06-15, 
 
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på 
etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter  
 
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som diskriminerar på 
grund av kön eller sexuell läggning  
 
att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som måste fyllas i där 
föreningarna klart och tydligt kan redovisa att de inte på något sätt diskriminerar på 
grund av kön eller sexuell läggning  
 
Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2018-04-09 § 80 där beslut fattades om 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning av skillnaden mellan positiv 
och negativ diskriminering.  
 
Motionen har tidigare remitterats till fritidsnämnden som föreslår kommunfullmäktige att 
avslå motionen. Det har vid tidigare behandling av ärendet konstaterats att Karlshamns 
kommun idag ger föreningsbidrag till pensionärs-, handikapp-, ungdomsföreningar och 
till föreningar inom det sociala området samt till lokala studieförbund, kulturföreningar 
och övriga landsbygdsföreningar.  
För samtliga föreningsbidrag finns antagna regler som anger vilka kriterier som krävs för 
att erhålla bidrag. Nämnderna har rätt att granska ansökande föreningars handlingar 
och om de visar sig innehålla delar som strider mot lag eller i annat hänseende är 
olämpliga kan ansökan avslås.  
 
Definitionen av diskriminering utifrån diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller 
kränks (negativ diskriminering) och att missgynnandet eller kränkningen har samband 
med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som finns i lagstiftningen,  

- kön 
- könsöverskridande identitet eller uttryck 
- etnisk tillhörighet 
- religion eller annan trosuppfattning 
- funktionsnedsättning 
- sexuell läggning 
- ålder 
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Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering direkt eller indirekt 
diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och 
instruktioner att diskriminera.  
 
Begreppet positiv diskriminering brukar kanske oftare benämnas som positiv 
särbehandling dvs. att missgynnade eller underrepresenterade grupper ges förtur vid t 
ex tillsättande av en tjänst på en arbetsplats. Personerna måste, för att positiv 
särbehandling ska vara tillåten vid en rekrytering, ha jämlika meriter och åtgärden ska 
stå i proportion till ändamålet med åtgärden. Vid positiv särbehandling är oftast syftet 
bakom särbehandlingen gott t ex att en ökad mångfald eftersträvas. Eftersom det 
handlar om att sortera människor och ofta utifrån faktorer de inte kan styra över, 
benämns det ibland ändå som diskriminering, positiv diskriminering. 
 
Då nämnderna har rätt att granska föreningars handlingar och, om handlingarna visar 
sig innehålla delar som strider mot lag eller i annat hänseende är olämpliga, kan avslå 
en ansökan om bidrag så ska inte Karlshamns kommun ekonomiskt stödja föreningar 
som diskriminerar på grund av kön eller sexuell läggning. Det finns reglerat i gällande 
lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-24 
Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer pga. kön eller sexuell 
läggning – Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD), Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) och Anders Englesson (MP) yrkar att motionens första att-sats ska 
avslås, att den andra ska förklaras besvarad och den tredje ska avslås.  
 
Tor Billing (SD) yrkar att motionen ska bifallas.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motionen 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i en 
motion, inkommen 2017-06-15, 
 
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på 
etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter  
 
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som diskriminerar på 
grund av kön eller sexuell läggning  
 
att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som måste fyllas i där 
föreningarna klart och tydligt kan redovisa att de inte på något sätt diskriminerar på 
grund av kön eller sexuell läggning  
 
Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2018-04-09 § 80 där beslut fattades om 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning av skillnaden mellan positiv 
och negativ diskriminering.  
 
Motionen har tidigare remitterats till fritidsnämnden som föreslår kommunfullmäktige att 
avslå motionen. Det har vid tidigare behandling av ärendet konstaterats att Karlshamns 
kommun idag ger föreningsbidrag till pensionärs-, handikapp-, ungdomsföreningar och 
till föreningar inom det sociala området samt till lokala studieförbund, kulturföreningar 
och övriga landsbygdsföreningar.  
För samtliga föreningsbidrag finns antagna regler som anger vilka kriterier som krävs för 
att erhålla bidrag. Nämnderna har rätt att granska ansökande föreningars handlingar 
och om de visar sig innehålla delar som strider mot lag eller i annat hänseende är 
olämpliga kan ansökan avslås.  
 
Definitionen av diskriminering utifrån diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller 
kränks (negativ diskriminering) och att missgynnandet eller kränkningen har samband 
med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som finns i lagstiftningen,  

- kön 
- könsöverskridande identitet eller uttryck 
- etnisk tillhörighet 
- religion eller annan trosuppfattning 
- funktionsnedsättning 
- sexuell läggning 
- ålder 

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering direkt eller indirekt 
diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och 
instruktioner att diskriminera.  
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Begreppet positiv diskriminering brukar kanske oftare benämnas som positiv 
särbehandling dvs. att missgynnade eller underrepresenterade grupper ges förtur vid t 
ex tillsättande av en tjänst på en arbetsplats. Personerna måste, för att positiv 
särbehandling ska vara tillåten vid en rekrytering, ha jämlika meriter och åtgärden ska 
stå i proportion till ändamålet med åtgärden. Vid positiv särbehandling är oftast syftet 
bakom särbehandlingen gott t ex att en ökad mångfald eftersträvas. Eftersom det 
handlar om att sortera människor och ofta utifrån faktorer de inte kan styra över, 
benämns det ibland ändå som diskriminering, positiv diskriminering. 
 
Då nämnderna har rätt att granska föreningars handlingar och, om handlingarna visar 
sig innehålla delar som strider mot lag eller i annat hänseende är olämpliga, kan avslå 
en ansökan om bidrag så ska inte Karlshamns kommun ekonomiskt stödja föreningar 
som diskriminerar på grund av kön eller sexuell läggning. Det finns reglerat i gällande 
lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-24 
Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer pga. kön eller sexuell 
läggning – Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD), Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen ska avslås.  
 
Tommy Strannemalm yrkar att motionen ska bifallas.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner arbetsutskottet besluta i 
enlighet med Per-Ola Mattssons yrkande.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

 
Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 247 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 286 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 28 
 
 
Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer pga kön 
eller sexuell läggning - Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD), Görgen 
Lennarthsson (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att 
 
Sammanfattning 
 
Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD) och Görgen Lennarthsson (SD) föreslår i 
en motion, inkommen 2017-06-15, 
 
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som grundar sig på 
etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter  
 
att Karlshamns kommun inte ekonomiskt ska stödja föreningar som diskriminerar på 
grund av kön eller sexuell läggning  
 
att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som måste fyllas i där 
föreningarna klart och tydligt kan redovisa att de inte på något sätt diskriminerar på 
grund av kön eller sexuell läggning  
 
Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2018-04-09 § 80 där beslut fattades 
om att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning av skillnaden 
mellan positiv och negativ diskriminering.  
 
Motionen har tidigare remitterats till fritidsnämnden som föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Det har vid tidigare behandling av ärendet 
konstaterats att Karlshamns kommun idag ger föreningsbidrag till pensionärs-, 
handikapp-, ungdomsföreningar och till föreningar inom det sociala området samt 
till lokala studieförbund, kulturföreningar och övriga landsbygdsföreningar.  
För samtliga föreningsbidrag finns antagna regler som anger vilka kriterier som 
krävs för att erhålla bidrag. Nämnderna har rätt att granska ansökande föreningars 
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handlingar och om de visar sig innehålla delar som strider mot lag eller i annat 
hänseende är olämpliga kan ansökan avslås.  
 
Definitionen av diskriminering utifrån diskrimineringslagen är att någon 
missgynnas eller kränks (negativ diskriminering) och att missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som 
finns i lagstiftningen,  

 kön 
 könsöverskridande identitet eller uttryck 
 etnisk tillhörighet 
 religion eller annan trosuppfattning 
 funktionsnedsättning 
 sexuell läggning 
 ålder 

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering direkt eller indirekt 
diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och 
instruktioner att diskriminera.  
 
Begreppet positiv diskriminering brukar kanske oftare benämnas som positiv 
särbehandling dvs. att missgynnade eller underrepresenterade grupper ges förtur 
vid t ex tillsättande av en tjänst på en arbetsplats. Personerna måste, för att positiv 
särbehandling ska vara tillåten vid en rekrytering, ha jämlika meriter och åtgärden 
ska stå i proportion till ändamålet med åtgärden. Vid positiv särbehandling är oftast 
syftet bakom särbehandlingen gott t ex att en ökad mångfald eftersträvas. Eftersom 
det handlar om att sortera människor och ofta utifrån faktorer de inte kan styra 
över, benämns det ibland ändå som diskriminering, positiv diskriminering. 
 
Då nämnderna har rätt att granska föreningars handlingar och, om handlingarna 
visar sig innehålla delar som strider mot lag eller i annat hänseende är olämpliga, 
kan avslå en ansökan om bidrag så ska inte Karlshamns kommun ekonomiskt stödja 
föreningar som diskriminerar på grund av kön eller sexuell läggning. Det finns 
reglerat i gällande lagstiftning.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-24 
Motion om att inte stödja föreningar som diskriminerar personer pga. kön eller 
sexuell läggning – Tommy Strannemalm (SD), Ulf Lind (SD), Görgen Lennarthsson 
(SD) 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Emma Håkansson 
Nämndsekreterare
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   2017-04-05
    

Etniska- och föreningar som inte accepterar personer pga kön eller sexuell läggning  
 
Hela Sverige har ett stort problem med segregation och utanförskap där nyanlända och nästkommande 
generationer med invandringsbakgrund inte blir en del av den svenska kulturella gemenskapen. Något 
som inte bara försämrar möjligheter för invandrare att skaffa arbete och egen försörjning. Den minskar 
även tilliten till demokratiska styrelseskick och försvårar upprätthållandet av samhällets basala 
funktioner. 

De skattefinansierade etniska föreningarna motverkar den viktiga integrationen då de istället 
framhåller kulturella och etniska särarterna, som tur är har vi det än sålänge inte i Karlshamnskommun 
men med tanke på den kraftiga spridningen av denna tyd av föreningar de senaste åren så är det bara 
en tidsfråga innan de kommer hit. Vidare så finns det föreningar som inte accepterar att personer 
medverkar pga kön eller sexuell läggning. Dessa skattemedel som går till dessa föreningar bör istället 
läggas på verksamheter som hjälper invandrare att komma in i det svenska samhället och den svenska 
kulturen och stärka deras identitet som svenskar. 

Stöd till det lokala föreningslivet bör därför inte i framtiden utgå till etniska föreningar och stoppas till 
föreningar som utesluter ett visst kön eller sexuell läggning. Undantag av etiska föreningar för i 
Sverige erkända nationella minoriteter. 

 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 
 
Att Karlshamns kommun inte ekonomiskt kommer att ska stödja föreningar som grundar sig på 
etnicitet, med undantag för föreningar av i Sverige erkänt nationella minoriteter. 

Att Karlshamns kommun inte ekonomiskt kommer att ska stödja föreningar som diskriminerar pga 
kön eller sexuell läggning 

Att uppdra till kommundirektören att ta fram ett formulär som måste fyllas i där föreningarna klart och 
tydligt kan redovisa att de inte på något sätt diskriminerar pga kön eller sexuell läggning 

 

 
 

 

 

____________________ 
Tommy Strannemalm

____________________ 
Görgen Lennarthsson

____________________ 
Ulf Lind
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga aktualitetsperioden för nuvarande bostadsförsörjningsprogram till och med 
2019. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa; 

- Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
- Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
- Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram 
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 
2012-2017. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 att förlänga aktualiteten för 
nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning till 2018. Riktlinjerna ligger till grund för 
kommunens strategiska planering, stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att 
aktualitetsperioden för riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jens Löfqvist 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga aktualitetsperioden för nuvarande bostadsförsörjningsprogram till och med 
2019. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa; 

- Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
- Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
- Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram 
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 
2012-2017. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 att förlänga aktualiteten för 
nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning till 2018. Riktlinjerna ligger till grund för 
kommunens strategiska planering, stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att 
aktualitetsperioden för riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jens Löfqvist
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2018-11-06 Dnr: 2018/105 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-27 275 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 296 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 29 
 
 
Förlängning av bostadsförsörjningsprogrammets aktualitet 
 
Förslag till beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige förlänga aktualitetsperioden för nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram till och med 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa; 

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet. 

2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram 
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 
2012-2017. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 att förlänga aktualiteten för 
nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning till 2018. Riktlinjerna ligger till grund för 
kommunens strategiska planering, stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att 
aktualitetsperioden för riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-06 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jens Löfqvist 
 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383). Översynen resulterade i en revidering som betonar behovet av ett regionalt 
perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen, där 
bostadsförsörjning numera är ett uttalat allmänintresse i 2 kap 3 § 5p. Eftersom lagen 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har reviderats efter att nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram antogs samt att bostadsmarknaden genomgått förändringar 
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som inte kunde förutspås i nuvarande bostadsförsörjningsprogram, gör 
stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att ett nytt bostadsförsörjningsprogram bör tas 
fram som redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning för perioden 2019 och 
framåt.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen har jobbat med att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram under 2018 och ett samrådsförslag väntas vara klart under 
december 2018. Regeringen gav 2017 en särskild utredare i uppdrag att lämna ett 
förslag på hur fördelning av bostadsförsörjningsansvaret ska kunna ske mellan stat och 
kommun. Utredningen publicerades 2018-06-05, Ett gemensamt 
bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35), och föreslår ett nytt arbetssätt för att få 
staten och kommunen att ta ett gemensamt ansvar för bostadsförsörjningen. För att inte 
kommunens nya bostadsförsörjningsprogram ska bli utdaterad om en ny lag antas har 
samrådsförslaget omarbetats för att beakta nuvarande lagstiftning samt de förslag på 
ändringar som lagts fram. 
 
   
Jens Löfqvist 
Planarkitekt
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har översänt delårsrapport 2018-01-01—2018-07-31 
och bokslutsprognos 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-07-31 
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 
Utlåtande från revisorerna 
 
Beslutet skickas till 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 318 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 30 
 
 
Delårsrapport januari-juli 2018 - Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten Västra Blekinge har översänt delårsrapport 2018-01-01—2018-07-31 
och bokslutsprognos 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-07-31 
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 
Utlåtande från revisorerna 
 
Beslutet skickas till 
 
 
 
 
 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare

313



 

       

       

D E L Å R S R A P P O R T 

O C H 

B O K S L U T S P R O G N O S  2018 

       
FÖR 

       
Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Kommunalförbund 
Org nr 222000-0935 

 
      

       

       

       Direktionen får härmed avlämna delårsrapport 

2018-01-01 -- 2018-07-31 

       

       

 Innehåll 

   

Sida 

         - förvaltningsberättelse 

   

2-22 

  - resultaträkning 

   

23 

  - kassaflödesanalys 

   

23 

  - balansräkning 

   

24 

  - tilläggsupplysningar 

   

25-28 

 

       
       

        

314



                                                                                               Delårsrapport 2018-07-31 

                                                                                                                                                                 

   

2 

 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  

     
Direktionen avlämnar härmed delårsrapport för perioden  

2018-01-01 -- 2018-07-31. 

Delårsrapporten är upprättad i tusentals svenska kronor, tSEK.   

1. Verksamheten      

Kommuner skall ha en räddningstjänst för att kunna utföra räddningsinsatser i samband med bland 

annat bränder, översvämningar, ras, skred, trafikolyckor, tågolyckor och utsläpp av olja eller kemikalier 

på land eller i inre vatten. I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor definieras vad som utgör en 

räddningsinsats och enligt lagen skall en kommun "ansvara för en räddningsinsats endast om detta är 

motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för 

insatsen och omständigheterna i övrigt." 

 

För kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström samordnas ansvaret i kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Västra Blekinge. Vi arbetar utifrån visionen:  

”Området, som Räddningstjänsten Västra Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt”. 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinges huvudsakliga uppgifter anges i förbundsordningen som beslutas 

av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. I förbundsordningen anges att Räddningstjänsten 

ska fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor. 

Förbundet ska också utöva den tillsyn som åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor och även pröva tillstånd enligt samma lag. 

 

I lag om skydd mot olyckor anges att kommunen ska ha ett handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och räddningstjänst. Utifrån förbundsordningen och de nationella målen har 

Räddningstjänsten fastställt en vision, en verksamhetsidé samt verksamhetsmål i 

handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet är antaget av kommunalförbundets direktion. 

Verksamhetsmålen har brutits ner i prestationsmål som årligen fastställs i en verksamhetsplan. I 

verksamhetsplanen anges årets prestationsmål och aktiviteter som ska bidra till en ökad trygghet för 

kommuninvånaren. Denna verksamhetsplan skall vara ett styrande dokument för Räddningstjänsten 

315



                                                                                               Delårsrapport 2018-07-31 

                                                                                                                                                                 

   

3 

 

under år 2018. Här anges vilka aktiviteter och projekt, utifrån ett antal fokusområden, som kommer att 

genomföras under året och som kommer att utveckla verksamheten. 

     

1.2 Kommunalförbundets medlemmar  

Kommunalförbundets medlemmar är Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner och 

medlemmarnas andel i förbundet fördelas enligt följande:  

Karlshamn: 57,80%      

Sölvesborg: 24,90%      

Olofström: 17,30%      

 

Förbundet styrs av en förbundsdirektion bestående av nio ordinarie ledamöter, med personliga 

ersättare, varav tre ledamöter från respektive medlemskommun. 
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2. Verksamhetsplan 2018 

Verksamhetsplanens prestationsmål delas in i övergripande mål för hela verksamheten, den 

förebyggande verksamheten samt för den skadeavhjälpande verksamhet. Vid sidan av verksamheterna 

finns även interna stödprocesser som arbetar med ekonomi, personal och driftfrågor för att 

verksamheten skall kunna bedrivas så effektivt som möjligt. 

Under året arbetar verksamheterna med löpande arbetsuppgifter men med speciellt fokus på de 

planerade aktiviteter som beskrivs och definieras i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen för 2018 

beslutades av direktionen i december 2017 och innehåller totalt 20 aktiviteter som skall genomföras 

under året för att uppfylla verksamhetsmålen.  

 

2.1 Övergripande mål för hela verksamheten  
 

2.1.1 Civilt försvar 

Det civila försvaret omfattar hela samhället med all den verksamhet som måste fungera under höjd 

beredskap. Planen för civilt försvar har återupptagits och ska genomföras utifrån de anvisningar 

regeringen har angivet. Regeringen betonar vikten av beredskapsplanering påbörjas inom kommuner 

och landsting samt att länsstyrelserna fortsätter sitt arbete med planeringen av totalförsvaret.  

För Räddningstjänsten Västra Blekinge innebär det att beredskapsplanering måste fördjupas inom 

områdena skydd och säkerhet samt elektroniska kommunikationer. Det är viktigt att ha tillgång till 

säkra kommunikationer och anpassade lokaler, fungerande arbetsformer för samverkan och ledning 

samt säkerställd personalförsörjning och uthållighet. Arbetet kommer att bedrivas långsiktigt i olika 

etapper för att nå målet 2020. 
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 Status 2018-07-31 Prognos 2018-12-31 

Aktivitet 2.1.1.1 

För att säkerställa personalförsörjningen är målet 

att all tillsvidareanställd personal ska vara 

krigsplacerad i Räddningstjänsten Västra 

Blekinge.  

Senast 2018-11-30 skall personalens 

krigsplaceringar inventeras och kontrolleras mot 

Rekryteringsmyndigheten. För den personal som 

inte är krigsplacerad i vårt förbund kommer 

kontakt att tas med berörda myndigheter/företag 

för att om möjligt överföra deras krigsplacering 

till vårt förbund. 

 

 

Påbörjat 

 

 

 

 

Aktivitet 2.1.1.2 

För att kunna samverka med övriga totalförsvaret 

måste viss personal säkerhetsklassas.  

Senast 2018-12-31 skall nyckelpersoner 

identifieras och begäran om säkerhetsklassning 

inlämnas till Säkerhetspolisen. 

 

Påbörjat 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Jämlikhet  

Forskning visar på att det finns vinster med en jämlik arbetsplats. Framför allt påverkas arbetsmiljön 

positivt. Räddningstjänsten Västra Blekinge påbörjade under 2017 ett arbete med jämlikhetsfrågor. 

Med jämlikhet menas frågor som både rör jämställdhet och mångfald. Arbetet kommer att fortgå 

under flera år, med målet att jämlikhetsfrågor ska integreras som en naturlig del i organisationen.  

Inspiration väcktes på Räddningstjänsten Syds konferens där de berättade om sitt jämställdhetsarbete 

"En brandstation för alla". Det visade sig i våra diskussioner, efter konferensen, att det även finns 

attityder och värderingar som vi måste arbeta med i vår organisation. 

 

 Status 2018-07-31 Prognos 2018-12-31 

Aktivitet 2.1.2.1 

Revidera nuvarande jämställdhetspolicy med 

jämställdhetsplan. Arbetet ska vara klart 2018-06-

30. 

 

Ej påbörjat. 

Resursbrist och hög 

arbetsbelastning. 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 2.1.2.2 

Arbetet med jämlikhetsfrågor kommer att 

bedrivas systematiskt och målinriktat. Ett andra 

steg i arbetet med jämlikhetsfrågor är att tillföra 

kunskap i dessa frågor. Detta kommer att ske vid 

två tillfällen med tema/föreläsning under året. 

Arbetet ska vara klart 2018-11-30. 

 

Ej påbörjat. 

Resursbrist och hög 

arbetsbelastning. 
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Aktivitet 2.1.2.3 

Under 2018 ska SONA användas vid två tillfällen. 

SONA är en förkortning på Samtal Om Normer 

och Attityder. Det är en metod som ska 

synliggöra och ifrågasätta normer och attityder i 

olika jämlikhetsfrågor genom diskussion och 

ledning av samtalsledare. Metoden SONA arbetar 

med den positiva och stärkande psykosociala 

arbetsmiljön. Arbetet ska vara klart 2018-11-30. 

 

Ej påbörjat. 

Resursbrist och hög 

arbetsbelastning. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Förebyggande verksamhet  

I verksamhetsplanen för den förebyggande verksamheten definieras fyra mål med tio aktiviteter 

kopplade till målen. Målen är Individpassar brandskydd, myndighetsutövande, kommunicera med rätt 

målgrupp på rätt sätt samt att utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att förebygga 

olyckor.  

 

2.2.1  Individanpassat brandskydd 

Varje år omkommer runt 100 människor till följd av brand och majoriteten av dessa omkommer i sitt 

eget hem. Räddningstjänsten arbetar aktivt med att förmedla våra budskap och kunskap genom olika 

insatser. Dock finns det ett stort antal människor som inte nås genom traditionella utbildnings- eller 

kommunikationsinsatser. Det finns människor som på olika sätt är mer riskutsatta och för att nå dessa 

och erbjuda dem möjligheten till en säkrare tillvaro behöver vi samverka med andra aktörer. Vi 

behöver finna ”En förlängd arm”. 

 

 Status 2018-07-31 Prognos 2018-12-31 

Aktivitet 2.2.1.1 

Räddningstjänsten ska ta fram en projektplan ”En 

förlängd arm” som beskriver det arbete som 

önskas utföras gemensamt med andra. Berörda 

kommer att vara till exempel 

omsorgs/socialförvaltningarna, sotningstjänsten, 

fastighetsägarna, försäkringsbolagen och 

föreningslivet. Projektplanen kommer att delas 

upp i olika delar vilka kommer genomföras i 

etapper och där varje del behandlar en viss 

samverkanspart. För att kunna arbeta effektivt 

med detta ska en arbetsgrupp bestående av 

bland annat Enhetschef Förebyggande, 

utbildningssamordnare och en person från femte 

skiftet bildas. Klart senast 2018-08-31. 

 

Ej påbörjad. 

Arbetet skulle 

påbörjats innan 

sommaren och 

färdigställas under 

hösten men har fått 

prioriteras ner på 

grund av utredning 

gällande 

”Strukturella 

förändringar”. 
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Aktivitet 2.2.1.2 

Under hösten år 2017 inleddes samverkan, enligt 

ovanstående aktivitet, med 

omsorgs/socialförvaltningarna och denna 

kommer att fortsätta år 2018. Räddningstjänsten 

har under hösten 2017, i samverkan med 

kommunerna, arbetat med en gemensam 

checklista som ska testas och färdigställas under 

år 2018. Klart senast 2018-11-30. 

 

Påbörjad. 

Checklistan är 

testad i Olofström 

(pilotprojekt) och så 

gott som 

färdigställd men 

Räddningstjänsten 

ska hjälpa till med 

att ta fram en 

åtgärdslista. 

 

 

 

2.2.2 Myndighetsutövande  

Räddningstjänsten ska utöva tillsyn för att tillse att verksamhetsinnehavare och fastighetsägare 

efterlever Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE). Inträffande händelser, tips från allmänheten samt tidigare tillsynsteman tas i 

beaktande då ett nytt program för tillsyn skapas. Tillståndshantering ska ske enligt gällande lag och 

föreskrift och strävan är alltid att kunna hantera dessa ärenden så skyndsamt som möjligt.  

 

 Status 2018-07-31 Prognos 2018-12-31 

Aktivitet 2.2.2.1 

Tillsyn ska utföras enligt tillsynsplan. Under 2018 

ska minst 200 tillsyner genomföras (LSO och LBE). 

Uppföljning ska utföras kontinuerligt under året i 

samband med inplanerade tillsynsmöten (fyra 

gånger/år). Klart 2018-11-30. 

 

Tillsynsarbetet går 

fint. Ett relativt stort 

antal tillsyner 

återstår men det 

finns goda 

förhoppningar om 

att uppnå målet. 

 

 

 

 

Aktivitet 2.2.2.2 

En tillsynsmanual, där hela tillsynsverksamheten 

dokumenteras, ska skrivas. Exempel på innehåll är 

mötesrutiner, genomförande av tillsyn samt 

rutiner för uppföljning. Klart senast 2018-11-30. 

 

 

Ej påbörjad, osäkert 

om aktiviteten 

kommer att bli 

slutförd. 

 

 

 

 

 

Aktivitet 2.2.2.3 

Ett informationsbrev gällande tillstånd för 

hantering av brandfarlig vara ska skrivas och 

skickas till samtliga restaurang- och 

nattklubbsinnehavare inför sommaren. I utskicket 

ska det tydliggöras när tillstånd krävs, hur de 

ansöker om detta och vad konsekvenserna kan bli 

om brandfarlig vara hanteras utan tillstånd. 

Information om själva hanteringen ska bifogas. 

Klart senast 2018-02-28. 

 

 

 

 

 

Slutförd 
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2.2.3 Kommunicera med rätt målgrupp 

Räddningstjänsten ska kommunicera med de som bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner i 

syfte att stärka den enskildes förmåga att hantera olyckor. Räddningstjänsten ska aktivt arbeta med att 

kommunicera med kommuninvånarna via olika sociala medier och genom fysiska möten.  

 

 Status 2018-07-31 Prognos 2018-12-31 

Aktivitet 2.2.3.1 

Kommunikationsinsatser ska utföras enligt 

kommunikationsplan och ska sedan följas upp vid 

varje inplanerat möte (fyra gånger/år). Klart senast 

2018-12-15. 

 

Påbörjad. 

Samtliga fysiska 

insatser har 

genomförts. De 

flesta aktiviteter på 

sociala medier har 

genomförts. Dock 

har vi fått prioritera 

bort några stycken. 

I andra änden har 

även vissa extra 

inlägg gjorts med 

anledning av 

eldningsförbud och 

särskilda händelser. 

Två stycken möten 

hölls under våren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 2.2.3.2 

Inventering av förebyggande information på 

Räddningstjänstens hemsida ska ha utförts senast 

2018-03-31. Denna inventering ska sedan följas 

av ett uppdateringsarbete. Information som 

förmedlas ska vara aktuell och 

ansökningsblanketter ska vara lättbegripliga. Klart 

senast 2018-11-30. 

 

Påbörjad. 

Inventering har 

utförts och nu 

återstår 

uppdatering. 
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2.2.4 Utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor  

De som bor, vistas och verkar i förbundets medlemskommuner bör ha grundläggande kunskap om hur 

de skyddar sig mot brand och andra olyckor. Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med att 

genomföra utbildningar i syfte att stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor. 

 

 Status 2018-07-31 Prognos 2018-12-31 

Aktivitet 2.2.4.1 

Under året ska årskurs 4 samt årskurs 7 erbjudas 

utbildning. Räddningstjänsten vill erbjuda 

likvärdig utbildning i samtliga kommuner och 

avser därför utföra beprövat koncept för årskurs 7 

även i Olofström. Detta utbildningskoncept ska 

presenteras för berörda under året och 

representanter ska bjudas in att delta då 

utbildningen utförs med Sölvesborg under våren. 

Utbildningsinsatser ska följas upp kontinuerligt i 

samband med utbildningsgruppens möten. Klart 

senast 2018-11-30. 

 

Påbörjad. 

Utbildning för åk 7 i 

Sölvesborgs 

kommun 

genomfördes under 

våren och åk 7 i 

Karlshamn är 

planerad till hösten. 

Representanter från 

Ofm ska bjudas in till 

höstens utbildning. 

  

 

Aktivitet 2.2.4.2 

Under våren ska utbildningssamordnaren, en 

person från femte skiftet och brandinspektören i 

Sölvesborg samt Olofström utföra studiebesök på 

andra Räddningstjänster och undersöka hur de 

arbetar med externutbildning. Förhoppningen är 

att finna inspiration som kan vara till hjälp för att 

utveckla vår egen verksamhet vad gäller 

utförande, utbildningsmateriel och administrativ 

hantering. Klart senast 2018-05-30. 

 

 

Påbörjad. 

Genomfördes inte 

under våren pga 

tidsbrist. Besöken är 

dock planerade till 

hösten.  

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 2.2.4.3  

Utbildningen allmän brandkunskap som 

genomförs för hemtjänsten i kommunerna ska 

utvecklas till allmän säkerhetskunskap. Tanken är 

att vi under utbildningen ska lyfta checklistan som 

tagits fram för bland annat hemtjänstpersonal. 

Utbildningen ska också innehålla information om 

fallolyckor. Klart senast 2018-06-30. 
 

 

Påbörjad. 

Utbildningsmaterialet 

har uppdaterats och 

är så gott som 

färdigställt. Kommer 

att kunna börja 

användas till hösten. 

Dock avvaktar vi med 

att lyfta checklistan 

då vi inte vet om och 

hur kommunerna 

kommer att fortsätta 

arbeta med dem.  
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2.3 Skadeavhjälpande verksamhet                         

Inom verksamheten har fem mål definierats som följs upp via fem aktiviteter. Målen är förmågor hos 

räddningsstyrkor i förbundet, utveckla förmåga och organisation på RCB-nivå i Blekinge län, 

samövningar med Räddningstjänsten Östra Blekinge, utreda samarbete kring gemensam vikariepool i 

länet samt kvalitetssäkring av räddningsledare. 

 

2.3.1 Förmågor hos räddningsstyrkor i förbundet  

Det har genom åren ställts allt högre krav på förmågan hos deltidspersonal som endast övar 50 

timmar per år. Behov finns att se över Räddningstjänstens förmåga inom respektive insatsområde samt 

den totala förmågan i förbundet som helhet. 

 

 Status 2018-07-31 Prognos 2018-12-31 

Aktivitet 2.3.1.1 

Förmågan inom respektive insatsområde på deltid 

ska ses över. Arbetet ska ge förslag på förmåga 

inom de olika insatsområdena där hänsyn ska tas 

till riskbild och helhet. Arbetet ska rendera i en 

rapport med förslag på 

nya/reviderade/avvecklade förmågor samt en 

strategisk plan för övningsverksamheten på 

deltid. Rapport med tillhörande strategisk plan 

ska vara klar senast 2018-11-30. 

 

 

Påbörjad 
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2.3.2 Utveckla förmåga och organisation på RCB-nivå i Blekinge län  

Utredning om en gemensam operativ ledningsorganisation i Blekinge län genomfördes under år 2016. 

Utredningen konstaterade att samarbetet mellan de båda kommunalförbunden i Blekinge bör 

utvecklas. Framtidens olyckor liksom erfarenheter av större händelser i landet möts på effektivast sätt 

med en stärkt ledningsstruktur. Samarbetet mellan de båda räddningstjänstförbundens RCB-funktioner 

ska stärkas utifrån förbundens befintliga organisationer för att lägga en grund för fortsatt samarbete i 

framtiden. 

 

 Status 2018-07-31 Prognos 2018-12-31 

Aktivitet 2.3.1.2 

Räddningstjänsten ska senast 2018-11-30 

tillsammans med Räddningstjänsten Östra 

Blekinge ha genomfört utbildning för personal i 

RCB-beredskap med mål att samtliga RCB ska ha 

förmåga och förutsättningar att stödja den andra 

organisationen i samband med insats. 

 

Ej påbörjad, 

kommer att 

påbörjas under 

hösten. 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Samövningar med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

Övningar med realistiska scenarier är en viktig del i räddningstjänstens förberedande verksamhet 

innan olyckor. Insatsövningar, som övar hela insatsen med åtgärder i alla nivåer från enskild brandman 

till räddningsledning, skapar en helhet för alla personalkategorier. Behovet av att öva komplexa 

insatser med styrkor från de båda kommunalförbunden i länet ökar i takt med att samarbetet mellan 

organisationernas operativa verksamhet utvecklas. Det finns även ett stort behov av att öva samverkan 

med andra blåljusorganisationer, myndigheter och aktörer i syfte att förbättra förutsättningarna att 

genomföra effektiva insatser i samverkan. 

 

 Status 2018-07-31 Prognos 2018-12-31 

Aktivitet 2.3.3.1 

Räddningstjänsten ska senast 2018-11-30 ha 

genomfört fyra insatsövningar i samverkan med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge utifrån ett 

överenskommet scenario. 

 

Gemensam övning 

finns inplanerad. 
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2.3.4 Utreda samarbete kring gemensam vikariepool i länet  

Konkurrensen om utbildad och kompetent personal har hårdnat inom räddningstjänstområdet de 

senaste åren. Orsakerna är bland annat minskade utbildningskullar och en ökad rörlighet i branschen 

tillsammans med ett pågående generationsskifte. Att erbjuda intressanta tjänster för vikarier där 

arbetsgivare i samverkan kan erbjuda en arbetstidsvolym som motsvarar en heltidstjänst, bör utredas 

som ett sätt att rekrytera och behålla kompetent personal. 

 

 Status 2018-07-31 Prognos 2018-12-31 

Aktivitet 2.3.4.1 

Räddningstjänsten har senast 2018-05-31 

genomfört en utredning tillsammans med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge avseende 

förutsättningarna för samarbete kring en 

gemensam vikariepool i länet. 

 

Ej påbörjad, 

kommer ske under 

hösten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Kvalitetssäkring av räddningsledare  

MSB har utvecklat ett webbaserat verktyg för kvalitetssäkring av räddningsledare. Syftet med verktyget 

är att individen ska känna sig säker i sin roll som räddningsledare genom ett självtest för att identifiera 

eventuella kunskapsluckor. Verktyget planeras att tas i drift 2019 och testet ska därefter genomföras 

med treårsintervall. 

 

 Status 2018-07-31 Prognos 2018-12-31 

Aktivitet 2.3.5.1 

MSB:s webbaserade verktyg för kvalitetssäkring av 

räddningsledare ska anpassas till 

räddningstjänstens organisation utifrån lokala 

förutsättningar och därtill ska upprättas en plan 

för uppföljning samt åtgärder till de individer där 

behov av komplettering uppmärksammas. Klart 

2018-11-30. 

 

Påbörjad, förväntas 

bli klar under 

hösten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sammanlagt finns 20 aktiviteter i verksamhetsplanen, sammanlagt är 12 aktivteter påbörjade och har 

en god prognos att kunna genomföras under året. Endast en aktivitet är slutförd och övriga har inte 

hunnit påbörjats. Detta beror på begränsade personalresurser och omprioritering i verksamheten då 

direktionen har gett i uppdrag att ta fram möjliga strukturella förändringar som kan ge förbundet 

långsiktig ekonomisk fördel. 
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2.4 Övriga händelser utöver verksamhetsplanen 
 

Perioden har präglats av ett ökat antal larm och insatser. Det är givetvis vår uppgift att hantera detta, 

men det har tärt på personal och ekonomi. Händelserna visar tydligt vilket behov det finns att ha en 

stark organisation som kan verka över längre tid, samt att kunna samverka med andra 

räddningstjänster, myndigheter och organisationer. 

 

Under våren har en riskanalys för en ny brandstation i Karlshamn genomförts. Analysen har till stor del 

genomförts med egen personal, och är inlämnad till MSB. Analysen ligger till grund för hur en ny 

brandstation ska utformas och vilket skydd som behövs för den ledningscentral som ska finnas i 

brandstationen. Besked från MSB om byggtekniska frågor samt ekonomiskt bidrag väntas under 

hösten. 

 

GDPR tog mycket resurser av oss under våren. Arbetet är inte färdigt utan mer resurser behöver 

avsättas för detta. Vi ser även en kostnadsökning för behovet av ett dataskyddsombud. Det kan 

konstateras att vi har tappat fart i arbetet då vi har haft personalförändringar samt längre sjukskrivning 

på grund av utmattning. 

 

Säkerhetsskyddschef är en funktion som vi är skyldiga att ha i vår organisation. Detta är en funktion 

som vi inte har haft utpekad, men som nu införts under våren. Vi vill betona att det inte är en ny tjänst 

som skapats utan det är en funktion som lagts på en medarbetare, då det inte finns ekonomiskt 

utrymme för utökning av tjänsterna. Detta får givetvis påverkan på andra arbetsuppgifter.  

 

Den 1 januari i år infördes vårt femte skift för våra heltidsbrandmän, vilket var ett projekt som utreddes 

under 2017. Utvärdering av femte skiftet kommer att göras efter 2018 års utgång,  

 

Under senare delen av våren gav direktionen ett uppdrag att ta fram olika möjliga strukturella 

förändringar som kan ge förbundet långsiktig ekonomisk fördel. Förslagen ska presenteras på 

direktionens septembermöte. Detta är ett arbete som innebär genomlysning av verksamhetens alla 

delar. Med begränsade personella resurser har omprioritering i verksamheten varit nödvändig, vilket 

har påverkat andra aktiviteter i verksamhetsplanen.  
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3. Ekonomiskt resultat     

Första delen av 2018 uppvisar förbundet ett negativt resultat på 3 741 tkr, vilket är ett lägre resultat 

jämfört med budgeterat resultat samt med samma period föregående år. Vid 2018 års budgetprocess 

uppstod en kostnadsreduceringspost om 955 tkr då förbundets kostnader översteg intäkterna. I 

december 2017 beslutade direktionen att inte vidta ytterligare åtgärd under 2018 för att nå en budget 

i balans utan underskottet ska tas från förbundets egna kapital utan att återställas.  

 

Utfall   Budget   

 

Utfall Utfall 

    18-07-31     18-07-31       17-07-31   17-12-31   

Verksamhetens intäkter 2 506 2 928   2 276 4 744 

Verksamhetens kostnader -33 737 -30 944   -32 005 -52 267 

Avskrivningar -2 137 -2 168 

 

-1 890 -3 385 

Nettokostnader -33 368 -30 184   -31 619 -50 908 

  

 

    

 

  

Medlemsavgifter 29 943 29 943   29 002 49 718 

  

 

    

 

  

Finansiella poster -316 -316   -281 -454 

  

 

    

 

  

Jämförelsestörande post 0 0   0 0 

            

Periodens resultat -3 741 -557   -2 898 -1 644 

 

   

År 2018 har förbundet en väldigt åtdragen budget som inte rymmer några poster utöver de minimala 

kostnader som är budgeterade för att kunna driva verksamheten. Även intäkterna är budgeterade till 

sin spets och har inte utrymme för någon förändring i resurstillgången. Förbundet har haft ett 

ansträngt första halvår operativt där man har haft ca 120 st fler larm jämfört med samma period 

föregående år (se tabell under avsnitt 5.2). Många larm har lett till större insatser som har involverat 

stora delar av medarbetarna i förbundet. Bland annat drabbades förbundet av en stor skogsbrand i 

Svängsta i maj månad där kostnaderna uppgick till ca 600 tkr. Dessutom har det extrema 

väderförhållandet under sommarmånaderna, med torka och skyhöga brandriskvärden, också lett till 

rejält ökade personalkostnader. I maj beslutade dessutom direktionen att ge räddningstjänstens 

ledningsgrupp i uppdrag att ta fram förslag på strukturella förändringar som kan ge bestående 

ekonomiska fördelar. Detta har gjort att arbetsuppgifter har fått omprioriteras vilket har påverkat 

intäkterna negativt. De totala nettokostnaderna överstiger därmed budget med 3 184 tkr. 
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Verksamhetens intäkter hamnar på 422 tkr lägre än budget för perioden. Det beror främst på intäkter 

som förbundet inte kan påverka själva. Automatbrandlarm har inte kommit upp i budgeterad nivå 

liksom utbildning och försäljning av tjänster, vilket påverkas av marknadens efterfrågan. Förbundet 

hade budgeterat att erhålla intäkter för slangvård men kunden har valt att vända sig till annan 

leverantör vilket ger minskade intäkter om 150 tkr på helåret. En del  hyror och bidrag som faktureras 

årsvis har ännu inte fakturerats. 

  

Liksom många andra år redovisar förbundet ett underskott vid delårsbokslutet som delvis beror på den 

höga semesterlöneskuld som uppkommer då semester som är uttagen i juli och augusti ännu ej är 

avräknad. I årets delårsbokslut påverkar semesterlöneskulden resultatet negativt med uppskattningsvis 

1,3 Mkr. Som nämnts har de första sju månaderna varit ansträngda för förbundet, detta visar sig även i 

kostnaderna. Bland annat hamnar kostnader för köp av tjänster från annan räddningstjänst (121 tkr) 

räddningsmateriel (54 tkr), bränsle (106 tkr), timlön (170 tkr), övertid (110 tkr), OB-tillägg (125 tkr) samt 

larmtimmar för räddningstjänstpersonal i beredskap (550 tkr) över budget.  Sammanlagt hamnar 

verksamhetens kostnader 2 792 tkr högre än budgeterat. 

 

Kostnader för avskrivningar följer budgeten relativt väl. De investeringar som är planerade under 2018 

är ännu ej inköpta. Investeringen av räddningsbilen som skulle ha köpts in under 2017 har inte tagits 

fullt i bruk per 2018-07-31 och har därför inte kunnat skrivas av enligt plan.  

 

Förbundets finansiella poster består i huvudsak av ränta på pensionskostnader (262 tkr) samt ränta för 

den ombyggnad som gjorts på den nya brandstationen i Svängsta. Förbundet har en upprättad 

avbetalningsplan över 15 år med Karlshamns kommun för renoveringen och en annuitetsränta läggs 

på amorteringen. Under 2018 har förbundet betalat 92 tkr i ränta till kommunen. Förbundet har inga 

upptagna lån och därmed inga andra väsentliga räntekostnader.  
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3.1 Investeringar     

2018 års investeringsbudget med plan över investeringar 2019-2021, beslutades av direktionen i 

oktober 2017. På direktionsmötet i juni 2018 togs dock beslut om att höja investeringsbudgeten för 

insatsledarbilen från 1 200 tkr till 1 450 tkr. 

 

Den räddningsbil som stod med i 2017 års investeringsbudget har levererats per den sista juli men på 

grund av fel av leverantören har den inte kunnat tas i bruk till fullo och är där med inte aktiverad vid 

delårsbokslutet. 

 

 

  

Utfall   Budget  

 

Plan 

 

 

  18-07-31 2018  2019 2020 2021 

 

Räddningsmateriel 

 

185  115 115 335 

 

Tankbil 

 

   2 700 

  

 

Insatsledarbil 

 

 1 450        

 

Räddningsbil (fr budget 2017) 1 107          

 

Räddningsbåt 

  

   2 000    

 

FIP-bil 

 

   600     

 

FIP-bil 

  

   600   

 

Besiktningsbil Leasing 500    

 

  

 

Summa 1 107 2 135  3 415 2 715 335 

 

Ovanstående budget och budgetplan beslutades av direktionen i oktober 2017, med revidering av 

insatsledarbilen i juni 2018.  

 

3.2 Finansiella mål     

I oktober 2017  beslutade direktionen om ett finansiellt mål för förbundet där nivån för det egna 

kapitalet ”ska lägst motsvara nivån på förbundets semesterlöneskuld vid utgången av föregående år”. 

Det innebär att det finansiella målet för eget kapital kommer att förändras från år till år beroende på 

semesteruttaget hos förbundets personal. Detta beskrivs också i de riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning som beslutades i oktober 2017. En sådan uträkning resulterar i att nivån för det egna  

kapitalet 2018 ska vara 2,9 Mkr. I framlagt delårsbokslut har förbundet ett ingående eget kapital om 

5,2 Mkr. Enligt framlagd prognos ser vi att resultatet för helåret förmodas bli -2,9 Mkr vilket ger ett 

eget kapital på ca. 2,3 Mkr. Förbundets direktion är medvetna om det sjunkande kapitalet och har gett 

förbundets ledningsgrupp i uppdrag att ta fram förslag på strukturella förändringar i organisationen 

som kan ge bestående ekonomiska fördelar. Direktionen har beslutat att ledningsgruppen skall 

prioritera detta uppdrag vilket påverkar 2018 års budgeterade resultat om -955 tkr negativt. På grund 

av detta beslut anses inte det finansiella målet kunna uppfyllas vid årsskiftet.   
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Det andra målet innebär att kommunalförbundet årligen ska göra fullständiga avsättningar till 

pensionsskulden i balansräkningen, enligt beräkningar från pensionsförvaltare. I dessa beräkningar ska 

försiktighetsprincipen vara gällande. Målet är uppnått på delår och prognostiseras att bli uppnått på 

helår. Avsättning har gjorts enligt underlag från KPA, försiktighetsprincipen är beaktad. 

   

 

3.3 Pensionsavsättning      

Förbundet har bokat upp pensionsavsättning i enlighet med beräkningar från KPA. Vi erhåller 

beräkningar och prognoser från KPA två gånger per år och följer löpande utvecklingen av 

pensionsskulden. I dagsläget har förbundet ingen särskild förvaltning av pensionsmedel vilket innebär 

att de framtida pensionsutbetalningarna måste finansieras med återlånade medel, d.v.s. i den löpande 

verksamheten.  
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4. Personal  

 

4.1 Antal anställda 

  2018-07-31  2017-07-31  

Antal anställda Totalt kvinnor Totalt kvinnor 

Förtroendevalda  21 10 21 9 

Tjänstemän 17 6 20 7 

Brandmän heltid 28 1 24 1 

Räddningstjänstpersonal i beredskap 109 7 103 7 

Räddningsvärn 10 0 10 0 

  185 24 178 24 

 

Den rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap som genomfördes under våren resulterade i 

åtta nya medarbetare till förbundet. Tjänsterna för brandmän heltid har ökat i samband med att 

förbundet införde femte skiftet. Totalt antal anställda har inte ökat till antalet nyanställningar på grund 

av uppsägningar. På tjänstemannasidan innehåller årets beräkning endast antal tjänster, till skillnad 

från föregående år då vikarie räknades med i antalet. I år har förbundet en vikarie på 

tjänstemannasidan på grund av föräldraledighet.  

 

4.2 Sjukfrånvaro     

Sjukfrånvaro redovisas ej uppdelat på kön på grund av att antal anställda i gruppen understiger tio och 

därför kan hänföras till enskild individ.  

 2018-07-31  2017-07-31 

 Total  Långtidssjuk-  Total  Långtidssjuk- 

 sjukfrånvaro/  frånvaro/  sjukfrånvaro/  frånvaro/ 

 Ord. arb.tid  Tot sjukfrånv.  Ord. arb.tid  Tot 

sjukfrånv. 

29 år eller yngre 2,14%  0,00%  1,55%  0,00% 

30-49 år 2,97%  11,65%  3,14%  21,03% 

50 år eller äldre 4,43%  37,32%  2,53%  62,50% 

Samtliga anställda 3,30%  21,36%  2,73%  30,84% 

 

   
Förbundet har hittills under 2018 haft en lägre långtidssjukfrånvaro jämfört med samma period under 

2017. Detta beror på att den totala sjukfrånvaron är högre än 2017.    
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5. Förbundet i siffror 

Arbetet med att förbättra den interna uppföljningen av verksamheten pågår löpande. En tydlig och 

lättöverskådlig uppföljning är viktigt för att kunna överblicka och analysera verksamheten och hjälpa 

oss att göra rätt saker i rätt omfattning. Det har varit en svår process att hitta relevanta nyckeltal både 

för vårt interna arbete såväl som nyckeltal att jämföra med andra, men vi har valt att fortsätta att 

arbeta med de nyckeltal som tagits fram tidigare.  

 

5.1 Ekonomiska nyckeltal 

  18-07-31 17-07-31 17-12-31 

Antal invånare 63 325 63 115 63 177 

Periodens resultat (tkr) -3 741 -2 898 1 644 

Totala medlemsavg / inv (kr) 473 460 792 

Resultat exkl. avg / inv (kr) -530 -456 -818 

Självfinansieringsgrad (% ) 7 7 8 

Solididet (%) 5 11 16 

Folkmängd i delårsbokslut är hämtad från SCB, per halvårsskifte.     

Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader,   

avskrivningar och finansiellt resultat. Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar. 

 

5.2 Verksamhetstal 
 

Stöd till enskilda 18-07-31 17-07-31 17-12-31 

Tillsyn enl LSO,st 76 24 98 

Tillsyn enl LBE, st 34 31 49 

Tillstånd LBE, st 42 12 60 

Extern utbildning 96 66 151 

Totalt 248 133 358 

        

Insatser vid oönskade händelser       

Brandlarm, st 171 105 174 

Räddningslarm, st 158 115 251 

Automatlarm, ej brand 123 111 235 

Övrigt 119 125 179 

Totalt 571 456 839 

 

Brandlarm innefattar brand i byggnad och brand ej i byggnad. Räddningslarm innefattar olyckor med 

farligt gods, utflöde, trafikolycka, stormskada, vattenskada, djurräddning, IVPA och länspumpning.  
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6. Resultat och prognos för 2018    

Nedan presenteras resultaträkning för delårsperioden samt budget och prognos för helåret 2018. Som 

jämförelse visas även resultaträkning för hel- och delårsperiod 2017. 

 

 

Utfall Budget Prognos Utfall Utfall 

    18-07-31   18-12-31 18-12-31   17-07-31    17-12-31   

Verksamhetens intäkter 2 506 5 020 4 592 2 276 4 744 

Verksamhetens kostnader -33 737 -53 048 -54 597 -32 005 -52 267 

Avskrivningar -2 137 -3 716 -3 716 -1 890 -3 385 

Nettokostnader -33 368 -51 744 -53 721 -31 619 -50 908 

  

 

    

 

  

Medlemsavgifter 29 943 51 331 51 331 29 002 49 718 

Summa medlemsavgift 29 943 51 331 51 331 29 002 49 718 

  

 

    

 

  

Ränteintäkter    0 1 0 0 0 

Räntekostnader    -316 -542 -542 -281 -454 

Periodens resultat -3 741 -955 -2 932 -2 898 -1 644 

 

 

I prognosen för 2018 framgår att resultatet för helåret förväntas bli 1 978 tkr sämre än budgeterat. Det 

är framförallt arbetskostnader som överstiger budget på grund av den ansträngda situationen under 

årets första sju månader. Ersättning vid utryckning till förbundets räddningstjänstpersonal i beredskap 

överstiger årsbudget per den 31 juli och förväntas hamna på ca 930 tkr över budget på helåret. Även 

timlön, ersättning för övertid och OB-tillägg förväntas överstiga budget med 200-300 tkr per post. 

Dessutom har förbundet drabbats av fler sjukdagar och sjukskrivningar under årets första sju månader 

vilket har gjort att förbundet redan har betalat ut sjuklön över årsbudget. Totala arbetskostnader 

förväntas enligt prognosen att hamna på ca 890 tkr över budget.  

Kostnader för lokaler samt bensin och diesel förväntas överstiga budgeten med sammanlagt 240 tkr. 

Det beror på ökade kostnader för el och fjärrvärme och de höjda bränslekostnaderna kan  ses som en 

direkt koppling till antalet insatser samtidigt som priset för bränsle har ökat generellt. Förbundets 

övriga kostnader förväntas även överstiga budget med ca 530 tkr. Detta beror främst på ökade 

kostnader för SOS- och rakelabonnemang, köp av tjänster vid insatser och ökade kostnader för 

utbildningsmateriel vilket är en direkt följd av att förbundet har sålt fler externa utbildningar.  
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Intäkterna förmodas inte uppnå budget, utan förväntas hamna 430 tkr lägre än budget. Det beror 

främst på lägre intäkter från automatlarm, slangvård, rökskydd och utbildning heta arbeten. Att notera 

är att intäkter som vi kan påverka själva som tillsyner, restvärdesräddning samt externa utbildningar 

uppnår nästintill redan årsbudget samt en del till och med överstiger årsbudget vilket är resultat av bra 

arbete från förbundets förebyggande verksamhet. Att nämna är att under årets fem sista månader 

finns mindre arbetsresurser att tillgå i den förebyggande verksamheten på grund av uppsägningar, 

studier och föräldraledigheter vilket betyder att vi inte har samma förutsättningar att bringa in intäkter 

under hösten. 

 

6.1 Balanskrav och god ekonomisk hushållning 

Av kommunallagen framgår att vi ska ha god ekonomisk hushållning, vilket innebär att intäkterna ska 

vara större än kostnaderna. Detta ska redovisas i en så kallad balanskravsutredning, där periodens 

resultat med olika avdrag och tillägg visas i ett balanskravsresultat, se not 4. Periodens resultat enligt 

balanskravet uppgår till -3 747 tkr. Det innebär att förbundet inte uppfyller kommunallagens krav på 

en ekonomi i balans. I avstämningen mot balanskravet har resultatet påverkats av en realisationsvinst 

på 6 tkr som uppkom då en mindre, fullt avskriven, anläggningstillgång såldes.  

 

I prognosen för helår redovisar räddningstjänsten en förlust med 2 932 tkr. Inför 2018 års budget fick 

förbundet täckning för uppräknade lönekostnader, ökade pensionskostnader samt kostnader för 

ombyggnad av brandstationen i Svängsta. Förbundet fick däremot inte någon täckning för 

uppräknade övriga kostnader. Förbundet var medvetna om att det skulle krävas hårt arbete för att 

hålla den snäva budgeten. Med den prognostiserade förlusten kommer förbundets egna kapital 

hamna på 2,3 Mkr vilket betyder att det finansiella målet om ett eget kapital på 2,9 Mkr för 2018 inte 

uppnås. Förbundet ser inte att det finns några åtgärder som kan sättas in för att uppnå det finansiella 

målet vid årsbokslutet eftersom kostnaderna har uppkommit på grund av den ansträngda situationen, 

höstens verksamhet kommer därmed att fortlöpa som planerat. 

 

6.2 Kommunalförbundets förväntade framtida utveckling   

Förbundet ser med stor oro på framtiden då behovet av både personella och ekonomiska resurser 

ökar. Trots att medlemskommunerna skjuter till mer pengar än indexuppräkning inför år 2019 ser vi att 

kostnaderna ändå överstiger medlemsbidragen. Den kostnadsram som förbundet har tagit fram 

bygger på de allra mest nödvändiga kostnader som förbundet anser behövs för att upprätthålla 

kompetensnivå, följa handlingsprogram samt att vara en attraktiv arbetsgivare.  
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Vi arbetar kontinuerligt med att hitta effektiviseringar i verksamheten. Sedan förbundet bildades har 

olika åtgärder genomförts, till exempel minskning av personal i skiften i Olofström och Sölvesborg, 

nedläggning av larmcentral och brandstation i Mörrum.  

 

Med anledning av de utmaningar vi ser framför oss har direktionen gett förbundet i uppdrag att på 

direktionens möte i september presentera olika förslag på strukturella förändringar som kan ge 

långsiktig effekt. 
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Resultaträkning 

   

2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

Alla belopp i tkr Not 2018-07-31 2017-07-31 2017-12-31 

      Verksamhetens intäkter 1 2 506 2 276 4 744 

Verksamhetens kostnader 2 -33 737 -32 005 -52 267 

Avskrivningar av anläggningstillgångar   3 -2 137 -1 890 -3 385 

Verksamhetens nettokostnader 

 

-33 368 -31 619 -50 908 

      Medlemsavgift Räddningstjänst 

 

29 943 29 002 49 718 

Finansiella intäkter 

 

0 0 0 

Finansiella kostnader   -316 -281 -454 

Resultat före extraordinära poster 

 

-3 741 -2 898 -1 644 

      Jämförelsestörande post 4 0 0 0 

            

Periodens resultat 

 

5 -3 741 -2 898 -1 644 

Kassaflödesanalys  

Den löpande verksamheten         

Periodens resultat     -3 741 -2 898 -1 644 

Justering för av- och nedskrivningar   3 2 137 1 890 3 385 

Justering för realisationsresultat   3 -6 -119 -1 671 

Förändring av pensionsavsättning 7 746 842 1 030 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 5 723 792 705 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 8 1 202 1 200 -2 717 

Medel från den löpande verksamheten   1 061 1 707 -912 

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av mat. anläggningstillgångar 3 -1 107 -6 641 -7 124 

Försälj/utrang av mat. anläggningstillgångar   3 6 119 1 671 

Medel från investeringsverksamheten     -1 101 -6 522 -5 453 

            

Finansieringsverksamhet           

Övriga långfristiga skulder     -70 1 863 1 841 

Medel från finansieringsverksamheten     -70 1 863 1 841 

            

Årets kassaflöde   -110 -2 952 -4 524 

Likvida medel vid periodens början   11 996 16 519 16 519 

Likvida medel vid periodens slut   11 886 13 567 11 996 
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Balansräkning  

  

Not 2018-07-31 

 

2017-07-31 

 

2017-12-31 

TILLGÅNGAR 

      
        
        Materiella 

anläggningstillgångar 

       Maskiner och inventarier 3 16 468 

 

18 511 

 

17 498 

Summa materiella anläggningstillgångar 16 468 

 

18 511 

 

17 498 

        Omsättningstillgångar 

      
        Kortfristiga fordringar 6 1 731 

 

2 368 

 

2 454 

Likvida medel 

 

11 886 

 

13 567 

 

11 996 

Summa omsättningstillgångar 

 

13 617 

 

15 935 

 

14 450 

        
        
        SUMMA TILLGÅNGAR 

 

30 085 

 

34 446 

 

31 948 

        EGET KAPITAL OCH SKULDER 

      
        Eget kapital 7 

     Eget kapital 

 

5 183 

 

6 827 

 

6 827 

Periodens resultat 

 

-3 741 

 

-2 898 

 

-1 644 

Summa eget kapital 

 

1 442 

 

3 929 

 

5 183 

        Avsättningar 

      Pensionsskuld 8 18 517 

 

17 583 

 

17 771 

Summa avsättningar 

 

18 517 

 

17 583 

 

17 771 

        Skulder 

      Långfristiga skulder 

 

1 770 

 

1 863 

 

1 841 

Kortfristiga skulder 9 8 356 

 

11 071 

 

7 153 

Summa skulder 

 

10 126 

 

12 934 

 

8 994 

        SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 085 

 

34 446 

 

31 948 
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Tilläggsupplysningar 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av 

inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

      

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 

värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 

nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas då anläggningen tas i bruk. Den ekonomiska livslängden för en 

anläggningstillgång skall uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp. 

 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 5-15 år 

Fordon 5-10 år 

Maskiner och inventarier 3-10 år 

Förbundet tillämpar komponentavskrivning gällande tillgångarnas nyttjandeperiod men någon 

uppdelning i  komponenter har ej gjorts. 

 

Avsättning för pensionsskuld 

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 

räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp 

eller den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningen avser särskild ålderspension för brandmän i 

utryckningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års ålder. Övriga pensioner betalas in till KPA årligen via 

en försäkringslösning. Liksom tidigare år tillämpar förbundet försiktighetsprincipen vid värdering av 

pensionsskuldsavsättning i bokslutet.  

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende särskilda pensioner till förtroendevalda eller anställda. 
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Leasingavtal  

Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta ej redovisas separat.   

 

Systemdokumentation och behandlingshistorik  

Dokumentation är upprättad. 
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Upplysningar till enskilda poster 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter   18-01-01- 17-01-01- 17-01-01- 

      18-07-31 17-07-31 17-12-31 

  Försäljning, taxor och avgifter   1 475  1 093  2 564  

  Hyror och arrenden   122  91  255  

  Bidrag och ersättningar    28  167  316  

  Utbildning samt försäljning av tjänster 881  926  1 609  

      2 506  2 277  4 744  

 

Not 2 Verksamhetens kostnader   18-01-01- 17-01-01- 17-01-01- 

      18-07-31 17-07-31 17-12-31 

  Inköp av förbrukningsmateriel   1 200 1 346 2 251 

  Konsulttjänster inkl revision   206 211 453 

  Lokalkostnader inkl hyra   2 522 2 291 3 795 

  Hyra av anläggningstillgång   147 149 233 

  Kostnader för arbete   27 652 26 245 42 532 

  Diverse övriga kostnader   2 010 1 763 3 003 

      33 737 32 005 52 267 

 

 

Not 3 Maskiner och inventarier Ej ägda  Invent Bilar   

    fastigheter verktyg Fordon Totalt 

  Anskaffningsvärde         

  Ing anskaffningsvärde 5 937  11 457  40 729  58 124  

  Inköp     1 107  1 107  

  Försäljning/utrangering       

   Utg anskaffningsvärde 5 937  11 457  41 836  59 231  

            

  Ackumulerade avskrivningar         

  Ing. ack avskrivningar -3 985 -7 665 -28 975 -40 625 

  Försäljning/utrangering   

 

  

   Periodens avskrivningar -86 -317 -1 735 -2 137 

  Utg ack avskrivningar -4 071 -7 982 -30 710 -42 762 

            

  Bokfört värde 1 867  3 475  11 126  16 468  

            

  Avskrivningstid: 5-15 år 3-10 år 5-10 år   

 

 

         18-01-01--18-07-31 Andel av total  

Sammanslagning av posterna Budget Utfall Budget Utfall 

Kostnader för arbetskraft 25 491 27 652 82,4% 82,0% 

Lokaler 2 346 2 522 7,6% 7,5% 

Övrigt 3 108 3 563 10,0% 10,6% 

  30 945 33 737     

  

 

 

  

340



                                                                                               Delårsrapport 2018-07-31 

                                                                                                                                                                 

   

28 

 

Not 4 Balanskravsutredning   18-07-31 17-07-31 17-12-31 

  Periodens resultat enligt resultaträkning -3 741 -2 898 -1 644 

  Realisationsvinster   -6 -119 -255 

  Realisationsförluster   0 0 0 

  Periodens resultat enligt balanskrav   -3 747 -3 017 -1 899 

 

 

Not 5 Kortfristiga fordringar   18-07-31 17-07-31 17-12-31 

            

  Kundfordringar   275 432 1 215  

  Interimsfordringar   884 758 898  

  Övriga fordringar   572 1 178 341  

      1 731 2 368 2 454 

 

 

Not 6 Eget kapital   18-07-31 17-07-31 17-12-31 

            

  Ingående eget kapital 5 183 6 827 6 827 

  Periodens resultat -3 741 -2 898 -1 644 

  Belopp vid periodens utgång 1 442 3 929 5 183 

 

 

Not 7 Avsättning för pensioner   18-07-31 17-07-31 17-12-31 

            

  Ingående avsättning   17 771 16 741 16 741 

  Pensionsutbetalningar   -397 -412 -724 

  Nyintjänad pension   735 842 1 203 

  

Ränte- och basbeloppsuppräkningar   262 208 357 

  Förändring av löneskatt   146 164 201 

  Övrigt    0 0 -7 

  Utgående avsättning   18 517 17 543 17 771 

 

 

Not 8 Kortfristiga skulder   18-07-31 17-07-31 17-12-31 

            

  Leverantörsskulder   737 4 328 2 673 

  Källskatt och sociala avgifter   1 865 1 662 47 

  Särskild löneskatt   362 327 257 

  Övriga kortfristiga skulder   185 129 0 

  Interimsskulder   813 615 1 243 

  Semesterlöneskuld inkl upplupna soc avg 4 394 4 010 2 933 

 

    8 356 11 071 7 153 

 

  Pensionsavsättning avser särskild ålderspension och skuld till redan pensionerade 

samt särskild löneskatt. I delårsbokslutet har avsättningen bokats enligt erhållen 

skuldberäkning från KPA per 2018-06-30. Därefter har beräknad avsättning för juli 

månad lagts till den bokförda avsättningen. 
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1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat för-

bundets delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-07-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för 

sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som fastställts.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte 

kommer att uppfyllas för år 2018. 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekonomisk 

hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

 

Vi bedömer att det prognostiserade resultat delvis är förenligt med de finansiella mål som 

fastställts i budget 2018. Ett av två finansiella mål bedöms komma att uppnås. Enligt pro-

gnosen uppfylls inte målet där eget kapital lägst ska motsvara semesterlöneskulden vid 

utgången av föregående år. Prognosens resultat uppgår till -2,9 mnkr vilket ger ett eget 

kapital på cirka 2,4 mnkr 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostise-

rade utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen i verksamhetsplanen 

2018. Det finns totalt 20 aktiviteter kopplade till verksamhetsmålen. Samtliga aktiviteter 

följs upp i delårsrapporten. Av aktiviteterna bedöms 13 vara färdigställda per 2018-12-31 

medan 7 aktiviteter inte bedöms kunna slutföras i tid. 

I delårsrapporten beskrivs att direktionen har gett förbundet i uppdrag att på direktionens 

möte i september presentera olika förslag på strukturella förändringar som kan ge lång-

siktig effekt. 

Vi rekommenderar att medlemskommunerna och direktionen gemensamt fastställer ett 

finansiellt mål som med viss långsiktighet ligger till grund för direktionens ekonomiska 

planering och uppföljning. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommuner, landsting och kommunalförbund är skyldiga att minst en gång om året upp-

rätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början och i re-

visorernas uppgift ingår att granska delårsrapporten.  

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbun-

dets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.  

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i verksamhetsplanen. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och års-

redovisning.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

 Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de fastställda målen för god ekono-

misk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

2.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier används i granskningen: 

 Kommunallag (KL), kap 12 

 Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9 

 Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22, Delårsrapport 

2.4. Avgränsning och metod 
Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande: 

 översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per 2018-07-31, 

 förvaltningsberättelsens innehåll, 

 hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga 

mål). 

345



Granskning av delårsrapport 2018 
 

September 2018     4 av 7 
Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge 
PwC 

 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 

i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 

översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information 

som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter 

kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions-

sed i övrigt har. 

Rapportens innehåll har varit föremål för sakavstämning. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Lagens krav och god redovisningssed 

3.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli, vilket överensstämmer 

med lagen om kommunal redovisning1. Delårsrapporten består av en förvaltnings-

berättelse samt resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och tilläggsupplysning-

ar. 

Resultatet för perioden uppgår till -3,7 mnkr (-2,9 mnkr), vilket är -3,2 mnkr sämre än 

budget. Avvikelsen beror på att kostnaderna överskridit budget med 2,8 mnkr. Samtidigt 

är intäkterna är 0,4 mnkr lägre än budget. Orsaker till avvikelserna beskrivs i delårsrap-

porten.  

Årets resultat i budget 2018 uppgår till -955 tkr på grund av en kostnadsreduceringspost 

ingår med samma belopp. På direktionens möte i december 2017 beslutade direktionen 

att inte vidta någon ytterligare åtgärd under år 2018 för att nå besparingsmålet. Under-

skottet ska enligt beslutet tas från eget kapital.2  

Översiktlig förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som in-

träffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättas. Det 

gäller till exempel ökat antal larm och insatser under perioden samt införandet av ett 

femte skift för heltidsbrandmännen. 

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 

beskrivs. Det har tagits fram en riskanalys för en ny brandstation i Karlshamn.  

Investeringarna uppgår till 1,1 mnkr och avser inköp av en räddningsbil som inte tagits i 

bruk vid granskningstillfället. Räddningsbilen var budgeterad år 2017. Av investerings-

budgeten för år 2018, som uppgår till 2,1 mnkr, har inget förbrukats per 2018-07-31. In-

vesteringarna redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. 

Det finns en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fast-

ställts för den löpande verksamheten. Det prognostiserade resultatet uppgår till -2,9 mnkr 

vilket är 2,0 mnkr sämre än budgeterat. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Förbundets pro-

gnostiserade resultat innebär att balanskravet inte uppfylls år 2018. I delårsrapporten 

beskrivs att direktionen3 har gett förbundet i uppdrag att på direktionens möte i septem-

ber presentera olika förslag på strukturella förändringar som kan ge långsiktig effekt. 

                                                             
1 Lag (1997:614) om kommunal redovisning kap 9 § 1 
2 RVB § 798/2017-12-06 
3 Styrelsens presidium 2018-05 -03 
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Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt noter. Räkenskaperna om-

fattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med gällande rekommendation.  

Vissa andra upplysningar 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. 

De har inte ändrats sedan upprättandet av senaste årsredovisningen.  

Semesterlöneskulden har per 2018-07-31 ökat med 1,5 mnkr vilket påverkar resultatet 

som en kostnad. Den budgeterade ökningen av semesterlöneskulden uppgår till 0,1 mnkr. 

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte 

kommer att uppfyllas för år 2018.  

3.2. God ekonomisk hushållning 
3.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot förbundets finansiella mål som fastställts i rikt-

linjerna för god ekonomisk hushållning4. 

Finansiella mål, fast-

ställda av direktionen 

Prognos 2018 Måluppfyllelse, förbun-

dets bedömning 

Det egna kapitalet ska lägst 

motsvara nivån på förbun-

dets semesterlöneskuld vid 

utgången av föregående år. 

För år 2018 ska det egna 

kapitalet därmed uppgå till 

2,9 mnkr 

Det prognostiserade resul-

tatet innebär att förbundets 

egna kapital kommer att 

uppgå till 2,4 mnkr per 

2018-12-31. 

Prognosen pekar på att må-

let inte kommer att uppnås. 

Förbundet ska årligen göra 

fullständiga avsättningar till 

pensionsskulden i balans-

räkningen enligt beräkning-

ar från pensionsförvaltare. I 

dessa beräkningar ska för-

siktighetsprincipen vara 

gällande. 

Avsättning har gjorts enligt 

underlag från KPA. 

Prognosen pekar på att må-

let kommer att uppnås. 

  

Av redovisningen framgår att ett av två finansiella mål kommer att uppnås enligt progno-

sen. 

                                                             
4 RVB § 718/2016-12-07 samt § 783/2017-10-25 

348



Granskning av delårsrapport 2018 
 

September 2018     7 av 7 
Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge 
PwC 

 

Mål för verksamheten 

Direktionen har fastställt en verksamhetsplan5 för år 2018 vilken innehåller verksam-

hetsmål. Verksamhetsmålen är indelade i övergripande nivå, förebyggande verksamhet 

och skadeavhjälpande verksamhet. Det finns totalt 20 aktiviteter kopplade till verksam-

hetsmålen. I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga aktiviteter. Redovisningen 

görs utifrån prognos av helårsutfallet. 

Övergripande nivå 

Två mål med fem aktiviteter. Av aktiviteterna bedöms två vara färdigställda per 

2018-12-31. 

Förebyggande verksamhet 

Fyra mål med tio aktiviteter. Av aktiviteterna bedöms sju vara färdigställda per 

2018-12-31. 

Skadeavhjälpande verksamhet 

Fem mål med fem aktiviteter, Av aktiviteterna bedöms fyra vara färdigställda per 

2018-12-31. 

Totalt sett bedöms 13 aktiviteter vara färdigställda per 2018-12-31 medan 7 aktiviteter inte 

bedöms kunna slutföras i tid. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultat delvis är förenligt med de finansiella mål som 

fastställts i budget 2018. Ett av två finansiella mål bedöms komma att uppnås. Enligt pro-

gnosen uppfylls inte målet där eget kapital lägst ska motsvara semesterlöneskulden vid 

utgången av föregående år. Prognosens resultat uppgår till -2,9 mnkr vilket ger ett eget 

kapital på cirka 2,4 mnkr 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostise-

rade utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen i verksamhetsplanen 

2018. Det finns totalt 20 aktiviteter kopplade till verksamhetsmålen. Samtliga aktiviteter 

följs upp i delårsrapporten. Av aktiviteterna bedöms 13 vara färdigställda per 2018-12-31 

medan 7 aktiviteter inte bedöms kunna slutföras i tid.  

 
2018-09-24 

 

 

  

   
Jörn Wahlroth 
Uppdragsledare 

 

 Caroline Liljebjörn 

Projektledare 

 

                                                             
5 RVB § 800/2017-12-06 
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Org nr  222000-0711

Delårsrapport för perioden  2018-01-01  -  2018-08-31

Direktionen avger följande delårsrapport.

Innehåll Sida

- Förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 14
- balansräkning 15
- kassaflödesanalys 16

—  noter 17

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
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Förvaltningsberättelse

Historik

Kommunsamverkan Cura lndividutveckling hette tidigare Vårdförbundet Blekinge och har sedan år

1993 fungerat som en egen verksamhet. Flera av de delverksamheter, företrädesvis institutioner

inom det psykosociala området, där Cura har huvudmannaskapet, drevs tidigare av Landstinget.

Kommunerna var i princip de enda kunderna och då de upplevde att de ibland saknade insyn i och

inflytande över verksamheternas vårdinnehåll bildades ett kommunalförbund, Vårdförbundet

Blekinge, och huvudmannaskapet flyttades över till förbundet. Bortsett från Karlskrona deltog alla

blekingekommuner i samarbetet från början. Karlskrona anslöt sig 1997. Hösten  2011  bytte

förbundet namn till Kommunsamverkan Cura lndividutveckling, oftast kallat Cura.

Curas huvuduppdrag är att i nära samarbete med medlemskommunerna och andra kommuner

erbjuda kvalificerade tjänster inom områdena vård, skola och omsorg. I ett historiskt perspektiv har

Curas tyngdpunkt legat inom det psykosociala området men i takt med en allmän

samhällsförändring och fokus på nya utvecklingsområden har Curas verksamhet också inriktats mot

det neuropsykiatriska området.

Cura driver i dag fem större institutioner:

0  Notavillan, barn- och familjeenhet

0  Sjöarp, boende och daglig verksamhet för personer med autism

0  Klaragymnasiet med internal, gymnasieskola och tre internat för elever med Aspergers

syndrom eller högfungerande autism

o Basen

o Bredgatan

o Jämshög

0  Cura ungdomsboende, boende för ensamkommande ungdomar som väntar på besked eller

fått uppehållstillstånd

o Cura Gård med stödboende (lades ner i april  2018)

Cura  Wk  med stödboende (lades ner i maj 2018)o

o Cura Lister (läggs ner i september  2018)

o Cura Park HVB och stödboende

o Cura Boda HVB och stödboende

Cura organiserar också fyra mindre verksamheter:

I  Familjerådgivning

0  Personliga ombud

0  Familjerätt

0  Resurscentrum

Cura har sitt kansli i Karlshamn och sysselsätter i dagsläget 174 tillsvidareanställda medarbetare, de

allra flesta på heltid.
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Periodens resultat

tkr Periodiserad Utfall Budget- Utfall Budget Prognos

budget  20l 8-08-3l  avvikelse20l7-08-3l helår  2018

2018-08-31
Verksamhetens intäkter 122  070? 97 857; -24  213! 128 672% 183  106g
Verksamhetens Kostnaden -l2l  405? -101 213?  20 l92l -l2l 059g  -182  l08i
Verksamhetens i i Ä j
nettokostnader V 665j -3 356; -4  021g 7  613g 9981 0
Finansiella kostnader f -74l -74l -54j i
Finansiella intäkter l i l l
Summa resultat från j i
finansiella poster 665!’ -3  4291* —4 0941 7  562j j
Extra ordinära kostnader -333i 333i -l 254j -500l
Periodens resultat 3321 -3 429% -3 761? 6  315% 498: -10 000

Prognos

Prognosen för årets sista fyra månader är att ekonomin kommer att vara fortsatt stabil för alla

verksamheter utom Cura Ungdomsboende. För denna verksamhet gäller att underskottet kommer

att öka relativt sett men inte i samma omfattning. Underskottet i Cura Ungdomsboenden kommer

att kompenseras något av fortsatta överskott i övriga verksamheter.

Detta innebär att ett sannolikt resultat för helåret  2018  kommer att ligga omkring - l0 mnkr.

Underskottet kan hanteras på olika sätt. Utifrån avstämningen mot balanskravet enligt

kommunallagen ska resultatet täckas in med positiva resultat enligt balanskravsavstämningen på tre

år. Detta kräver att både budget och redovisning för kommande tre år visar ett överskott som täcker

det hittills uppkomna underskottet. För att Cura ska göra ett så stort överskott krävs avsevärda

höjningar av avgifter i samtliga Curas verksamheter samt avsevärda kostnadsminskningar i

desamma. l förlängningen skulle detta innebära att kommunerna får betala betydligt mer för sämre

kvalitet.

Alternativet är att medlemskommunerna beslutar om att Cura av synnerliga skäl inte återställer det

förväntade negativa resultatet. Synnerliga skäl föreligger sannolikt inte enlig lagens mening och

förarbetena men eftersom alla kommuner varit medvetna om vilka villkor som gällt vid till exempel

långa och dyra hyres- och leasingavtal for Cura samt att man valt att Cura ska ta dessa risker i

samband med mottagandet av ensamkommande barn istället för varje enskild kommun, så torde

detta ändå kunna åberopas som synnerliga skäl. Detta måste varje medlemskommuns fullmäktige

besluta om innan Curas årsredovisning tas upp för beslut. Det egna kapitalet minskar även i detta

fall och måste åter byggas upp men detta kan ske på längre sikt än tre år och kan ske med succesiva

mindre höjningar av avgifter som inte blir så kännbara för kommunerna.

Ett beslut om synnerliga skäl att inte återställa balanskravsresultatet innebär också att det ingående
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negativa resultatet på -125 tkr äterställs i balanskravsutredningen.

Direktionen avser att gå fram till respektive kommunfullmäktige med en begäran enligt ovan innan

årsredovisningen fastställs.

N otavillan

Liksom tidigare år har verksamheten haft en relativt jämn och god efterfrågan när det gäller

tjänster. Det gäller både placeringar på institution och inom skyddat boende såväl som diverse

öppenvårdsuppdrag. Beläggningen motsvarar 2 796 vårddygn, 78 procent av denna svarar

medlemskommunema för. Cura har kommit med i en upphandling som innebär ramavtal med

kommuner i större delen av landet och denna gäller till och med halvårsskiftet  2018.

Efter åtta månader visar Notavillan ett överskott om 607 tkr vilket är en positiv avvikelse mot

budget med detsamma.

Konsultgruppen (familjerätt, familjerådgivning och personliga ombud)

De mindre verksamheterna inom Cura, undantaget Cura Resurscentrum, finansieras genom avgifter

och ska i princip bära sina egna kostnader och skall därmed normalt sett visa nollresultat vid årets

utgång.

Familj erätten har varit i Curas regi i ett år maj månad  2018.  Verksamheten bedrivs för de tre

medlemskommunema: Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby. Det är fem familj erättssekreterare

som arbetar med de olika familj erättsärenden som kommer in. Förutom att det skett en ökning inom

samtliga ärendetyper har en markant ökning visat sig när det gäller snabbupplysningar som

Tingsrätten begär ut och samarbetssamtal. l arbetsgruppen har tre vakanser behövts tillsättas av

anledningar såsom flytt och föräldraledigheter. Detta har bidragit till kompetensförlust inom det

specifika området familj erätt och behöver förstärkas på nytt nu under hösten.

Vissa anpassningar av familjerättens lokaler har visat sig vara nödvändiga med anledning av skydd

och säkerhet. Det har bland annat inneburit ett utökat lannsystem samt att flyktvägar finns att tillgå

i tillräcklig utsträckning. En del av anpassningama har också handlat om att åtgärda problem med

överhörbarhet mellan samtalsrummen.

En utvärdering av verksamhetens forsta år kommer att göras nu under hösten  2018.  En tidsplan är

lagd for arbetets upplägg och kommer att presenteras for direktionen och berörda kommuner under

senhösten.

För familjerådgivningens del är efterfrågan fortsatt stor. En av familjerådgivama går en utbildning i

Steg l och är klar med den till sommaren 2019.
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Även de personliga ombuden har en fortsatt hög efterfrågan på sina tjänster.

Familjerätten visar ett överskott om  84  tkr. familj erådgivningen visar ett överskott med 134 tkr och

personliga ombud ett överskott med  291  tkr. Respektive resultat motsvarar en positiv avvikelse mot

budget med detsamma.

Cura Resurscentrum

Cura Resurscentrum erbjuder utbildningar, föreläsningar, handledning, bedömningar och

konsultation. Efterfrågan på tjänsterna är stor, detta gäller framför allt handledning och

utbildningsinsatser. Utbudet av utbildningsinsatser och föreläsningar uppdateras löpande och

presenteras på Curas webbplats.

Efter åtta månader uppvisar Resurscentrum ett överskott om 345 tkr vilket är en positiv avvikelse

mot budget, med lika mycket. Intäkterna för handledning och utbildningsinsatser har varit högre än

budgeterat.

Sjöarp

Sjöarp har 13 permanenta platser. En av platserna har fram till april månad varit vakant, då en ny

klient flyttade in och samtliga platser blev därmed belagda.

Strax innan sommaren valde en av de två verksamhetschefema att säga upp sig från sin tjänst.

Under sommaren pågick rekrytering av en ny chef som kommer att tillträda i början av november

månad.

Med anledning av Curas ekonomiska läge har vi funnit anledning att se över flera områden där vi

ser att besparingar kan göras. Ett av dem är den, i förhållande till övriga verksamheter inom Cura,

stärkta ledningen på Sjöarp med två verksamhetschefer och en biträdande verksamhetschef.

Bedömningen som görs är att två verksamhetschefer är den ledning som verksamheten kan ge skäl

för med sina omkring 50 medarbetare. Detta innebär att tjänsten som biträdande verksamhetschef

kommer att upphöra helt omkring årsskiftet.

Under de senaste åren då vi haft inflyttningar av nya klienter kan vi urskilja en ny målgrupp. Det är

individer som har en högre utvecklingsnivå inom autismspektrum än vad klienter på Sjöarp

vanligtvis haft och som kräver att vi till viss del anpassar kompetensutvecklingen inom

personal grupperna.

Ett beslut har tagits om att påbörja ett projekt under hösten. Det innebär att under en period av ett

halvår (med start lze oktober) tillsätta två pool-tjänster med syftet att få ner kostnaderna för övertid

samtidigt som det kan ge en ökad kontinuitet i tillsättningen av personal vid frånvaro. Detta främst

för klienternas del men också för en ökad stabilitet i personal grupperna.

I övrigt har ett fortsatt intensivt arbete pågått gällande arbetsmiljöfrågor där avvikelsehantering och

riskbedömningar är centrala delar och där den skyddskommitté Sjöarp har får en betydande roll i
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det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vid utgången av augusti månad visar Sjöarp ett överskott om 752 tkr vilket är en positiv avvikelse

mot budget med detsamma.

Klaragymnasiet med internat

Klaragymnasiet med internat har under läsåret haft en ökad efterfrågan på platser. Framförallt har

ansökningarna till skolan inför höstterminen varit många, varpå man for första gången varit

tvungen att tacka nej till sökande på grund av platsbrist.

Vid skolavslutningen i somras tog 10 elever studentexamen, varav  7  med fullständiga

gymnasieexamenbetyg samt övriga 3 fick studiebevis. 13 nya elever började i samband med

höstterminen. En elev flyttade över från annan gymnasieskola och började i årskurs tre, övriga l2

har ingen behörighet för gymnasieskolan, vilket innebär att de får börja med att läsa upp sina

grundskolebetyg. Sammantaget antal elever som var inskrivna vid terminsstart var 5l stycken,

vilket betyder att det även detta år är det rekordmånga elever.

Inför höstterminen har en omorganisation skett i ledningen på Klaragymnasiet. Den har inneburit

att den tidigare biträdande rektorn har tillträtt tjänsten som rektor och den tidigare rektorn har i

samband med att går i pension på deltid  (40  %) tillträtt tjänsten som biträdande rektor.

Ett projekt har startat vid benämning IM-proj ektet. Det kommer sig av att man inom skolan har sett

att de elever som kommer till Klaragymnasiet har flera diagnoser och många gånger saknar

behörighet för gymnasieskolan. Projektet syftat till att undervisningen i högre grad kan anpassas till

elevernas individuella förutsättningar och kan bidra till en meningsfull gymnasietid for även denna

målgrupp.

Klaragymnasiet har ett unikt koncept där man parallellt med gyrnnasieutbildningen erbjuder

utbildning på internatet, en boende- och fritidsutbildning. Den är av stor betydelse för att

ungdomarna, när det blir dags, ska ha möjlighet att hantera ett självständigt liv.

För intematets del är planeringen av byggnationen for det nya internatet igång och om inga hinder

tillstöter beräknas det vara klart för inflyttning vid årsskiftet. Det kommer att ersätta det nuvarande

ej ändamålsenliga internatboendet på Bredgatan.

Efter åtta månader har skolan ett underskott om -l 70 tkr och internatet har ett underskott

om  -  97  tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med motsvarande summa för respektive

verksamhet i förhållande till budget. En förklaring till underskottet är att verksamheterna inte har

några intäkter under sommarmånaderna och det förväntas balanseras upp under årets sista fyra

månader.
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Cura Ungdomsboende

Som redan nämnts i inledningen har nu alla våra ungdomar tillfälligt eller permanent

uppehållstillstånd, vilket väsentligt ökar tryggheten och möjligheten att planera för sin framtid.

Några ungdomar har också fått möjligheten att återförenas med sin familj som fått komma till

Sverige. I samband med nedläggningen av Vik och Gård under Våren har endast ett fåtal ungdomar

tvingats lämna sin fasta ort. Samtidigt har Cura för första gången tvingats säga upp personal pga

arbetsbrist. Många har dock kunnat omplaceras till våra andra verksamheter. När Lister också

stänger kommer Boda och Park att finnas kvar och även där pågår en fortsatt utslussning av

ungdomar från HVB till stöd och från stöd till helt eget boende. Detta är dock en process vi

tydligare kan planera för eftersom alla inskrivna ungdomar nu har rätt att bo i Sverige och vi kan

förutse beslut som föranleds av att de fyller  18  eller 21 år och övergår i nya faser. I samband med

nedläggningarna har Cura månat om att ta vara på de resurser och den utrustning som finns i

respektive hus vilket också minskat behovet av nyinköp till övriga verksamheter.

Återställningskostnader från tidigare hyresavtal följ er oss dock en tid till.

Kansli och direktion

Kansliet visar ett överskott på  3,2  mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med samma

summa. Den främsta anledningen till detta är att hela semesterlöneskulden samt PO pålägg

redovisas på kansliet vilket i årsredovisningen delas upp på samtliga verksamheter. Direktionen

visar en positiv avvikelse med 859 tkr. Vissa budgeterade kostnader belastar inte kansli och

direktion förrän mot slutet av året, t ex kostnader för revisionstj änster.

Personalfunktion

Personalavdelningen visar ett överskott på 1,6 mnkr vilket är en positiv aWikelse mot budget med

samma summa. Den främsta anledningen till detta är att Curas utbildningsbudget belastar

personalavdelningen och bland annat med hänsyn till rådande ekonomiskt läge har vi iakttagit

försiktighet avseende utbildningsinsatser. Dessutom har vi under våren vid flera tillfällen kunnat

erbjuda intern kompetensutveckling utan att belasta utbildningskontot, då vår personal medverkat
på utbildningar/ föreläsningar som vi också säljer externt.

Driftresultat per verksamhet inkl interna poster

Verksamheter tkr Periodiserad Utfall  2018-08-31 Utfall Budgetavvikelse

budget  2018 2017-08-31 2018-08-31

CURA j á ‘
INDIVIDUTVECKLING i i
Verksamhetens intäkter 122 070 110  900. 140 4611 -11 170

Finansiella intäkter I ll 10 1
l
I

Finasiella kostnader i -333 -74 -1 307 259
Verksamhetens kostnader

arbetskraft i -77 669 -71 295 -84  432] 6  374
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Verksamheter tkr

Övriga
verksamhetskostnader'

Periodens resultat

FÖRDELAT PER
VERKSAMHET

Direktion

Adminstrationsersättning

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader
F inasiella kostnader

Finansiella intäkter

Kansli

Adminstrationsersättning

Övriga intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Finansiella intäkter

Finasiella kostnader

Upplupna intäkter AFA

Periodiserad

semesterlöneskuld och övr

omf PO-pålägg

Personalfunktion

Administrationsavgift

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Familjerådgivning

Övrig ersättning

Övriga intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Familjehemskonsulent

Övr ersättning

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Cura Resurscentrum

Administrationsersättning

Övrig försäljning
konsulttjänst

1
I

ii

1
i

Periodiserad Utfall  2018-08-31

budget 201  8
I

-43 7361
332;‘
i
1

1 532g?
-4921
-707

'N55

-JJ)

-4518i
7  6

lb

no

0

905

379

-42 9611
-3 429g'

1
I

I  P--‘

La.) LJ]
U1  u.)

w  _§2_

r

Utfall Budgetavvikelse

2017=08a31

-48 4171
6 3151

1155

-816ä

-317

22

voi

-5Ã3
-178
-701

1 048

504

"NH 913231
.LULU UU »JL

775

-3  761

'W

K.-J Lu ›-

DJ oo L»
UJ  x] xD

174

399

497

-48

168

l  509

1  677

116

134

0

103
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Verksamheter tkr

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Notavillan

Vårdavgifter

Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Gruppbostäder Sjöarp

Vårdavgifter

Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övrverksamhetskostnader 'i

Klaragymnasiet internat

Avgift internat

Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Klaragymnasiet skola

Terminsav gifter

Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Personliga ombud

Övr ersättningar och bidrag

Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

Familjerätt

Övr ersättningar
Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

CURA

UNGDOMSBOENDE

Vårdavgifter

Övr intäkter

Kostnader arbetskraft

Övr verksamhetskostnader

i
i
i

i

i

ii
I

i
i

i
i

i
i

i

Periodiserad Utfall  2018-08-31

budget  2018
-87N
-413

Gi

-796d
-4  1661

(ii

11341

-896n
-238d

“i
2  260i

i
-183d

-42a
W

i

7 9791

l\.)

J

-583
0

40807

-20166
-20  309

332

—83H
-21L
343

11483

-7620
-3253

601

26664
22m

—1981Q
-631d

752

10936
2d

-7477
-3577

31051

-19 725

-22  497

-11 171

9@2)

Utfall Budgetavvikelse

an7o881
-973
-40a
171

1079Å

-7194
-2983

62n

2456q
18%

-1783;
-7318

-404

1080n
za

-689fl
-3463

45m

945j

-6 856

-2 251,

345

2  028

-1259
-510
259

1831
-878
-905

48

67114

-38  219

-26 565

2 330

2018»08=31

40

202

345

-964

1211

360

-1197

491

589

301
'SW

-53

291

-9 756

441

-2  188

-11  503
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Verksamheter tkr Periodiserad Utfall 2018-08-31 Utfall Budgetavvikelse

budget 2018 2017-0831 2018-0841

Fördelat per verksamhet 5

Cura Park

 

Vårdavgifter' 1 17 4591 14 4941 15 9761 -2 965

Övr intäkter 1
Kostnader arbetskraft -8 0431 -7 4261 -8 5831 617

Övr verksamhetskostnader -8 3241 -8 4941 -6 5901 -170

; 1 092% -1 4261 8031 “ -2 518
Cura Vik 1 ;
Vårdavgifter 4 4481 2 5691 7  2241 -1 879

Övr intäkter 3

Kostnader arbetskraft -2 4511 -2 3841 -4 1661 67

Övr Verksarnhetskostnader * -3 5181 -3 2731 -3 1551 245
-1 5212 -3 0881 -971 -1 567

Cura Boda g
Vårdavgifter g 10 6901 7 0881 10 2441 -3  602
Övr intäkter
Kostnader arbetskraft -4 1551 -4 7751 -5 3691 -620 '
Övr verksamhetskostnader -3 6381 -3 4701 -2 9561 168

2 8971 -1 1571 1 9191 -4 054

Cura Lister g 3
Vårdavgifter 2 4 8671 5 742; 5 8041 875
Övr intäkter l
Kostnader arbetskraft -3 8221 -3 9461 -3 6841 -124
Övr verksamhetskostnader -2 4591 -2 5461 -1 7001 -87

1 -1 4141 -7501 4201 664

Cura Gård ä ' i

Vårdavgifter 3 342 1 1081 6 7601 -2 234
Övr intäkter i’ g
Kostnader arbetskraft -1 695 -1 1941 -3 9041 501

Övr verksamhetskostnader -2 369 -2 436: -2 7241 -67

-722 -2 5221 1321 -l  800

Cura Brunn 1

Vårdavgifter 1 4 3941
Övr intäkter 1 501 50
Kostnader arbetskraft -3 005
Övr verksamhetskostnader -2 2241 -1 733 -2 224

i -2 1741 -344 -2 174

Cura Valje i
Vårdavgifter I 8841
Övr intäkter 1 J '
Kostnader arbetskraft 1 -l 128

1

-l 356

Övr verksamhetskostnader 1 1 -1 1 12

Cura Kulle

363



Kommunsamverkan Cura lndividutveckling l  1(22)
222000-071  l

Verksamheter tkr Periodiserad Utfall  2018-08-31 Utfall Budgetavvikelse

budget  2018 2017=08=31 2018=08=31
Ingår 1 Cura Park 2018 j
Vårdavgifter 8  6471
Övr intäkter E 5 3

Kostnader arbetskraft Y _ -4  4721
Övr verksamhetskostnader g I -3 2221

3 * 9531
Cura Borg 5
Vårdavgifter i 1 i 7 1801
Övr intäkter
Kostnader arbetskraft -3 908%

Övr verksamhetskostnader p -54 -3 3731 -54
l -541 -1011 -54

Summa i 3321' -3  429i 6 315;‘ -3 761

Finansiella och verksamhetsmässiga mål

l budget för år  2018, antog direktionen verksamhetsmässiga och ekonomiska mål for

verksamheten. Man har också beslutat att målen skall utvärderas en gång per år, i samband med

årsredovisningen. Målen är i vissa avseenden sådana i sin karaktär att de inte kan utvärderas mer än

en gång om året. Detta beror bl a. på att värden i utvärderingen i stora delar hämtas från en mycket

omfattande medarbetarenkät som inte kan göras mer än en gång om året för att behålla sin status.

Utvärdering av målen som görs i samband med delårsrapporten ska möjliggöra for direktionen att

se förbundets resultat och ställning. Det ekonomiska målen har därför utvärderats nedan medan

utvärdering av de verksamhetsmässi ga målen anstär till årsredovisningen.

Ekonomiska mål

1.  Alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader.

Cura Ungdomsboende bär inte sina egna kostnader. Förklaringen är att verksamheten haft höga

kostnader i samband med avveckling av boenden och att betydligt färre ungdomar än vi

prognostiserat för finns kvar i verksamheterna.

Klaragymnasiet med internat gör marginella underskott vilket beror på att verksamheterna inte

har några intäkter under sommarmånaderna och det förväntas balanseras upp under årets sista

fyra månader.

Övriga verksamheter uppfyller målet och bär sina egna kostnader.
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Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro under perioden  2018-01-01  -  2018-08-31

Total sjukfrånvaro/tillgänglig arbetstid i procent:

Män Kvinnor Totalt

Ålder:

0-29  år 8,7  6,13 7,25

30-49  år 4,32  9,58 7,41

50 - år3,26  6,78 5,73

Totalt: 5,05  8,04 6,9

Andel Långtidssjukfrånvaro mer än  60  dagar/total sjukfrånvaron:

Män Kvinnor Totalt

Ålder:

0 -29 år 45,11  25,76 35,90

30-49  år 22,67  69,70 58,39

50 - är 0 54,15 45,02

Totalt: 27,97  59,42 50,57

Sjukfrånvaron är under perioden  6,9  procent vilket är en ökning med knappt en procentenhet i

förhållande till samma period förra året. Ökningen sker både när det gäller män och kvinnor, men

det är hos män yngre än 30 och kvinnor mellan  30-49  år som ökningen är störst. Sjukfrånvaron hos

medarbetare över 50 år minskar. Förra året stod för en större ökning, vilken nu har planat ut.

Den största ökningen sker på ungdomsboendena. Förändringen inom arbetet t ex ungdomarnas

mående, en avveckling av två boende och ändringar i organisationen kan till viss del förklara den
ökade frånvaron. Den totala sjukfrånvaron sjunker inom några av Curas verksamheter denna

perioden jämfört med samma period förra året t ex inom Notavillan.

Av den totala sjukskrivningstiden har  50,57  procent utgjorts av långtidsfrånvaro, sjukskrivningar

överstigande  60  dagar. Denna andel har ökat något jämfört med samma period förra året. Det är

främst hos kvinnor mellan 30 -  49  år som ökningen sker. Under perioden har 13 personer en

sjukfrånvaro på 90 dagar eller längre, både hel och deltidsfrånvaro. Det är samma antal som under

förra årets period.
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Flerårsj ämförelse

Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2018

Resultat efter finansiella poster tkr -3 429

Antal anställda st 172

Soliditet % 67,0

Avkastning påsysselsatt kapital % 11,0

Historiska nyckeltal avseende Soliditet

och avkastning på sysselsatt kapital

avser bokslut per den  31/12.

Nyckeltalsdeñnitionerframgår av not l.

66,0

16,0

I\J

01

Ch

7  093

227

58,0

19,0

13(22)
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Resultaträkning Not 2018-01-01 2017-01-01

-2018-08-31 -2017-08-31

Verksamhetens intäkter 2 97 857 128 672

Verksamhetens kostnader 3 -l0l  213 -121  059

Verksamhetens nettokostnader -3 356 7 613

Finansiella intäkter l 10

Finansiella kostnader -74 -54

Summa resultat från finansiella poster -73 -44

J ämförelsestörande post 4 O -l  254

Periodens resultat -3  429 6 315
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Balansräkning Not

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Ovriga kortfristiga fordringar 5

Kassa och bank 6

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget Kapital

Årets resultat 7

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder 8

Summa eget kapital och skulder

Ansvarsförbindelser 9

2018-08-31

l 827

15(22)

2017-12-31

33104
-125

32  979

32  979

21 684

54 663

2  979
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Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

Periodens resultat

Ökning/minskning kortfristiga skulder

Okning/minskning kortfristiga fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

F  inansieringsverksamheten

Utbetald utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid periodens slut

2018-01-01

-2018-08-31

-3 429

-3 429

18 959

-7 698

7 832

0

7 832

20 455

28 287

16(22)

2017-01-01

-2017-08-31

6315

6315

-12 201

5143

-743
31 534

30 791
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Noter

Not  1 Redovisnings- och värderingsprinciper

l stort följs den kommunala redovisningslagen, rekommendationer från Sveriges kommuner och

landsting samt av Rådet för kommunal redovisning utfärdade rekommendationer med undantag av

e dokumentation av redovisningssystemet ej färdigställt

Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till bokslutet  2013  med undantag av tillägg

enligt nedan

Avtalsförbindelse Cura har inga avtalsförbindelser avseende särskilda pensioner till nu anställda

eller tidigare anställda.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för av-

och nedskrivningar. Beloppsgräns som gäller vid bokföring på investeringar är ett halvt basbelopp

under detta belopp bokförs på driften.

Anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad övertid redovisas som

kortfristig skuld. Förändringen under perioden har belastat resultatet.

Intäktsräntor som inflyter efter årsskiftet har fordringsbokförts och tillgodogjorts perioden.

Förvaltning av privata medel S j öarp, omfattningen av privata medel redovisas från och med

2008  som ansvarsförbindelse.

Kundfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter augusti men hänförliga till perioden, har

fordringsbokförts och tillgodo gjorts per augusti.

Leverantörsfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter augusti men hänförliga till perioden, har

skuldbokförts och belastar perioden.

Semesterlöneskuld vad avser semesterlöneskulden bokas förändringen upp vid varje årsbokslut

och förändringen fördelas på respektive verksamhet. Vi har nu per den 31/8 2016 ändrat
redovisningen av semesterslöneskuld i delårsrapporten ifrån en generell uppräkning på föregående

periods förändring till att redovisa den faktiska förändringen och lägger denna på Kansliet i Kapell

och en slutlig fördelning per verksamhet i redovisningen vid årsbokslutet.

Pensionsskuld förbundet hanterar sitt pensionsåtagande genom en försäkringslösning och har

därmed inte någon pensionsskuld. Premier betalas löpande månadsvis till KPA och Pensionsvalet

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med

löneredovisningen med följ ande procentsatser:

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42

Avtalsenliga arbetsgivaravgifter 0,06
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Avtalspension 6,00

Särskild löneskatt ;,3_0

Summa 3  8,78

Nyckeltalsdefinitioner, soliditet -eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för

uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutninen. Avkastning på sysselsatt kapital -
rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i

förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
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Not 2 Verksamhetens intäkter

Övr ersättningar och bidrag

Summa

Not 3 Verksamhetens kostnader

Kostnader arbetskraft

Ovr verksamhetskostnader

Summa

Not 4 Jämförelsestörande post

Oförutsedda kostnader i samband med Övertagande av

familj erätt. Konsultkostnader enl underlag

Summa

Not 5 Fordringar

Kundfordringar

Interimsfordringar

Ingående mervärdesskatt

Handkassor

Avräkning skattekonto

Negativt brutto

Felutbetald lön

2018-01-01
.201&0831

97 857

97  857

2018-01-01
-2018-08-31

-71 295

-29 918

-101213

2018-01-01
-2018-08-31

0

2018-01-01
-2018-08-31

9604
1300

302
190

3810
-62
70

uxzz)

2017-01-01
-2017-08-31

128 672

128  672

2017-01-01
-2017-08-31

-84  439
-36 618

-121057

2017-01-01
-201%O831

1  254

1  254

2017-01-01
-2017-12-31

21344
6414
1174

217

4136

0

0
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Övriga fordringar

Ej konterad utbetalning

Fordran Fora

Fodran löneskatt

Summa

Not 6 Kassa och bank

Postgirobehållning

Banktillgodohavande

Summa

Not  7 Beräkning och redovisning av balanskravsresultat

Ingående balans

=Årets resultat enligt resultaträkningen
-reducering av samtliga realisationsvinster
+justering för reaslisationsvinster enl undantagsmöjlighet

+justering för realisationsförluster enl undantagsmöj lighet

+0realiserade förluster i värdepapper

-justering för återföring av orealiserade förluster i

värdepapper

:Årets resultat efter balanskravsjusteringar

-reservering av medel till' resultatutj ämningsreserv

+användning av medel från resultatutj ämningsreserv

=—Ba1anskravsresu1tat

2018-01-01
-2018-08-31

DJ
CDUJOO

15 247

2018-01-01
-2018-08-31

30

28 257

28  287

2018-01-01
-2018-08-31

-125
-3 429

0

(DGG©©©®

—3 554

20(22)

2017-01-01
-2017-12-31

889
O
3

30

34 207

2017-01-01
-2017-12-31

31

20 424

20  455

2017-01-01
-2017-12-31

.'_.
k)

0000:110GGCDO

-125
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Not 8 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Sociala avgifter

Särskild löneskatt/skattekonto

Interimsskulder

Utgående mervärdesskatt

Personal källskatt

Semesterlöneskuld och okompenserad övertid

Upplupen pensionskostnad

Summa

Not  9 Ansvarsförbindelser

Periodens kostnader leasingavtal uppgår till:

Det finns 34 st ingångna avtal  2018-08-31  avseende

leasingbilar, fördelat enligt följ ande:

36 månaders avtal där leasingavgifter uppgår till

48  månaders avtal där leasinavgifter uppgår till

Förvaltning av privata medel Sjöarp, 10 klienter

Summa ansvarsförbindelser

2018-01-01
-2018-08-31

5 531
2133
-195

2486
0

1669
2  374

-12

13 986

 

1111

249

1 578

1 827

21 (22)

2017-01-01
-2017-12-31

7 046

2152
0

6 030

2

1846
4  610

 

1  885

554
2  391

34
QB

374



.’ '
'  . /9 z.

l<ommunsamverkan Cura Individutveckling

222000-0711

Karlshamn 2018-10-05 _  i  /.
.7  {-

>  -  //v  '
'r-  ' 1.

‘' ../-
/.(

'x' 2,/ r  4

Markus Alexandersson

Ordförande

Irene Ahlstrand-I\/Iårlind

2:e vice ordförande

EvaStrömqvistü

Ingrid Hermansson

Yvonne Andreasson

22(22)

Jan-Åke Berg

1:e vice ordförande

Malin Månsson

Birgitta Lagerlund

Anders Ovander

375



Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Revisorerna

KARLSHAMNS KOMMUN

KOMMUNKANSLIET

2018 "11- [15
r‘ I  l. /7  v  ø/

ål i  ') För kännedom till direktionen i
no ouu‘1'uusl 6

Till kommunfullmäktige i medlemskommunerna

;Z ’/
DNRem=sen-3m'“*~"" “V” Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Utlåtande avseende delårsrapport 2018

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt
med de mål direktionen beslutat om i budget och flerårsplan.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande

analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogad rapport.

Vi bedömer:

att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed  i
övrigt.

att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2018.

att det finansiella målet inte kommer att uppnås, då det i verksamheten Cura Ungdomsboende
prognostiseras betydande underskott.

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

I  samband med den avveckling som sker inom verksamheten Cura ungdomsboende vill vi särskilt
uppmärksamma att det även kommande år finns risker för fortsatta kostnader som kan leda till
underskott. Det är av vikt att direktionen tydliggör hur dessa kostnader ska hanteras.

Karlshamn 2018-10-29

Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revisionsrapporten 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemskommuner revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut avseende revisionsrapport gällande delårsbokslut jan-jun 2018 
Revisionsrapport 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-11-28 Dnr: 2018/2315 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2018-12-04 320 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 32 
 
 
Delårsbokslut januari-juni 2018 - Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut 
 
att godkänna revisionsrapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har tillställt förbundets medlemskommuner revisionsrapport 
gällande delårsbokslut för perioden januari-juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut avseende revisionsrapport gällande delårsbokslut jan-jun 2018 
Revisionsrapport 
 
Beslutet skickas till 
 
 
 
 
 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare
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Från: Susanne Pehrson[susanne.pehrson@miljovast.se]
Skickat: 26.10.2018 13:58:12
Till: Kommunkansli; Kommun Kansli; Kommunstyrelsen[kommunkansli@karlshamn.se; kommunkansli@solvesborg.se;
Ks@olofstrom.se]
Ämne: Revisionsrapport

Här kommer beslut avseende revisionsrapport gällande delårsbokslut
för perioden januari – juni 2018.
____________________________
Vänlig hälsning
Susanne Pehrson
Administrativ assistent
Miljöförbundet Blekinge Väst
294 80 SÖLVESBORG
Tel: +46 (0)456‐81 68 17
Fax: +46 (0)456‐194 56
E‐post: susanne.pehrson@miljovast.se
Besöksadress: Klostergatan 1, SÖLVESBORG
www.miljovast.se

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 33 
 
 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden mandatperioden 
2018-2022 
 
Förslag till beslut 
 
att tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden ska annonseras i Blekinge Läns 
Tidning (BLT) och i Sydöstran 
 
Sammanfattning 
 
I tidigare kommunallag var det ett krav att annonsera tid och plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden i lokala ortstidningar. Det kravet har i och med den 
nya kommunallagen utgått. Dock framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning att 
särskilt beslut ska fattas om annonseringen.  
 
En fortsatt annonsering i BLT och Sydöstran bedöms ha ett demokratiskt och 
kommunikativt värde. Det är viktigt att kommuninvånarna påminns om 
kommunfullmäktiges sammanträden och om möjligheten att följa dem på plats eller på 
kommunens hemsida.  
 
Annonsering sker som huvudregel i lördagsupplagan nio dagar före kommunfullmäktige 
sammanträde.  
 
Årskostnaden för annonsering bedöms hamna mellan 50 000–70 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunikationschef Annette Sandberg 
Administratör Aili Martinsson 
Kommunikatör Daniel Leéner 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 34 
 
 
Interpellation om parkeringsplatser - Lars Hasselgren (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att svaret tas till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Lars Hasselgren (M) följande interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S):  
 
Under hösten/vintern 2018/2019 kommer bygget av etapp 5 igång på västra delen av 
Östra Piren. När bygget startar kommer hela området att stängslas in. Detta betyder att 
cirka 75 parkeringsplatser försvinner från området. 
 
När etapp 5 är klar planeras etapp 6 att byggas, kulturhuset. Detta hus är planerat öster 
om nuvarande byggnader på Piren. Även detta område måste stängslas in under 
byggtiden. Här finns cirka 125 parkeringsplatser idag och alla dessa kommer med all 
sannolikhet att tas bort i samband med bygget. 
 
Detta betyder att inom en 5-års tid kommer cirka 175 parkeringsplatser att försvinna från 
Piren. 
 
Parkeringssituationen på och runt Piren är redan idag hårt belastad. Att i detta läge bli 
av med ytterligare parkeringsplatser skulle betyda stora parkeringsproblem. 
 
Vidare har det framkommit att Net Port vill för egen del ta hand om de parkeringsplatser 
som finns mellan Pirgatan och gamla hamnkontoret. Dessa parkeringsplatser skulle 
alltså inte stå till allmänhetens förfogande utan vara speciellt avsedda för de som 
arbetar, studerar eller besöker någon inom Pirområdet. 
 
Parkeringsproblemen i den södra delen av Karlshamn kommer under de kommande 
åren öka betydligt. Parkeringsplatser är ett känsligt ämne och vi ser med oro på 
framtiden om grupper ställs mot varandra utan att en alternativ lösning presenteras. 
 
Frågor till kommunalrådet 

- Hur och på viket sett planerar kommunalrådet att arbeta med parkeringsplatser i 
centrala Karlshamn? 

- I vissa diskussioner har ett parkeringshus kommit på tal. Hur ser kommunalrådet 
på att bygga ett parkeringshus i centrala Karlshamn? 

- Ett annat alternativ skulle kunna vara att bygga ett parkeringshus väster om 
Hinsetunneln. Ett parkeringshus som kunde svälja en stor mängd bilar. 
Matarbuss in till centrum. Detta alternativ skulle kunna ge oss ett bilfritt centrum. 
Ett bilfritt torg och gågator som är värde namnet. Hur ser kommunalrådet på 
detta alternativ? 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2018-12-06 Dnr: 2018/3962 

 

 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) avger följande svar:  
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 35 
 
 
Interpellation om vattenförsörjningen - Lars Hasselgren (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att svaret tas till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Lars Hasselgren (M) följande interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S):  
 
De senaste åren har det med ökande frekvens kommit artiklar och insändare angående 
vårt dricksvatten i södra Sverige. Många kommuner införde bevattningsförbud under 
sommaren 2017. Detta bevattningsförbud återkom sommaren 2018. 
 
Idag har Ronneby kommun fortfarande bevattningsförbud. Likaså Tingsryd. Nymölla 
pappersbruk går på halvfart på grund av vattenbrist. Ivösjöns nivå är alldeles för låg för 
att bruket skall få ta allt det vatten de behöver. 
 
Konsultföretaget WSP har undersökt vattentillgången i Sverige och kommit fram till att 
våra grundvattennivåer sjunker i Sverige. Detta gäller i synnerhet sydöstra delen av 
landet. WSP uppmanar kommuner att samarbeta och att försöka begränsa såväl 
industrins som hushållets vattenuttag. 
 
Det ytliga grundvattnet är bara 9% av vad det brukar vara och det djupa grundvattnet är 
bara 20% av det normala tillståndet. 
 
I Karlshamns kommun hade vi bevattningsförbud under några månader både under 
sommaren 2017 som 2018. Idag, långt in på hösten, balanserar vi på Miesjöns lägre 
vattennivå. Vi mycket nära den undre gränsen, 94,48 meter. 
 
Likadant är det i Mörrumsån. Det är sällan vi ser så lite vatten i forsarna. Vad gör vi om 
nivån i Mien fortsätter att sjunka? 
 
Kommunen står nu i startgropen för att bolagisera WA och samtidigt ge uppdraget till det 
nya bolaget att bygga ett nytt vattenverk för 250 – 300 miljoner. Platsen för det nya 
vattenverket är vid Långasjöns södra strand. Strax intill vårt gamla verk. Råvatten skall 
tas från Långsjön (Miens vattendrag) och reservvatten från Mörrumsån. Båda dessa 
vattendrag har idag extremt låga nivåer eller vattenflöden. 
 
Vi Moderater har vid olika tillfällen tagit upp frågan om havsvatten som råvatten, men 
detta är något som fallit bort i hanteringen. 
 
Jag och många med mig ser framtida vattenförsörjning med oro. Därför vill jag ta upp 
denna utmaning i KF och hoppas på ett uttömmande svar från kommunalrådet. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2018-12-06 Dnr: 2018/3963 

 

Frågor till kommunalrådet 
- Vad finns det för beredskap i kommunen om Miens vattennivå sjunker under 

94,48 meter? 
- Är Karlshamns kommun positiv till en utredning som gäller råvatten från 

Hanöbukten? 
- Skulle Karlshamns kommun kunna ta på sig ledartröjan och bjuda in närliggande 

kommuner till en ”hearing” angående havsvatten och ett gemensamt vattenverk? 
- Det skulle vara mycket intressant att höra hur koalitionen resonerar om 

vattenförsörjningen i framtiden och vilka vattendrag som kan bli aktuella om 
såväl grundvattnet, Miens och Mörrumsåns vatten sinar till så låg nivå att några 
uttag från dessa vatten ej tillåts. 

 
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) avger följande svar: 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att nominera följande ledamot och ersättare i FAMILJERÄTTSNÄMNDEN under Curas 
direktion för åren 2019-2022: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Jan-Åke Berg (S) Irené Ahlstrand Mårlind (M) 
 
Sammanfattning 
 
Curas Familjerättsnämnd utses, enligt kommunallagen och gällande reglemente för 
familjerättsnämnden, av direktionen efter nominering av respektive medlemskommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Envar vald 
Matrikeln 
Lönechefen Annika Risberg 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Christina Gustafsson
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-12-06 Dnr: 2018/4241 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-11 39 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 36 
 
 
Val av ledamot och ersättare i Curas Familjerättsnämnd 
 
Förslag till beslut 
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att nominera följande ledamot och ersättare i FAMILJERÄTTSNÄMNDEN under Curas 
direktion för åren 2019-2022: 
 
Ledamot  Ersättare 
NN  NN 
 
Sammanfattning 
 
Curas Familjerättsnämnd utses, enligt kommunallagen och gällande reglemente för 
familjerättsnämnden, av direktionen efter nominering av respektive medlemskommun.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Envar vald 
Matrikeln 
Lönechefen Annika Risberg 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Christina Gustafsson 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande ledamöter och ersättare, ordförande, förste vice och andre vice 
ordförande i KRISLEDNINGSNÄMND 2019-2022 
 
7 Ledamöter  7 Ersättare 
 
Per-Ola Mattsson (S), ordf  Marco Gustavsson (C) 
Magnus Gärdebring (M), 2 v.ordf Bodil Frigren Ericsson (L) 
Marie Sällström (S)  Annika Westerlund (S) 
Björn Tenland Nurhadi (SD) Håkan Abramsson (SD) 
Mats Dahlbom (C), 1 v.ordf Andreas Saleskog (S) 
Elin Petersson (M)  Britt Jämstorp (KD) 
Charlott Lorentzen (MP)  Claes Jansson (MP) 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har 2018-12-17 § XX antagit reglemente för krisledningsnämnden. 
Av reglementet framgår att kommunfullmäktige ska utse sju ledamöter, sju ersättare 
samt ordförande, förste och andre vice ordförande.  
 
Sverigedemokraterna har meddelat nomineringen till kommunkansliet, övriga 
nomineringar har skett på sammanträdet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft 
Matrikeln 
Hemsidan
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-12-06 Dnr: 2018/4242 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-12-11 40 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 37 

 
 
Val av krisledningsnämnd 2019-2022 
 
Förslag till beslut 
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse följande ledamöter och ersättare, ordförande, förste vice och andre vice 
ordförande i KRISLEDNINGSNÄMND 2019-2022 
 
Ledamöter  Ersättare 
NN  NN 
NN  NN 
NN  NN 
NN  NN 
NN  NN 
NN  NN 
NN  NN 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har 2018-12-17 § XX antagit reglemente för krisledningsnämnden. 
Av reglementet framgår att kommunfullmäktige ska utse sju ledamöter, sju ersättare 
samt ordförande, förste och andre vice ordförande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar vald 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Trygghetssamordnare Anna Sunnetoft 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-12-06 Dnr: 2018/3897 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 38 
 
 
Entledigande tillika fyllnadsval av ledamot i Stiftelsen för Skottsbergska 
gårdens bevarande 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja begärd avsägelse 
 
att välja NN såsom ledamot i Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande för åren 
2019-2022 
 
Sammanfattning 
 
Kennet Bengtsson (S) har 2018-11-26 avsagt sig rubricerat uppdrag.  
 
Såsom ny ledamot utses, efter nominering från XX, NN (P). 
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-06 
Avsägelse, 2018-11-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande 
Envar vald 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-12-07 Dnr: 2015/121 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 39 
 
 
Fyllnadsval av revisor - Jörgen Kronsell (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att utse Jörgen Kronsell (MP) till revisor efter för tiden till och med avlämnandet av 
revisionsberättelsen avseende 2018 års verksamhet 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har 2018-11-19 § 161 entledigat Jan Andersson (MP) från 
uppdraget som revisor.  
 
Miljöpartiet har inkommit med nominering av Jörgen Kronsell (MP) som ny revisor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-07 
Nominering 
Protokollsutdrag KF § 161/2018 Entledigande från uppdraget som revisor - Jan 
Andersson (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Lönechef Annika Risberg 
Vald revisor 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Christina Gustafsson 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-11-19 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 15:00—20:10 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Xhani Bardhi Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Fredrik Nilsson Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson fr.o.m. § 164 Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Lena Johansson Ledamot (V) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-11-19 

Sida 2(4) 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Johnny Persson (S)  Leif Håkansson (S)  
Rickard Holmberg (M)  Charlotta M Sjöqvist (M)  
Ulla Olofsson (M)  Artur Hulu (M)  
Mats Olausson (M) §§ 149 - 163  Ulf Ohlsson (M)   
Jonas Lingvärn (SD)  Tommy Mikkelsen (SD)  

Närvarande 
ersättare 

  
Ulf Gustavsson (S) 
Kerstin Gustafson (S) 
Kerstin Linde (S) t.o.m. § 168 
Göran Svensson (S) t.o.m. § 168 
Inger Löfblom Sjöberg (S) 
Elisabet Rosengren (S) 
Per-Ivar Johansson (C) 
Sofie Ekenberg (C) 
Herman Falk (M) 
Britt Kilsäter (M) 
Magnus Olsson (M) 
Mats Olausson (M) §§ 164–198  
Iman Omairat (L) 
Stefan Sörensson (L) 
Lennart Ung (KD) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
Håkan Abramsson (SD) 
Dan Andersson (SD) 
Tony Viberg (V) 
Veronika Hertelendy (V) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Annette Sandberg, 
kommunikationschef 

 

Erik Bergman, kanslichef  
Anna Persson, utredare  
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist  
Annabel Cifuentes, kommunjurist  
Aili Martinsson, administratör  

Paragrafer §§ 149–198   

Utses att justera Per-Ola Mattsson och Magnus Gärdebring 

Justeringsdatum  2018-11-23 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Erik Bergman   
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-11-19 

Sida 3(4) 

 

Justerande ………………………………………… ………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson Magnus Gärdebring 
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2018-11-19 

Tillkännages fr.o.m.: 2018-11-23 

Tillkännages t.o.m. 2018-12-17 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-11-19 

Sida 4(4) 

 

§ 161 Entledigande från uppdraget som revisor – Jan Andersson (MP) 2015/121 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att bevilja begärd avsägelse 
 
Sammanfattning 
 
Jan Andersson (MP) har 2018-11-19 inkommit med avsägelse från uppdraget som 
förtroendevald revisor. I uppdraget ingår att vara lekmannarevisor i Karlshamnsbostäder 
AB samt i Kreativum i Blekinge AB.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse, 2018-11-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Karlshamnsbostäder AB 
Kreativum i Blekinge AB 
Lönechef Annika Risberg 
Jan Andersson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Lönehandläggare Christina Gustafsson 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
Hemsidan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-12-12 Dnr: 2018/3804 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 40 
 
 
Revidering av valet av revisorer avseende Bengt Olofsson (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att korrigera valet av Bengt Olofsson (M) så att han är vald som revisor med undantag 
av kulturnämnden och omsorgsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-19 valdes Bengt Olofsson (M) såsom 
revisor, med undantag av kulturnämnden och nämnden för arbete och välfärd. Det var 
dock fel i den del som avser nämnden för arbete och välfärd. Istället ska undantaget 
gälla omsorgsnämnden. 
 
Genom förevarande beslut korrigeras valet av Bengt Olofsson (M) som revisor så att 
han är vald med undantag av kulturnämnden och omsorgsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-12-12 
Protokollsutdrag KF § 163/2018 Val av revisorer 2019-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Matrikel 
Bengt Olofsson 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Erik Bergman 
Kanslichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-11-19 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, klockan 15:00—20:10 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Xhani Bardhi Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Fredrik Nilsson Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson fr.o.m. § 164 Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Lena Johansson Ledamot (V) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-11-19 

Sida 2(4) 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Johnny Persson (S)  Leif Håkansson (S)  
Rickard Holmberg (M)  Charlotta M Sjöqvist (M)  
Ulla Olofsson (M)  Artur Hulu (M)  
Mats Olausson (M) §§ 149 - 163  Ulf Ohlsson (M)   
Jonas Lingvärn (SD)  Tommy Mikkelsen (SD)  

Närvarande 
ersättare 

  
Ulf Gustavsson (S) 
Kerstin Gustafson (S) 
Kerstin Linde (S) t.o.m. § 168 
Göran Svensson (S) t.o.m. § 168 
Inger Löfblom Sjöberg (S) 
Elisabet Rosengren (S) 
Per-Ivar Johansson (C) 
Sofie Ekenberg (C) 
Herman Falk (M) 
Britt Kilsäter (M) 
Magnus Olsson (M) 
Mats Olausson (M) §§ 164–198  
Iman Omairat (L) 
Stefan Sörensson (L) 
Lennart Ung (KD) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
Håkan Abramsson (SD) 
Dan Andersson (SD) 
Tony Viberg (V) 
Veronika Hertelendy (V) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Annette Sandberg, 
kommunikationschef 

 

Erik Bergman, kanslichef  
Anna Persson, utredare  
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist  
Annabel Cifuentes, kommunjurist  
Aili Martinsson, administratör  

Paragrafer §§ 149–198   

Utses att justera Per-Ola Mattsson och Magnus Gärdebring 

Justeringsdatum  2018-11-23 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Erik Bergman   
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-11-19 

Sida 3(4) 

 

Justerande ………………………………………… ………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson Magnus Gärdebring 
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2018-11-19 

Tillkännages fr.o.m.: 2018-11-23 

Tillkännages t.o.m. 2018-12-17 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2018-11-19 

Sida 4(4) 

 

§ 163 Val av revisorer 2019-2022 2018/3804 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse följande REVISORER samt ordförande och vice ordförande för tiden till och 
med avlämnandet av revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet: 
 
7 revisorer 
 
Lars Beckman (M), ordf (valet avser ej gymnasienämnden, kulturnämnden, 
överförmyndarnämnden) 
Lars-Inge Kjellberg (S), v ordf 
Bengt Olofsson (M) (valet avser ej kulturnämnden och nämnden för arbete och välfärd) 
Robert Söderberg (SD) 
Lars-Erik Johansson (S) 
Thomas Nilsson (C) 
Jörgen Kronsell (MP) 
 
Sammanfattning 
 
Av reglementet för revisorerna framgår att kommunfullmäktige väljer ordförande, som 
utses av oppositionen och vice ordförande, som utses av den politiska majoriteten samt 
revisorer för den tid som fullmäktige bestämmer. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Envar vald 
Matrikeln 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Hemsidan
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2018-12-12 Dnr: 2018/546 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2018-12-17 41 

 
 
Handlingar för kännedom december 2018 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom inkomna under tiden 5 november –  
12 december 2018 redovisas: 
  
Ärendenr  §  Datum  Ärende 
 
2018/775 39 2018-11-27 Kallelse till årsstämma i Stadsvapnet i  
   Karlshamn AB 
 
2018/2807 40-41 2018-11-16 Protokollsutdrag KS 2018-12-04, § 322,  
   Beslutsuppföljning december 2018 av genom-
   förandet av kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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