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38.
39.
40.
41.

Ärende
Val av justerare
Fastställande av dagordning
Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter
Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Rickard
Holmberg (M) och Per Erlandsson (M)
Kommunens årsredovisning för 2018
Revisionsberättelse för år 2018
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2018
Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd år 2018
Ansvarsfrihet för nämnden för barn, ungdom och skola år 2018
Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2018
Ansvarsfrihet för gymnasienämnden år 2018
Ansvarsfrihet för fritidsnämnden för år 2018
Ansvarsfrihet för kulturnämnden år 2018
Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2018
Ansvarsfrihet för tekniska nämnden år 2018
Ansvarsfrihet för valnämnden år 2018
Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden år 2018
Investeringsbudget 2019 inkl över- och underskottsreglering bokslut 2018
Förtydligande av borgensram 2019
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag till Karlshamns kommun - Det gamla stadsvapnet ska återgå som
symbol för Karlshamn
Utredning om cirkus med djur på kommunal mark
Namnbyte för gymnasienämnden
Revidering av maxtaxa för barnomsorg 2019
Revidering av gemensam dokumenthanteringsplan för Karlshamns
kommun
Uppföljning av intern kontroll för 2018
Årsredovisning år 2018 för Räddningstjänsten Västra Blekinge
Årsredovisning år 2018 för Västblekinge Miljö AB
Årsredovisning år 2018 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Årsredovisning 2018 för Miljöförbundet Blekinge Väst
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Revidering av reglemente för teknik- och fritidsnämnden
Revidering av reglemente för revisorerna
Revidering av IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022
Dialog mellan revisorerna och AV-nämndens ordförande angående
pågående granskning
Överföring av handläggning och tillsyn av tobaksvaror m.m. till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Fastställande av taxa för handläggning och tillsyn enligt lagen om tobak
och liknande produkter m.m.
Taxehöjningar på betalparkeringar i innerstan
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Förvärv av del av fastigheten Duveryd 5:1
Föroreningssituation samt förslag på åtgärder på fastigheterna Tostarp
3:51 och 4:86, f.d. Viking Timber resp. Garden Center
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Införande av Karlshamnsförslaget
Behovet av att aktualitetspröva översiktsplan Karlshamn 2030
Handlingar för kännedom april 2019
Framtida styrelsesammansättning i Kreativum i Blekinge AB
Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden - Berno Runsten (KD)
Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden - Kerstin Ifvarsson (S)
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§

Besked om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige - Rickard
Holmberg (M) och Per Erlandsson (M)
Förslag till beslut
att lägga beskedet till handlingarna.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge län utser från och med 6 mars 2019 till och med den 14 oktober
2022 Rickard Holmberg (M) till ny ledamot efter Artur Hulu (M). Till ny ersättare efter
Rickard Holmberg (M) utses Per Erlandsson (M) för samma tid.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2019-03-06.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och till
kommunfullmäktige för beslut
att underskottet i 2018 års resultat med hänvisning till synnerliga skäl inte ska
återställas
Björn Tenland Nurhadi (SD), Elin Petersson (M), Magnus Sandgren (M), Bodil Frigren
Eriksson (L), och Britt Jämstorp (KD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Årsredovisning 2018 för Karlshamns kommun har upprättats. Årets ekonomiska resultat
uppgår till minus 110 mnkr för kommunen. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt
underskott i förhållande till budget på minus 142 mnkr, vilket fördelar sig med cirka
minus 52 mnkr för nämnderna och cirka minus 90 mnkr för finansförvaltningen.
Den övergripande bedömningen är att kommunen saknar en god ekonomisk hushållning
utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt det ekonomiska
resultatet. Det finns utvecklingsområden vad gäller uppföljning och analys av resultat
och mål.
Till årsredovisningen finns fyra bilagor:
- Bilaga Nämnders, bolags och förbunds resultatrapporter 2018
- Bilaga Personalekonomisk redovisning 2018.
- Bilaga Folkhälsobokslut 2018
- Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
Nämnders, bolags och förbunds resultatrapporter 2018
Personalekonomisk redovisning 2018.
Folkhälsobokslut 2018
KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att underskottet i 2018 års resultat med hänvisning till
synnerliga skäl inte ska återställas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen
bifalla det.
Beslutet skickas till
Revisorerna
Ekonomiavdelningen
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Upplevd god kvalitet i Särskilt boende ökar till följd av fokus på och ökad lyhördhet för,
individens önskemål och behov. Analys har gjorts av resultat i nationella
brukarundersökningen vilket lett till beslut om vidare arbete kring individuella behov,
kommunikation till boende och anhöriga samt kring måltidssituationen.
Resultatet för ej återaktualiserade ärenden när det gäller försörjningsstöd är bra men
kan bli mycket bättre. Fokus är att effektivisera processerna från försörjningsstöd till
egen försörjning.
Väntetiden från ansökan av försörjningsstöd till beslut är också bra och med framtida
teknik kan tiden mellan ansökan och beslut förkortas betydligt.
Kostnaden per invånare för individ- och familjeomsorg har tidigare år varit lägre än
riksgenomsnittet och vissa år betydligt lägre. Bedömningen är att kostnaden per
invånare för individ- och familjeomsorgen under år 2018 kommer att vara högre än
riksgenomsnittet. Framför allt är det inom barn- och familj som kostnaden har ökat och
kostnaden för placeringar överstiger budgeten rejält.
Väntetiden från beslut till verkställighet avseende LSS-boende håller sig inom gränsen
tre månader. Det har under året skapats nya gruppbostäder inom LSS för att undvika
vite på grund av icke verkställda beslut.
Resultatet av kvalitetsmätningar inom samtliga boendeformer LSS, servicelägenhet och
gruppbostäder, är mycket bra. Även tidigare mätningar visar på ett bra eller mycket bra
resultat. Det innebär att personer som bor i dessa boendeformer är nöjda med
insatserna och att de upplever en trygghet med sin personal och livssituation.
Den totala kostnaden inom LSS har alltid legat högt i kommunen. Det beror på att det
tidigare funnits vårdhem i Karlshamn för denna målgrupp. När vårdhemmen avvecklades
på 1990-talet flyttade många av de som bodde på vårdhemmen till gruppbostäder och
servicelägenheter i Karlshamn. Under år 2018 har kostnaden per brukare inom LSS
minskat och orsaken till detta är att kostnaden för personlig assistans har minskat. Ett
omfattande arbete pågår för att öka kostnadseffektiviteten när det gäller gruppbostäder.
På kort och lång sikt skall en omstrukturering ske som innebär att de mindre
gruppbostäderna skall avvecklas till förmån för gruppbostäder med fler antal lägenheter.
Kostnaden för servicelägenheter är på en acceptabel nivå i jämförelse med andra
kommuners kostnader.
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Revisionsberättelse för år 2018
Förslag till beslut
att revisionsberättelsen läggs till handlingarna
att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen med motiveringen bristande styrning och
ledning
att rikta anmärkning mot nämnden för arbete och välfärd med motiveringen bristande
styrning och ledning
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har i överlämnad revisionsberättelse gjort följande
bedömningar:
Vi bedömer sammantaget att nämnderna i Karlshamns kommun, förutom
kommunstyrelsen och AV-nämnden, har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder
ansvarsfrihet men riktar anmärkning mot kommunstyrelsen och AV-nämnden för
bristande styrning och ledning.
Kommunfullmäktiges presidium delar revisorernas bedömning med den motivering som
framlagts, bristande styrning och ledning. Anmärkning ska därvid riktas mot
kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse år 2018 - presidiets protokoll
Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse för år 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskningar
Granskning av årsbokslut årsredovisning 190325
Granskningsrapport för år 2018 – Stadsvapnet i Karlshamn AB
Granskningsrapport för år 2018 - Karlshamn Energi AB
Granskningsrapport för år 2018 - Karlshamn Energi Elförsäljning AB
Granskningsrapport för år 2018 - Karlshamns Hamn AB
Granskningsrapport för år 2018 – Karlshamnsbostäder AB

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Granskningsrapport för år 2018 - Karlshamnsfastigheter AB
Granskningsrapport för år 2018 – Kreativum i Blekinge AB
Beslutet skickas till
Revisorerna
Kommunstyrelsen
Nämnden för arbete och välfärd

Erik Bergman
Kanslichef
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Kommunfullmäktiges presidium
2019-04-01

Plats och tid

Rådhuset, Ethels rum, klockan 10:00–10:30

Närvarande:

Marie Sällström (S)
Gertrud Ivarsson (C)
Iréne Ahlstrand Mårlind (M)

Övriga:

Aili Martinsson, administratör

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Sekreterare

…………………………………………
Aili Martinsson

Ordförande

…………………………………………
Marie Sällström

Justerare

…………………………………………
Iréne Ahlstrand Mårlind
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Revisionsberättelse 2018
Presidiets beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att revisionsberättelsen läggs till handlingarna
att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen med motiveringen bristande styrning och ledning
att rikta anmärkning mot nämnden för arbete och välfärd med motiveringen bristande styrning
och ledning
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har i överlämnad revisionsberättelse gjort följande
bedömningar:
Vi bedömer sammantaget att nämnderna i Karlshamns kommun, förutom
kommunstyrelsen och AV-nämnden, har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder
ansvarsfrihet men riktar anmärkning mot kommunstyrelsen och AV-nämnden för
bristande styrning och ledning.
Kommunfullmäktiges presidium delar revisorernas bedömning med den motivering som
framlagts, bristande styrning och ledning. Anmärkning ska därvid riktas mot kommunstyrelsen
och nämnden för arbete och välfärd
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse med underlag
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Till
Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Revisionsberättelse för år 20'18
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits
har
av kommunstyrelsen och nämnderna. De kommunala bolagens verksamhet
granskats g.nb. lekmannarevisorer, utsedda bland kommunens revisorer'

med
Styrelsen och nåimnderna ansvarar ftir att verksamheten bedrivs i enlighet
gritt*4" måI, beslut och riktlinjer samt de ftireskrifter som gäller ftir verksamh_eJen.

också fi)r att det finns en tillräcklig kontroll och återrapportering till
fullmiiktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning

b" *ruur*
samt

pröä om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från fullmäktige.

Granskningen har utftirts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente
och god r.iiriorrr..d i kommunal verksamhet. Granskningen har genomftirts med
den inriktning och omfattning som behövs fijr att ge en rimlig grund lor bedömning
och ansvarsprövning.

I bilagan "Djupare resonemang av 2018 års granskningar" redovisar vi vår
argurientatiånftr den allvarliga kritik som vi riktar mot kommunstyrelsen och AVnåimnden. För kommunstyrelsån menar vi att bristema avser framftirallt avsaknaden
av framfijrhållning och f6rmågan att ta initiativ i grundläggande ekonomiska frågor.
Niir det gäller AV-niimnden ansef vi att det negativa resultatet pä42milj,
tillsammans med en oacceptabel oftirmåga att vidta åtgärder ftir en budget i balans,
utgör grunden fiir vår allvarliga kritik.

Vi bedömer sammantagetattnämnderna i Karlshamns kommun, fiirutom

kommunstyrelsen och ÄV-niimnden, har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och fran ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt'

vi

bedömer att riikenskaperna i allt väsentligt iir rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens

och nåimndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmtiktige beviljar ledamöterna i styrelse och niimnder
ansvarsfrihet men riktar anmärkning mot kommunstyrelsen och AV-niimnden ftir
bristande styrning och ledning.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning lor är 2018

till alla

godkåinns.

Vi delar dock inte

delar kommunstyrelsen bedömning avseende huruvida synnerliga skäl

M

!,
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lt

lt

Å

ffi-

se
ftireligger i forhållande till återställandet av underskottet i balanskravsutredningen,
vidare i vår redogörelse.

Vi

åberopar bifogade redogörelser och rapporter'

och
Lars Beckman iir vald med undantag for gymnasienåimnden, kulturniimnden
niimnder.
överformyndarniimnden och har intå deltagit i granskningen av dessa

201

Jörgen Kronsell

LarsI-

4
Erik

Kjell

tht

Robert Söderberg

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagoma:
Revisoremas redogörelse for år 2018
Djupare resonemang av 2018 års granskningar
Granskning av årsredovisning ftir år 2018
Granskningsrapporter for de kommunala bolagen med bilagor
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KARLSHAMN
Kommunens revisorer

Revisorernas redogörelse för år 2018
lnledning
ge kommunfullmäktige
Revisorerna är ett kommunaldemokratiskt kontrollinstrument och uppdraget är att
prövar revisorema om
grund,
ett underlag i ansvarsprövningen. Med resultatet av årets granskningar som
rekommendation till
styrelser och namnder har fullgiort sina uppdrag. Bedömning ligger till grund lor vår
beslut i
kommunfullmäktige om ansvaisfrihet ska ges till styrelsen och nämndema. Fullmäktiges
synpunkt
kritisk
ingen
när
ansvarsfrihetsfrågan ska motiveras, om det inte är uppenbart obehövligt, d.v.s.
framställts från revi sorerna el ler fullmäkti geledamötema'

Med god
Vårt arbete regleras i kommunallagens l2kap. och god revisionssed i kommunal verksamhet.
utfiirs'
revision
där
vedertagna
menas de principer och tillvägagångssätt som är allmänt
revisionssed

ska granska, i
Revisorernas granskningsuppdrag uttrycks i kommunallagen och här anges att vi årligen
nämndernas
den omfattning som foljer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom
och från
på
ett
ändamålsenligt
verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts
den interna
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är räftvisande och om
granska
på
lekmannarevisorerna
valda
fullmäktige
av
de
samma sätt ska
kontrollen är tillräcklig.
kommunala
I
de
stiftelsema.
verksamheten i de koÄmunala loretagen och de av kommunen ftirvaltade
ftiretagen gtanskar inte lekmannarevisom rättvisande räkenskaper, då detta åvilar den auktoriserade

revisorn.
Samtliga
Granskningarna som genomlorts under året redovisas kortfattat i denna redogörelse.
Vi har
revisionsrapporter haitillställts berörda nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
inom kommunal
utft)rt granskningama enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed
biträden'
verksamhet. I granskningsarbetet har vi anlitat EY som sakkunniga

Vi har ör år 2018 haft

I

429 tkr

till vårt ftrfogande

och har nyttjat detta anslag'

Arsredovisning för år 2018
en
Kommunenen redovisar ett historiskt svagt resultat med ett underskott på I 10 milj, vilket är
vilka ökat
resultatlorsämring mot fiiregående år på l3 7 milj. Orsaker är huvudsakligen ökade kostnader,
Det
personalkostnader'
och
med9,2%o. Underskottet hänlors främst till ökade inköp av huvudverksamhet
awikelsen
sammanlagda driftsunderskottet är 52 milj fiir nämnder och styrelse, varav den största
i,.'

i'-)'t
1

'.i,'

lk
:t'..-

-t?
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och
ottpä42milj. Den andra stora orsaken iir nedskrivningar av materiella
immateriella anläggningstillgångar på 49 milj'

av Av-nämndens undersk

är att den sk tillitsstymingen
våra slutsatser av ovanstående, vilket också framhölls vid delårsbokslutet,
har bidragit med något
nämnd
Ingen
misslyckad'
avseende ekonomin, enligt vår uppfattning, har varit
vi uppfattar har
roiatt kunna täcka underskott inom andra verksamheter, vilket

substantiellt överskott
slutsatser är att prognosverksamheten inte
varit den bakomliggande tanken med budgeten for 2018. Andra
var kommunens prognos ftir helåret ett
heller har fungerat tillfredsställande. Vid delårsbokslutet
revisorer' Delarsbokslutet sammanställs under
underskott på 20 milj, vilket också ifrågasattes av oss
att prognosen slår fel på 90 milj på tre månader' vi
september och redovisas under oktober, vilket betyder
prognor och årsbokslut beror på att delårsbokslutet inte
bedömer att en delftjrklaring till skillnaden mellan
slutsats gäller nedskrivningama som är
görs så detaljerat som kravs=fior en fullgod p.ognot. En tredje
året i olika sammanhang påpekat brister i
kopplade till investeringsprojekt. Vi revisorer tar under
lång tidsutdräkt for forstudier och projektering
investeringsprocessen. Det gäller kvaliteten i forstudier,
vi inte lorvånade över att det fi)relegat ett
samt brister i den finansielliplaneringen. Således ?ir
ser vi att bokslutsprocessen kan
nedskrivningsbehov. Mot bakgrund av dessa och andra nedskrivningar
värdering i samband med upprättande av
att tid ges till att genomlysa frågeställningar sasom
stärkas, så

bokslut.

kommunfullmäktige att besluta om
Kommunstyrelsen har i sitt beslut avseende årsbokslutet foreslagit
underskottet. vi delar inte denna uppfattning
synnerliga skäI, dvs att kommunen inte behöver återstiilla
nämndernas driftsunderskott lor 2018 har varit
vad gäller underskottet i nämndema, då stora delar av
i nämnderna ska återställas under
kända redan under 2017. Därfor anser vi att driftsunderskottet
gäller samtliga nedskrivningar av
kommande treårsperiod. vi ställer oss tveksamma vad
ft)r att göra en bedömning av om
anläggningstillgångar, eftersom vi inte har tillräckliga underlag
synnerliga skäl floreligger.

Delårsrapport ian uari-augusti
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delårsrapporten i allt väsentligt var upprättad i
I den översiktliga granskningen giordes bedömningen att
år pekade vi på behovet av ett tydligare
enlighet med lagkrav ocn gå redovisningssed. FOiegående
vilket syftade till en så bra prognos
dokumenterat bokslut lor ltt säkerställa piecisionen i underlagen,
de påpekanden som lämnats ftregående år och
som möjligt flor helåret. För delårsbokslutet 2018 kvarstår
måluppfullelsen. Samtidigt noterar vi att
vi saknar en sammanfattande bedömning av den prognostiserade
och bör ge bättre ftirutsättningar gällande
kommunens målstymingsmodell kommer att revideras
prognosarbetet.
balanskravsavstämningen på 23 milj, vilket

I delårsrapporten prognostiseras ett negativt årsresultat efter
att balanskravet inte kommer att uppnås flor
är en budgetawikelse på 53 milj. Prognosen är därmed
utlåtande understryks att
budgetåret. I såväl granskningsrapporten som i revisorernas
en budget i balans varit alltfor svag' Det är
mot
genomforts och att styrningen
effektiviseringskravet inte
och anpassade
vår bedömning att besparingar måste vara tydligt adresserade
i
budgetprocessen'
forutsättningarna och kommunicerade

till

de aktuella

god ekonomisk hushållning omfattar bådefinansiellamålsamtverksamhetsmål.Liktftregående
bedömning av huruvida kommunen har, eller vid
år går det inte i delårsbokslutet att utläsa någon samlad
årsbokslutet kommer att ha, en god ekonomisk hushållning'
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kärva ar, vilket
Kommunstyrelsens bedömning är att Karlshamns kommun står infor ett antal ekonomiskt
rena besparingar.
betyder att nämnder måste ha ått sarskilt fokus på effektiviseringar och

Granskning av kommunens fordonshantering
granskning
ett område som revisorerna granskat vid flera tillfiillen tidigare' Ärets
genomftir
påvisar att det skitt en positiv utveckling. Såväl tekniska nämnden som omsorgsnämnden
ett verksamhetssystem' Dock
iripande kontroller övei att fordonen nyttjas på korrekt sätt med hjälp av
riktlinjer ör ett antal aspekter
fram
finns inte alltid körjournaler upprättade. vi ser ett behov av att det tas
regler for körjournaler och
av fordonshanteringen. Det gziller tex avyttring av bilar, omplacering av bilar,
Fordonshanteringen

åir

Vid
vilket ansvar som enheten for logistik och fritidsservice har ft)r fordonshanteringen'
som
körjournalsystem,
granskningstillfiillet pågick en diskussion om upphandling av ett elektroniskt
skulle adressera en del av de iakttagna utvecklingsområdena'
Svar från kommunstYrelsen

Svar från tekniska nämnden

Svar från omsorgsnämnden

Granskning av kommunens långsiktiga ekonomiska planering
planering'
Revisorema har i ett tioårsperspektiv granskat kommunens långsiktiga ekonomiska
ekonomisk planering, i rapporten
Granskningen belyser huruvida kommunen arbetar aktivt med långsiktig
hognosen bygger på
lämnas även en tioårig prognos ör kommunens ekonomiska utveckling.
ekonomiska ftirutsägelser om
kommunens egen demogrulfirku b.do.ning, nationell statistik och SKL:s
den ekonomiska utvecklingen'

på loÄ for att nå sina
Rapporten konstaterar att Karlshamns kommun behöver göra årliga effektiviseringar
vilket
tioårsperiod,
kommande
egna finansiella mål och lor att undvika kraftiga underskott under
kommunen
som
Åtruuru. en skattehöjning på 3 konor. Vår prognos bygger på de verksamhetskostnader

hade2017,och då ingår inte AV-nämndens kraftiga underskott ftir 2018'

på
Kommunens överskottsmål är mycket väsentligl for att kunna hålla en rimlig självfinansieringsgrad
kommunens
inom
investeringama. Granskningen pekar på bristen av samordning mellan investeringar
ftir
den
plattform
en
idag
Det
saknas
.
välftirdstjänster och bolagens investeringsbehov
I kommunen har det satts ett
prioriteringsdiskuss ion som blir nödvändig mellan kommunen och bolagen.
den nivån' Bolagens
investeringstak på 250 milj ftir 2019, men investeringsbehoven överstiger
överskider
Sammantaget
större.
investeringsbehov och kapitalbehov är betydligt
vida de lånemöjligheter som finns hos Kommuninvest'
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frågan och att kommunen riskerar
Det är vår uppfattning att kommunstyrelsen inte arbetar rationellt med
angelägna investeringar' Bristande
att bevilja investeringar som senare visar sig ha trängt undan mer
framftrhållning minskar också möjligheten att finna nationella medel'

Svar från KommunstYrelsen

i uppdrag att under 2019
I svaret på granskningen beslutar kommunstyrelsen att ge ekonomichefen
med tillhörande riktlinjer. I svaret
omarbeta regelverket ftir ekonomistyming och policyn lor investeringar
infor 2020 med
hänvisas till att arbete redan pågår och att diskussion sker kring budgetprocessen
beaktande av rapportens rekommendationer'

Granskning av gymnasieskolan effektivitet och produktivitet
standardkostnaden fiir sin
Utgångspunkten var att Karlshamn for 2017 läg 12% över den forväntade
jämörelser mellan kommuners
gyirna-sieverksamhet. Nationellt sett finns å nyckeltal ftr
proglam skiljer sig åt mellan kommunala skolenheter' I
iymnasieentreter, då antalet nationella
olika kommuners kostnader och betygsresultat fiir nationella
lranskningen görs jåimftrelser mellan
effektivitet. Kommunens gymnasieskola har ett antal program
frogru,n ni, uit belysa produktivitet och
saknas tydlig upploljning av de
med mycket fä elever, uilk"t påu"rkar programkostnaden. Samtidigt
ftir vissa program' Nämnden
faktiska programkostnaderna, då det redovisas orimligt låga kostnader
möjligt att ftlja kostnadsutvecklingen'
behöver fordela gemensamma kostnader på ett satt som gör det
Granskningen påvisar inga
kostnader'
Det har tillsatts en intem grupp lor att utreda verksamhetens
såväl som inom de praktiska
generella mönster uur."nä" kåstnader och betygsresultat. Inom de teoretiska
jämftirt
med andra
effektivitet och de som har lägre
irog.urnnl"n finns det proglam med högre
en mer
driva
kunna
att
lor
påbörjas
kommuner. Nämnden måste se över vilka proglam som ska

kostnadseffektiv verksamhet.
Svar från Gymnasienämnden

av
Granskning av BUS-nämnden och gymnasienämndens beräkning
lokalkostnader för elevPeng
ftirskolor,
pekar på att det saknas riktlinjer ftir beräkning av elevpeng till fristående
Granskningsrapporten
varit starkt personbunden
grundskolor och gymnåsiep.ågram. Kunskapen inom rymnasienämnden har
kunnat lämnas till
inte
har ftirklaringar
och när det gäller beräkningsgrunderna lor gymnasieskolan
som ingår i
granskningå. I dokumenteiaäe rutiner måste det framgå t ex vilka lokaler
sker av lokalkostnader mellan
ftrdelning
hur
beräkningsgrunden, nyttjandegrad av respektive nämnå och
lor andra kostnadsslag i
program inom samma Uyggnuä. Motsvarande dokumentation krävs också
beräkningsunderlag foljer
elevpengen. p"n ru.mån?ättande bedömningen är att BUS-nämndens
är for otydligt for att
beräkningsunderlag
lagsiiftnlngen och gällande praxis medan gyÅnasienamndens
kunna bedöma floljsamhet till lagstiftning och praxis'
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Svar från Gymnasienämnden

riktlinjer och rutiner lor beräkning
Gymnasienämnden har gett fiirvaltningschefen i uppdrag att utarbeta
ska fastställas av nämnden och
au programkostnader, vilka ska vara klara under 2019. Riktlinjerna
bjuda in fristående skolor fiir att
kommår ingå i nämndens interna kontroll. Nämnden kommer också att
lor dem presentera riktlinj erna och beräkningsunderlagen'
Svar från Nämnd ftir barn, ungdom och skola
for BUS-nämndens
Riktlinjer for beräkning av barn- och elevpeng kommer att tas fram under 2019
ansvarsområden.

välfärd
Granskning av ekonomiskt underskott inom nämnden för arbete och
på transaktionsnivå, görs samma
Efter genomft)rd analys av nämndens totala ekonomiska redovisning ned
uppstått. Kostnadsökningen kan
bedömning som nämnden om var i organisationen som underskotten
konsultkostnader inom området
ökade
hänftjras till fler institutionsplaceringar, ökade lönekostnader samt
under året, varflor underskotten
Bam och familj. Kostnadema fijr LSS-verksamheten har varit konstanta
inte beror på volymökningar under 2018.

per verksamhetsområde' Nämnden har en
Nämnden har tagit fram en treårig åtgardsplan med besparingar
åren, varfiir en besparingsplan
svårprognostiserad verksamhet, Oa U"nou.n kan variera kraftigt mellan
bygger på foriindrad
behöver vara mer utarbetad for att ge resultat. En hel del av besparingarna
redovisas inte och inte
genomfiirda
vara
organisation och nya arbetssätt. När de nya arbetssätten ska
ftjr att kunna sänka sina kostnader' Det
heller vilken kostnad per öppenvårdsinsats nämnden riiknar med
genomarbetad for att kunna nå det
är vår bedömning att en besparingsplan behöver vara betydligt mer

tänkta resultatet.

Svar från Arbete- och välfiirdsnämnden
nya presidium' Mötet
I väntan på skriftligt svar från AV-nämnden har revisonen träffat nämndens
for en budget i balans' Vi är kraftigt
resulterade i att revisorema har beslutat att lolja nämndens åtgärder
genomftiras och foljas upp fiir en
oroade över nämndens lormåga att ftirstå vilka åtgärder som behöver
2019 med delrapporter och möten med
budget i balans. Granskningen kommer altvarauistrackt över hela
i april' augusti och januari 2020'
nämnden och ledande ft;reträdare ftir kommunen. Möten kommer ske
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g av teknis ka näm ndens servicefun ktioner

gällande VA-verksamheten och
Revisionen har granskat tekniska nämndens servicefunktioner
lämnar fran och med 2019, men som
måltidsservicen. Det är två ansvarsområden som tekniska nämnden

varit nämndens ansvar under 2018.
med en tydlig ansvarsftrdelning
Måltidsverksamheten har en tydlig beställar- och utörarorganisation
en ändamålsenlig
har
verksamheten
gränssnittet mellan enheten och de olika beställarna. Likaså
uppftljning av såväl ekonomi som kvalitet'
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for ett ineffektivt
Nåir det gäller VA-verksamheten framkommer ett antal brister. Det finns risk
ftiljs och det saknas
resursut;yftjande gällande interna beställningar, då exploateringsprocessen inte alltid

har inte
kundfokus galtande de externa beställningarna. Att VA-taxan har uppfattats som komplicerad
VAav
Uppftiljningen
användas.
ska
ft)ranlett nämnden att ta fram ftrtydliganden om hur den
har
verksamheten har varit bristfiillig, då det uppges ha saknats tid flor genomfiirande. Revisorerna
kunnat presenteras' Det
efterfrågat ekonomiska sammanställningar av genomftirda projekt, vilket inte har

a.t forelegat osäkerhet om och vilka projekt som ska redovisas fiir nämnden. I samband med
flor
oiåigangen till bolagsform har vi revisorer efterfrågat en kostnadsredovisning av VA-verksamheten
uppges ått

har inte varit
f.un1iiA4arnforelser med den nya driftsformen. Någon sådan statistik eller redovisning
möjlig att ta del av.

Svar från tekniska nämndens tidigare ordftirande och vice ordftirande
hanterande ges
När det gäller VA-taxans komplexitet och hur nämnden agerade lor ett mer rättssäkert
När det gäller
inget tyd-ligt svar, istället ges en övergripande beskrivning av taxans uppbyggnad'
något systematiskt
funnits
inte
r.Åanbjonäsmätningar och uppftljning av VA-projekt framgår att det
har inte heller
arbetssätt, endast muntliga uppgifter. Den osystematiska stymingen och uppftljningen
VA-kostnader i
skapat en grundft)rstaelse fioi ått kunna jamfora VA-kostnader i lorvaltningsform med
framtidsplanering
i
en
svag
resulterat
bolågsforÅ. Det framgår av svaret att den otydliga dokumentationen
som
gälla:nde vattenforsörjning.n. Revisorerna konstaterar att svaret verifierar de iakttagelser
under 2018'
i
VA-frågor
svag
alltlor
varit
har
upploljning
och
granskningsrapporten presenterar. Styrning

Förstudie

- Dokumentstyrning

inom tekniska nämnden

av inkomna
Syftet med ft)rstudien var attbedöma om tekniska nämnden har en ändamålsenlig hantering
handlingar
viktiga
om
handlingar med fokus på om nämndens ledamöter/presidium informeras snabbt
kallelsen till
som inkommit. Nämnden som helhet fär ta del av inkomna ärenden i samband med
beredningsmöte.
med
i
samband
handlingar
nämndsmötet, ordforande och vice ordft)rande tar del av
Någon såirskild bedömning görs inte av hur brådskande ett ärende är.

Svar från KommunstYrelsen
svarat på
Då registrator/nämndssekreterare organisatoriskt hör till kommunkansliet har kommunstyrelsen
och
fijrstudien. Kommunstyrelsen menar att det finns en löpande kontakt mellan nämndssekreterare
inte delges
forvaltningschef i olikå ärenden. Det är inte kansliets uppfattning av brådskande ärenden
helt
slutftird, då
är
inte
handlingar
av
att
digitaliseringen
nämnden tillräckligt snabbt. Av svaret framgår
revidering.
under
är
en del arbete återstår, vidare uppges att den administrativa handboken

Förstudie - Fibersatsningen
april 2018 ftir perioden
Då kommunfullmäktige beslutat om bredbandsstrategi, senaste uppdateringen från
Det ingar
Z1lg-z121,bedömer vi revisorer att frågan även åligger de flortroendevalda revisorema.
har ansvar
Kommunstyrelsen
verkställs.
beslut
uttryckligen i vårt uppdrag att ftlja upp att fullmäktiges

ftir att fullmäkti gebeslut verkställs.
grunder och den sista delen av
Från kommunens sida framhålls att utbyggnaden ska ske på affrirsmässiga
2019 kommer
utbyggnaden kan komma att ske med koncernbidrag och statliga bidrag. Till halvårsskiftet
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av
ggyo avhushållen ha möjlighet att ansluta bredband till fastigheten, och till utgången av 2019 ska 850Ä
av
det skett en kraftig utbyggnad
hushållen på landsbygden f,a till tillgång till bredband. Det betyder att
Kommunen är via KEAB ägare
2017.
under
30%
bredband få landsbygden, då utbyggnaden var knappt
bordlades under
näten och kommunikationsopLiutor. G.unrkningen av kommunens fibersatsning
fortsätta under 2019'
sommaren for att återupptas i december. Granskningen kommer att

till

Svar från kommunstYrelsen

Förstudie

-

Valet 2018

for att säkerställa valhemlighet i
Revisorema har granskat på vilket sätt valnämnden agerat forebyggande
görs bedömningen att valnämnden
fortidsröstningslokaler ocir i god ordning i vallokaler. I ftirstudien
riktade utbildningsinsatser och
agerat andamålsenligt, bland annat mot bakgrund av genomftlrande av
på att nämnden inftir framtiden behöver
beslut om sex röstmottagare i vallokaler. Förstudien pekar dock
på utbildning ftir samtliga
beakta lämpligheten i fortidsrostningslokalema, obligatoriska kav
bemanningen till sju
rOstmottagare, egen bemanning i ftirtidsröstningslokalema samt utökad
röstmottagare under valdagen i vallokalema.
Svar från valnämnden

ftir ftjrtidsröstningen med nya
I svaret från valnämnden redovisas att beslut tagits om en ny organisation
särskild vikt vid vilka lokaler som
lokaler och bemanning med egen personal. Nämnden kommer att lägga
ha översikt över och att de
att
lätta
ska användas och att de mOteikraven på valhemlighet, att de är
genomfiirandet av valet. Utöver detta har niimnden beslutat om
rymmer det material som behövs for
och ftrbättring av det interna
obligatorisk utbildning for samtliga röstmottagare, fler röstmottagare
samarbetet.

Uppföljning

- Orosanmälningar

Granskningen kommer att slutftiras under 2019

Uppföljning - lntegration
Granskningen kommer att slutloras under 2019

PM/Skrivelse I nvesteri n gsprocessen
investeringama långa ledtider'
Revisorema gör tre konstateranden i skivelsen' För det fiirsta har
Vid granskningstillftillet var de tre
Fullmäktige beslutade for två år sedan om en nY investeringsprocess'
ett projekt fanns med i en
investeringsproj ekt som kommit längst fortfarande kvar i forstudiefasen, varav
och ftirdyrar projekten'
granskning frän2016. Det är vår bedömning att de långa ledtiderna både ftirsvårar
samlade
Den andra iakttagelsen gäller avsaknaden av avstämning mot kommunkoncernens
Investeringsprocessen behöver
investeringsutrymme och möjlighet att bära framti da driftskostnader.
beakta projekt som initieras på
därftir revideras. För det tredje behöver en reviderad investeringsprocess
går de investeringarna vid
politisk nivå och som inte är väckta av nämnder och forvaltningar. I dagsläget
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bör nämnas att det finns en
sidan om de befintliga kontrollema eller de sk grindvakterna. I sammanhanget
lor att övergå till investeringar' Det
osäkerhet kring hur projektredovisningen budgeteras och fiiljs upp
övergår till en investering, trots fullmäktiges
saknas uppgift om proiåkteringarnas kostnader och när dessa
tidigare beslut om en ny investeringsprocess'

Svar från Kommunstyrelsen och tekniska nämnden
det utvecklingsarbete som pågår'
Kommunstyrelsen menar att revisorernas iakttagelser ligger i linje med
beaktas innan beslut. Dock behöver
Genom forstudier säkerställs aftallabehov och lorväntningar kan
ör projekt menar
processen kvalitetssäkras for att minska ledtiderna. När det gäller kostnader
från fiirstudie till
tommunstyrelsen att politiken får ta del av ett underlag som visar kostnaden
riktas mot
forstudieresurserna
kan
planer
genomfilrande. Såvidå det finns politiskt fastställda strategiska
inte
projekt
nya
har
att beakta. Hittills
äe projekten, vilket en reviderad investeringsprocess kommer
forslag har inkommit'
stämts av mot en strategisk plan, utan ftirstudier har påbörjats allteftersom
strategi- och
beslutade
den
?ir också ai samtliga projekt ska processas inom

Ambitionen

till kommunens
beredandeprocessen. När det gäller bedömning av projekt i ftjrhållande
vilken stärker
investeringsprocessen,
reviderade
i
den
investeringsutrymme kommeidet hanteras
kommunstyrelsens roll.

PM/Skrivelse Partneri ng
projekt och fä en starkare styrning av
Det åir positivt att kommunen vill utveckla sin upphandling av stöne
de som foreligger då en
projekten. Den erfarenhet som finns av partnering uppvisar andra risker än
nämnden inkomma
ton,run upphandlar ett ftirdigt projekt. Vi har bett kommunstyrelsen och tekniska
kompetensfrågor relaterade till
med sina uppfattningar om hur de avser att hantera risker kopplade till
kompetens inom ett brett
teknisk
projektredåvisning, avtalsstyrning, projektering och kalkylering,
att kommunen har
ä..aa", projektleåning och konflikihantering. Revisorerna stiiller sig frågande till
rad frågor som hänger ihop med
fullgod intern kompete-ns men samtidigt är båroende av konsultstöd i en
partneringprojekten.

Svar från Kommunstyrelsen och tekniska nämnden
med ett projektkontor och
Kommunen har sedan 2015 byggt upp egen kompetens inom projektledning
att hantera partneringupphandlingar
bedömningen är att projektkonioiet tesitter relevant kompetens for
liksom att det finns
och partneringprojekt. iitt tin hjälp kommer projektkontoret ha konsultstöd,
kommer att genomfloras. Kontroll
erfarenhet inom kommunens fastighetsbolag åch att utbildningsinsatser
i entreprenörens
kommer att ske genom jämfiirelser med liknande projekt och upploljning

ekonomisystem.

Uppföljning av granskningar trän 2017
Den lorsta upploljningen avser
Revisorerna har valt att folja upp fem stycken granskningar frän2017.
att chefsomsättningen var
framgick
2017
kartläggningen av avslutade chefstjänster. Av rapporten från
chefer. Chefsomsättningen har
hög i kommunen och att det planerades åtgärder ftir att minska tappet av
en Period av 1,5 år.
inte sjunkit lor kommunen som helhet, utan ligger kvar På drygt 20%ounder
medan BUS-nämnden
verksamheter
Chefsomsättningen är fortfarande störst inom omsorgsnämndens
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- ft)rväntade siffror. Skillnaden mot loregående granskningstillftille
genomfiirts olika insatser fiir att ståirka ledarskapet'

?ir

att vid denna uppfoljning har det

granskningen framgår att kommunen
Det andra området gällde kommunens stöd till sociala foretag. Av
med att istället ta fram ett avtal som
sagt upp avtalet med Resurs i Blekinge men afi AV-n?imnden arbetar
ännu. Frågan kommer att
bylgei pa den policy som fullmäktigå fastställt. Något nytt avtal har inte slutits
fortsättningsvis ft ljas av revisorerna.
Revisionen rekommenderade
Den tredje granskningen avser forstudien av överftirmyndamämnden'
redovisa samtliga identifierade
nämnden att revidera delegationsordningen, ta fram riskanalyser och
nämnden att vidta
uppmanades
vidare
risker, inte bara de som overfors till den interna kontrollen.
ftir återsökning men i
rutin
fram en
åtgärder enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Nämnden har tagit
konstateras att niimnden har vidtagit
dJgsläget hanteras enbart schablonersättningar. I uppftljningen
åtgarder i enlighet med revisorernas rekommendationer'
om forbättrat stöd till skolornas
I granskningen av skolans måluppfyllelse lämnades rekommendationer
om nuvarande resursfordelningssystem
kvalitetsarbete, med fokus på .tlu"-us resultat, samt att utvärdera
av siirskilt stöd' Av svaret
i
behov
svarar mot verksamheternai behov med avseende på bl a elever
måluppfyllelse och att detta
framgår att ftirvaltningen har stiirkt sitt fokus på prognosen över elevernas
6 samt att elevemas kunskapsnivå
sker lenom att folja v-arle eleus betygsutveckling från årskurs
enheterna genom besök på och dialog
dokumenteras flera ganier per år. ö"t n* infiirti ett analysstöd till
pojkar och flickor har adresserats genom en särskilt
med enheterna. Frågan om betygsskillnaderna mellan
med rektorer och fiirskolechefer' Vår
sammansatt grupp. Gällande resursftirdelningen sker fiirankring
på ett konstruktivt sätt'
bedömning ?ir att BUS-nämnden beaktat rekommendationerna
granskningen från 2017 framgick att
Den femte uppftljningen avser integration och återsökning. I
av statliga medel ftir nyanlända och
kommunen inte arbetade tillräckligt systematiskt med återsökningar
integrationsarbete'
att det behövdes tydliga riktlinjer och direktiv flor kommunens
ft)r integrationsarbetet och for en
Kommunstyrelsen har inte bidragit till att ta fram riktlinjer och direktiv
det finns en ambition om det' BUSövergripande process for återsökning, även om det framfors att
insatser och tagit fram en
na,nnaån har genomfort organisatoriska forändringar, kompetenshöjande
for att utveckla kommunens
fattats
beslut
dokumenterad process for återsokning. Inom AV-nämnden har
en icke dokumenterad rutin for
integrationsarbete, men mycket återstår. Gällande återsökning finns
arbetssättet'
återJOkning men arbete pågår med att dokumentera det nuvarande

Svar från KommunstYrelsen

Svar från AV-nämnden

BUS-nämnden
har avslutat granskningsprojektet.
Revisorerna är nöjda med de svar som lämnats från nämnden och

Överfiirmyndarnämnden
har avslutat granskningsprojektet'
Revisorerna tir nöjda med de svar som lämnats från ntimnden och
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Lekmannarevision i de kommunala bolagen
6kmannarevisorema har granskat verksamheten i de kommunala bolagen enligt bestiimmelserna i
aktiebolagslagen och kommunallagen. Varje bolag har en lekmannarevisor som avgett en
granskningsrapport fiir bolaget ifrfua. Kommunens revisorer erhåller rapporter från lekmannarevisorns
*b.t. i bJageioch utsedda lekmannarevisorer har under året haft kontinuerliga kontakter med respektive
bolag. Ntir dÄt gäller kommunstyrelsens uppsikt över bolagen, se "Djupare resonemang av 2018 års
granskningar" (bilaga

till

revisionsberättelsen).
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Djupare resonemang av 2018 års grans kninqar som bifogas till revisionsberättelsen
Med anledning av att vår revisionsberättelse endast innehåller kortare beskrivningar av
vår verksamhet ftir 2018 finns det några delar som behöver belysas med ett tydligare
innehåll. Vi är både oroade och kritiska till att ledningen lor nämnder och
kommunstyrelse i flera fall inte agerar och arbetar med de aktuella frågor som kommer
att ffi stora konsekvenser ftir kommunens handlingsfrihet på kort och lång sikt. Utifrån
detta kommer kommunstyrelsen, AV-nämnden och tekniska nämnden i fokus.

Kommunstyrelsen
Långsiktig ekonomisk planering
Undir hristen 2018 presenterade vi en granskning av kommunens långsiktiga ekonomiska
planering som visade att kommunen behöver göra årliga besparingar motsvarande 1%o av
.kutt"r o-ch generella statsbidrag under den kommande tioårsperioden (fram till 2027) for
att nå sina linansiella måI. Utan besparingar och effektiviseringar motsvarar underskottet
en skattehöjning på 3 kronor. Vi tycker att rapporten har tagits emot väl av
kommunleåningen och ekonomikontoret, som har använt rapporten i sitt budgetarbete.
Rapporten har ftiranlett ett uppdrag till ekonomichefen att omarbeta principema ftir
kommunens ekonomistYrning.
anser dock att ftirväntade åtgärder tar alldeles ftr lång tid att etablera och att det är en
omväg att gå via reviderade ekonomistyrningsprinciper, då kommunen befinner sig i ett
allvarl-igt lage med ett negativt resultat på I l0 Mkr. Åtgarder krävs istället omgående,
flertal kan göral inom dagens regelverk, vilket bekräftats av kommunstyrelsen
uuruu
"it
vid vårt möte den 5 mars. Ledorden lor de nya ekonomistyrningsprinciperna med bl a
ökad snabbhet motsäger inte vår bedömning. Granskningen av den långsiktiga

Vi

planeringen pekar på behovet av långsiktighet, stabilitet och möjlighet att konsekvensfedrlma-nya lorslag på kostnader. Finns det utrymme eller behöver någon annan kostnad
tas bort flor att fortfarande nå de finansiella målen?

Det är vår uppfattning att varken Stadsvapnet eller kommunstyrelsen ftir närvarande
utövar tillracfuig koniroll över den kortsiktiga eller över den långsiktiga ekonomiska
planeringen. Samma politiker har olika roller i bolagsstyrelser och i kommunstyrelsen
och borde ta ansvar får denna planering. Det är vår uppfattning att kompetensftirstärkning
tillsammans med ett lorändrat ftrhållningssätt kan forändra ftirutsättningarna i en positiv
riktning. Vi understryker att kritiken handlar om avsaknad av prioriteringar och
ekonoåiska konsekvensanalyser. Politikerna behöver fortsatt ett handlingsutrymme, men
ska inte ställas inftir fullbordade faktum utan skall få sig presenterat fullständiga underlag
med analyser.
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Investeringar
Vi har i olika sammanhang pekat på nödvändigheten av ett helhetsgrepp över
kommunkoncernens invesieringar, vilket omfattar både bolagens och kommunens
inte vill inse
investeringar. Vi får inga substäntiella svar från kommunledningen, som
påverka
kommunens
konsekvenserna av att bolagens investeringar kommer att
på
möjligheter att investera och vice versa. I det skriftliga svaret från kommunstyrelsen
fråloiställda den 5 mars, framhålls att Stadsvapnet bereder bolagens investeringar och
Vi
attiullmäktige "dömer av" mellan bolagen och kommunen via borgensåtagandet'
av
menar att svaret ger uttryck ftir den passivitet som finns gällande samordning
redovisas
ftir
Stadsvapnet
granskningsrapport
investeringsbehovet. I lekmannareui.o*t
Eftersom
uppgifter Jom direkt motsäger kommunstyrelsens svar till revisorerna'
överskrider
tan"-utry-n,,et hos Kommuiinvest är begr'änsat och investeringsbehovet vida
går
ärendet
innan
redan
kommunens limit, behöver prioriteringar g<lras via Stadsvapnet
göras
kan
vidare till kommunstyrelsen. Vi har efterlyst en plattform där awägningar
att det ftir
mellan såväl bolag.n, ,orn kommunens investeringar men vi tvingas konstatera
Vi
ser
verklighet.
blir
närvarande inte finns någon acceptans ftir att det arbetssättet
mycket allvarligt på att ko-rnunityrelsen inte agerar ör en samordning, och att
att
kommunstyrelsenenträget undviker ekonomiska realiteter genom att bl a hävda
lån'
nekats
hittills
kommunens låneutrymÄe ar flera miljarder och att ingen kommun
att
Under året har vi gjort en uppftiljning av kommunens investeringsprocess, som -visar
effektiv
en
det av fullmäktige beslutadå arbetssättet inte har använts ftir att säkerställa
innan
hantering. Vi anser att det måste finnas målsättningar och ekonomiska ramar
beslut
från
ledtider
långa
ftjrstudie"r eller projektering påbörjas. Vidare har fiirstudierna
uppgifter
till investering, villet i sigäiiver ånnu längre ledtider, då örstudier innehåller
resultat och hade
som är fiirskvara. Så kallade "ftirgävesprojekteringar" belastar 2018 års
ftiljts'
hade
till viss del kunnat undvikas om de beslutade ramverken

Ekonomisk rapportering
Under året har vi revisorer tagit del av flera nämndpolitikers frustration över svag
i
ekonomisk rapportenng och bristande underlag in ftir ekonomiska beslut. Vi kan
på
bristande
beror
det
om
eller
dagsläget inte avgöra om underlagen är otillräckliga
så entydig att
ftirståelse fiir ekonomiska frågor i nämndema, men informationen har varit
vi törs säga att det finns ett problem gällande detta. Att den ekonomiska rapporteringen
2019 mot
och de ekonomi ska beslutsunderlagen når ställda krav , är särskilt viktigt under
växlas
bakgrund av stora besparingskrav. Stödet till ftirvaltningar och nämnder behöver
Våra iakttagelser
upp, oavsett vad kommunstyrelsens beskriver i sitt svar till revisionen.
och
grundskola
från granskningen av lokalkostnadsberäknin gar for ft)rskola'
gymnasieskola visar På en stor omständlighet ifråga om att analysera utfallssiffror
lokalkostnader och
Gymnasienämnden kan inte redovisa beräkningsgrundema avseende
jämlorelse
den nationella
med
kan t ex inte redogöra ftir Posten övriga kostnader, som i
ftirvaltningen
statistiken vida överskrider andra kommuners' För att ffi fram ett svar måste
h
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tillsammans med ekonomikontoret tillsätta en utredningsgrupp. Detta är inte acceptabelt
och ftirbättras inte genom ändrade ekonomistyrningsprinciper.
över bolagskoncernen
Uppsikten
'fiirtroendevalda
råvisorer har under året tagit del av lekmannarevisorernas
Vi
bedömningar avseende styrning, ledning och samordning av bolagskoncernen' Vi -har
ftir
även haft möten med lekmannärevisorerna lor delägda bolag. Vårt lorsta område
muntliga
lämnas
kritik gäller återigen samordningen av investeringar. Till oss revisorer
utfiistelser från kommunledningen om kontroll över investeringarna, vilka motsägs
omgående av ständiga uppgiftei om stora nya investeringar eller markköp. Det andra
o.iåd.t ftir kritik gåilt.idg*rtymingen. Under året har kommunen fått tillskjuta nytt
kapital till VMAB. Kommunstyrelsen kommenterar detta med att det inte funnits
aniedning att ifrågasätta den ekonomiska rapporteringen från bolaget. Detta aktualiserar
frågan oÅ ko111nunstyrelsens ftirmåga att bedriva och prioritera en reell uppsikt över
boågen. VMAB:s uppenbara brist på riskhantering borde ha lett till tydliga åtgärder från
agaÄa.Att framftiriätt adegurskapet skulle hindra kravställning, vittnar om okunnighet

vad gäller ägarstyrning.
Arbetsgivaransvaret

Avslutiingsvis vill vi kommentera den information vi fick under mötet med
ett
kommunst-yrelsen den 5 mars med anledning av vår fråga om ansvaret fiir att bedriva

ftlrebyggande arbete mot mutor och oegentligheter. Svaret på frågan är att
kommiistyrelsen är anställningsmyndighet och därmed ansvarar ftir alla frågor med
personalaninytning. Svaret reser andra frågor, som handlar om kommunstyrelsens
,nO.ltigtt.t"r ait a.bätu filrebyggande med verksamheter som har så vitt skilda riskbilder
o"h uit information rimligen int. kun nå styrelsen från så många olika verksamheter. Det
är vår bedömning att det finns gränsdragningsproblem mellan nämnder och
kommunstyrelsen även i andra personalfrågor. Nämndema fattar beslut i en rad frågor
som påtagiigt berör personalen, samtidigt som nämnden inte har ett arbetsmiljöansvar.
Oeua tconträtiseras i målet om minskad sjukfrånvaro och stärkt ledningsorganisation
utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Vi bedömer att denna fråga inte har adresserats i
ti I lräckl

ig omfattning.

Bedömning av kommunstYrelsen
ftir
Ovanstående bedömnin gar av kommunstyrelsen ftir 2018 innebär allvarlig kritik
av
tydliga brister i fråga om styrning och ledning. Bristerna avser framftir allt avsaknaden
framftrhållning och lormågan att ta initiativ i grundläggande ekonomiska frågor. Detta
understryks uu korn-unens resultat ftir år 2018, vilket leder till en örhöjd ekonomisk
l'
risk flor kommande år och en lorsämrad service till kommunens invånare'
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AV-nämnden
2018, vilket till
Kommunen redovisar med stor sannolikhet ett historiskt svagt resultat ftir
har vi granskat
stor del beror på underskott i nämnderna. Under de senaste månaderna
ftirsta kan vi
AV-nämndens underskott och kan dra generella slutsatser från detta' För det
till
ftirhållande
i
konstatera att kommunens "varningsklöckor ringer väldigt sent"
hösten 2017 och
uppkomna underskott. Nämndens stora avvikelser noterades redan under
fanns på plats ett år senare. Här måste såväl nämnden som
område finns
"å'åtgardtplan
komÄunstyrelsen agå.u -ed beslutsamhet, vilket inte har skett. Inom detta
besparingsuppenbara-ftlrbattriigsmöjligheter. För det andra kan vi konstatera att den
För
i
verkligheten'
örankrad
ocir effektiviseringsplan ,ä. p."r"nterats inte är tillräckligt
processer
intema
att nämnden ska kunna realisera sina besparingar fiirutsätts att ett antal
tänkta besparingar'
ska ändras, vinna fiirtroende, därefter sjtiiattas och slutligen realisera
tidsättas fiir att
måste
I en seriös plan måste sådana parametrar tas med. Besparingen
verksamhet med
besparingsplanens siffror ska vara trovärdiga. AV-nämndel har en
insatser ändå
volymmiandringar över tid, vilket betyderätt många men kostnadseffektiva
att ftilja upp
lor
användas
koÅmer att påvärka resultaiet. Därftir behöver också nyckeltal
på hemmaplan, oaktat
kostnadseffektiviteten i att t ex styra över från placeringar till vård
påverka nämnderna i en
antal ärenden. För att kommunstyrelsens arbetiutskott ska kunna
positiv riktning krävs mer ingående analyser av nämndernas besparingsftirslag'

i kommunen
I en granskning från 2017 konstaterades att tydliga riktlinjer saknas fiir vem
saknades
Likaså
.o.iu. det öv-ergripande samordningsansvaret ftir integrationsarbetet. granskning,
som
prognoser över antalet nyanlända i arbete eller i studier. I en uppfoljande
det
om
Även
brister.
slutfordes i inledningenäv 2}l9,konstateras i stort sett samma
process' bedömer
pågår ett arbete inteåt inom AV-nämnden ftir att säkerställa en effektiv
till de tjänster
vi att ledtiderna är väldigt långa. prognoser saknas fortfarande i fiirhållande
som kommer nYttjas.
Bedömning av AV-nämnden
ftjr bristande
AV-nämndens negativa resultat pä 42 milj är i sig grund fiir allvarlig kritik
underskott
styrning och ledning. Det ska i piincip intL vara möjligt att göra ett så stort
att nämnden
ftjr
ftirståelse
full
har
uiun utiatgärder vidtas i ett betydligtiidigare skede. V_i_
schablonibåde
har en svår situation med kraftigt åi..uå" volymer tillsammans med
borde nämnden
underskottet
konstaterade
det
serade och riktade statliga bidrag. Utöver
givet nämndens
haft en avsevärt bättre bäredskaf utifrån kontinuerliga riskbedömningar,
ftirutsättningar och uPPdrag.

Tekniska nämnden
V
Vi har granskat nägraandra områden, som delvis har bäring på kommunens ekonomi'
att
konstatera
kan
är väl medvetna om att VA-frågorna har flyttats till bolagsform, men
Vi saknar helt
VA-området har styrts på ett v;lhänt sätt i iekniska nämnden under 2018.
beslut
ftiranledde
som
utredning
en ekonomisk konsekvånsanalys ftir kommunen i den
1>-?
u\_
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ett delat ansvar mellan
om bolagisering av VA-verksamheten, vilket vi bedömer som
bolagiseringen har
tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Vi är starkt kritiska till att
genomftirts utan någon annan riskanalys än personalhantering.

Vi konstaterar att det inte har skett någon systematisk återrapportering av olika VADen återrapportering
investeringar till tekniska nämnden, som inte heller efterfrågat detta.
Nämnden
som skett har varit muntlig liksom uppftiljningen av kvalitativa aspekter.
vad gäller
tillstår att detta lett till oryälighete. [.ing hamtida planering, bland annat
säkring av dricksvatten till kommunen.

Bedömning av tekniska nämnden
uppdrag över
Vår bedömning är att tekniska nämnden allvarligt åsidosatt sitt styrande
perspektiv-som ur ett
kommunens vA-verksamhet. Det gäller såväl ur ett ekonomiskt
flyttats på
kvalitativt. I vår bedömning väger-vi dock in det faktum att verksamheten
betydelse'
grund av konstaterade bri$r, ,iilk.t betyder att åtgärder vidtagits i en vidare
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Sammanfattning och bedömning

EY har på uppdrag av revisorerna i Karlshamns kommun granskat Karlshamns kommuns
(kommunens) räkenskaper, årsbokslut och styrelsens årsredovisning per 2018-12-31.
Granskningen har genomförts i enlighet med rekommendationer från normgivande organ och
med beaktande av god revisionssed.
Efter genomförd granskning bedömer vi att
Den finansiella redovisningen har i allt väsentligt tagits fram i enlighet med Lag om
kommunal redovisning, god redovisningssed och kommunens centrala riktlinjer.
Undantag redovisas i årsredovisningen och kommenteras nedan.
Räkenskaperna och kommunens årsredovisning ger i allt väsentligt en rättvisande
bild av 2018 års resultat och ställning per 2018-12-31.
Mål för god ekonomisk hushållning har fastställts av kommunfullmäktige och följts
upp av kommunstyrelsen.
Kommunen uppnår inte det finansiella resultatmålet som har satts upp för 2018.
Soliditetsmålen är uppfyllda.
Det lagstadgade balanskravet har inte uppnåtts.
Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen bedömningen, utifrån fullmäktiges
inriktningsmål och det ekonomiska resultatet, att kommunen saknar en god
ekonomisk hushållning. Vi delar denna bedömning.

Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll 2018, Karlshamns kommun

346

3

2

Inledning

2.1

Bakgrund

Revisionen skall enligt kommunallagen årligen pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
För att revisionen skall kunna uttala sig om räkenskaperna för 2018 varit rättvisande, och om
verksamheten sköts från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, genomförs denna
granskning av årsbokslut och årsredovisning för Karlshamns kommun 2018. Under året har
vi dessutom granskat delårsbokslutet per 2018-08-31. Denna granskning avrapporterades till
revisorerna den 15 oktober 2018.

2.2

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (KRL).
Därtill skall en bedömning göras om resultatet är förenligt med av fullmäktige fastställda mål
för god ekonomisk hushållning.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
Har den finansiella redovisningen tagits fram i enlighet med Lag om kommunal
redovisning och god redovisningssed?
Föreligger rättvisande räkenskaper?
Är redovisat resultat förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning?
Har balanskravet uppnåtts?
Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar.

2.3

Avgränsning och ansvar

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
Ansvaret för upprättande av årsredovisningen och för att kommunen har rättvisande
räkenskaper ligger på kommunstyrelsen.

2.4

Revisionskriterier

Granskningen har skett i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision,
Revisionsreglementet samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
SKYREVs (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorers) utkast till ”Vägledning för
redovisningsrevision i kommuner och Kommun” har tillämpats i allt väsentligt vid granskningen
Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll 2018, Karlshamns kommun
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och beaktar vad SKYREV föreskriver med anledning av att ISA (International Standards on
Auditing) kan vara vägledande och tillämpas i revisioner inom såväl privat som offentlig sektor.
Vid vår granskning av årsredovisningens förvaltningsberättelse granskar vi finansiell
information som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga
delar i förvaltningsberättelsen har vi läst och bedömt med fokus på om beskrivningarna är
förenliga med årsredovisningens övriga delar.
Styrelsens ansvar för rättvisande räkenskaper och årsredovisningen regleras i följande lagar,
mål och normer, vilka utgör den norm/de kriterier som granskningens resultat värderas mot:

2.5



Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9.



Kommunallagen



Kommunens fastställda mål för god ekonomisk hushållning



God redovisningssed

Genomförande och avgränsningar

Granskningen är utförd i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Detta innebär
att revisionen planerats och genomförts på ett sådant sätt att den skall upptäcka om
informationen i årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter. Riskbedömningen är
central i vår metod.
Granskningen har genomförts genom analytisk granskning av resultaträkningen och dess
konton samt genomgång av balansposter och bokslutsbilagor. Vidare har granskning skett av
ingående balanser mot föregående årsbokslut. Vi har även granskat tillämpade
redovisningsprinciper i syfte att säkerställa att dessa tillämpats rättvisande och i konsekvens
med tidigare år.
Siffermaterialet i årsredovisningen har kontrollerats mot kommunens huvudbok. Härtill har vår
granskning tillgodosett att årsredovisningen innehåller den information som krävs enligt
gällande lagtexter och god redovisningssed i kommunal verksamhet.
Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap 1 §, granskat om resultatet i årsredovisningen
är förenligt med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer. Analys har gjorts beträffande
fullmäktiges fastställda mål i årsbudget i förhållande till avrapportering av måluppfyllelse i
årsredovisningen. Därutöver har formen på avrapporteringen och styrelsens egen analys
avseende måluppfyllelse granskats. Syftet är att få en uppfattning om fullmäktige ges rimliga
förutsättningar för att kunna bedöma måluppfyllelsen utifrån den avrapportering som lämnas.
Rapporten har kommunicerats med kommunens centrala ekonomiledning.
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3

Rättvisande räkenskaper

3.1

Efterföljsamhet av riktlinjer

För de fall det förekommer avsteg från Lag om kommunal redovisning, KRL, och Rådet för
kommunal redovisning, RKR:s rekommendationer, ska skäl för detta anges i årsredovisningen.
I årsredovisningen lämnas upplysning om vilka undantag som görs. Följande undantag görs:
RKR 11.4 Exploateringsverksamhet
Redovisning av anslutningsavgifter
Avskrivningar påbörjas året efter anskaffningsåret (oavsett när de tas i bruk)
RKR 13.2 Redovisning av hyra-/leasingavtal
Värdering av förråd till senast inköpspris.
Utöver dessa undantag har vi noterat två redovisningsprinciper som vi inte anser fullt ut
överensstämmer med god redovisningssed.
RKR utger regler för hur statsbidrag ska redovisas. Utifrån dessa regler har SKL gjort
tolkningen att erhållen byggbonus ska intäktsföras såväl 2017 som 2018. Kommunstyrelsen
har beslutat att kommunen likt föregående år ska redovisa denna bonus som en förutbetald
intäkt, det vill säga har inte intäktsfört denna.
Kommunstyrelsen har i ett beslut från 6 mars 2018 beslutat att skuldföra poster för framtida
åtaganden. Av dessa poster finns återfinns delar av en avsättning per 2018-12-31 (1,4 mnkr).
Denna anser vi inte till alla delar uppfyller kriterierna för att redovisas som skuld eller
avsättning.
I föregående års granskning noterades ett antal klassificeringsfel bland tillgångar och skulder.
Kommunen har under året arbetat med att få en korrekt klassificering i bokslutet.
Vår granskning har i övrigt inte påvisat några gjorda avsteg som inte har redogjorts för i
årsredovisningen.

3.2

Förändrade redovisningsprinciper

Med syfte att säkerställa jämförbarheten mellan år är det av stor vikt att oförändrade
redovisnings- och värderingsprinciper för bokslutens upprättande gäller mellan år. För de fall
förändringar skett skall dessa, samt skälen härtill, tydligt anges i årsredovisningen. Vidare
skall, i enlighet med god redovisningssed, jämförelsetal för tidigare år räknas om i enlighet
med den nya tillämpade principen.
Vår granskning har inte identifierat några förändrade redovisningsprinciper.

3.3

Årsredovisningen

Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt vara upprättad i enlighet med lagen om kommunal
redovisning och i överensstämmelse med god redovisningssed, med angivna undantag ovan.
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3.4
3.4.1

Resultaträkningen
Översiktlig sammanställning och analys av resultat

Årets redovisade resultat framgår av årsredovisningens resultaträkning och tillsammans med
kommentarer för nämnderna framgår de bakomliggande faktorerna till det redovisade
resultatet. I avsnittet för den finansiella analysen redogör kommunen för årets resultat och för
ett antal nyckeltal, såsom exempelvis nettokostnadsandel, soliditet och likviditet.

Vi noterar att årets resultatförsämring på 137 mnkr huvudsakligen beror av kostnadsökningar.
Verksamhetens intäkter minskar med 11 mnkr. Det som noteras gällande intäkter är en kraftig
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avvikelse som budget med 145 mnkr och avser ej budgeterade intäkter från Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen och Skolverket. Förklaringen till detta är likt föregående år svårigheten att
bedöma hur stor dessa bidrag kommer att bli. Motsvarande effekt återfinns bland högre
kostnader.
Försäljningsintäkter och intäkter för taxor och avgifter ligger i nivå med såväl föregående år
som med budget. Intäkter som avser bidrag visar en budgetavvikelse på 106 mnkr och av
intäktsökningen på 20 mkr jämfört med föregående år märks främst ökade statsbidrag.
Verksamhetens kostnader ökar med 9,2 % (3,2 %) och där de enskilt största posterna köp av
huvudverksamhet och övriga främmande tjänster. Förklaringar återfinns i nämndernas
resultatrapporter och sammanfattas nedan. Personalkostnaderna ökar med 67 mnkr eller 5 %
och hänförs till generella löneökningar samt ett ökat antal anställda (+ 44 personer). Enligt
årsredovisning framgår att ökningen är högst hos utbildningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen och att delar av dessa kostnader täcks av statliga bidrag.
Årets resultat har påverkats av nedskrivningar på materiella och finansiella
anläggningstillgångar, 49,0 mnkr. Nedskrivning har bland annat skett av pågående projekt
kring Stortorget och Kulturhuset, av tomtmark samt av aktier och andelar och under året gjorda
aktieägartillskott.
Skatteintäkter har redovisats i enlighet med gällande rekommendationer och baseras på
nationella uppgifter från SKL. Den slutliga avräkningen för 2017 är negativ, -351 kronor per
invånare, och även den preliminära avräkningen för 2018 blev negativ, -61 kronor per
invånare.
Styrelse och nämnder redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget. Den totala
avvikelsen för nämnderna uppgår till -52 mnkr. Med hänsyn tagen till den negativa avvikelsen
för finansförvaltningen (skatteintäkter och utjämningsbidrag) uppgår den sammanlagda
avvikelsen för Karlshamns kommun till -142 mnkr.
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Som framgår av ovanstående redovisning visar flera nämnder underskott mot budget. Övriga
nämnder och styrelser har inte uppnått överskott i samma utsträckning vilket leder till att
kommunen som helhet redovisar ett kraftigt underskott. I årsredovisningen framgår redovisning
av nämnders och styrelsers bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till
kommunfullmäktiges inriktningsmål. Redovisning och kommentarer till nämndernas
ekonomiska utfall återfinns i respektive nämnds resultatrapport för 2018. Nedan kommenteras
de största avvikelserna.
Nämnd för arbete och välfärd
Nämndens underskott gentemot budget uppgår till -42 mnkr. Inom resultatet återfinns stora
budgetavvikelser för intäkter (+57 mnkr), personalkostnader (-36 mnkr) samt övriga kostnader
(-64 mnkr). En av orsakerna till dessa avvikelser är ett resultat av att nämnden tillämpar en
försiktig budgetering av intäkter i form av bidrag. Erhållna bidrag innebär en högre volym och
därmed också en högre kostnadsnivå i förhållande till budget.
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Enligt nämndens resultatrapport har nettokostnaden per invånare ökat de senaste åren, från
2 959 kronor per invånare år 2014 till 11 743 kronor per invånare år 2018. Mellan år 2017 och
2018 ökar nettokostnaden med 8 064 kronor per invånare.
Nämnden för barn, ungdom och skola
Nämnden redovisar i sin resultatrapport en lägre nettokostnad per invånare jämfört med 2017
på 4 995 kronor. Detta till trots redovisar nämnden sammanlagt en negativ budgetavvikelse på
-9 mnkr. Orsakerna uppges vara personalkostnader för barn i behov av särskilt stöd, lägre
erhållna statsbidrag i kombination med kvarstående kostnader för berörd verksamhet, högre
kostnader för interkommunal ersättning än budgeterat samt fler förskoleplatser.
Gymnasienämnd
Nämndens underskott hänförs huvudsakligen till högre interkommunala ersättningar än
budgeterat.
3.4.2

Resultatprognos för 2018

I delårsrapporten per augusti 2018 noterades att resultatet kraftigt försämrats jämfört med
april 2018. Nämndernas prognoser försämrades med 22,0 mnkr. Redovisat resultat per
2018-08-31 uppgick till -15 mnkr, och gav en samlade avvikelse mot budget på -35,0 mnkr.
För kommunen som helhet prognostiserades ett negativt helårsresultat för 2018 på - 20
mnkr. Detta skulle inneburit en negativ budgetavvikelse med -53,0 mnkr.
Vi ställde oss tveksamma till om kommunstyrelsens prognosticerade resultat på -20,0 mnkr
skulle uppnås. Nämnden för arbetet och välfärd och utbildningsnämnderna visade enligt
uppgift inga tecken på att reducera sina underskott och vi kunde heller inte se effekten av
effektiviseringar eller minskade sjukfrånvarokostnader i den utsträckning som behövs för att
uppväga dessa underskott. För att den totala verksamheten skulle bedrivas inom fullmäktiges
givna budgetramar krävdes att nämnderna klarar av att redovisa överskott gentemot sina
”egna” budgets. Så var inte fallet vare sig i utfall för augusti 2018 eller i prognos för 2018.
Tydliga indikationer bedömdes finnas att effektiviseringar inte skulle komma att genomföras i
tänkt utsträckning.
Årets faktiska utfall blev -110 mkr, med en budgetavvikelse på -142 mkr.
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3.4.3

Utförd granskning av resultaträkningen

Förutom en genomförd analytisk granskning av intäkts- och kostnadsslagen i resultaträkningen
har vi utfört en avstämning av kommunens finansiering visavi staten.
Kommunstyrelsen har beslutat om att redovisa erhållen byggbonus som en förutbetald intäkt,
1,8 mnkr (föregående år 5,7 mnkr). SKLs tolkning av redovisningsrådets rekommendation av
statsbidrag är att dessa bidrag ska redovisas som intäkt. Följaktligen efterlever inte kommunen
dessa rekommendationer.
Föregående års resultat har påverkades av kostnader för utökade bidrag till föreningar som
kan sökas från 2018, samt för avsättningar för kommande utredning av företagsklimat och
förstärkning av fritidsbibliotek. Det totala beloppet uppgick till 3,2 mnkr. Dessa reserveringar
uppfyllde inte kriterierna för att redovisas som skuld eller avsättning och borde rätteligen ha
kostnadsförts när kostnaderna uppstått. Av dessa poster finns återfinns delar av en avsättning
per 2018-12-31 (1,4 mnkr). Övriga har tagits i anspråk och minskat skulden, det vill säga inte
påverkat 2018 års resultat.
Vår genomförda granskning har i övrigt inte påvisat några avvikelsenoteringar i förhållande till
hur kommunens samlade budgetavvikelse har redovisats och presenterats i årsredovisningen.

3.5

Balansräkningen

Den genomförda granskningen av balansräkningen har tagit sin utgångspunkt i att söka svar
på stora och/eller oväntade avvikelser jämfört med tidigare perioder.
Kommunens
balansräkning
har
härefter
substansgranskats
utifrån
gjorda
balanskontoutredningar. Vi har kontrollerat att balanskonton är avstämda och verifierade med
underlag som styrker existens och värdering.
Vår genomförda granskning har inte påvisat några väsentliga avvikelsenoteringar i förhållande
till hur kommunen redovisat substansen av tillgångar och skulder i årsredovisningen.
Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar ska enligt god redovisningssed påbörjas när
de tas i drift. Som nämnts i avsnittet 3.1, Efterföljsamhet av riktlinjer, avviker kommunen från
detta och påbörjar avskrivning året efter att de anskaffats. Principen omfattar även pågående
projekt trots att de inte har tagits i bruk. Principen är oförändrad jämfört med tidigare år, och
har av kommunen inte bedömts ge några väsentliga effekter på redovisat resultat över tiden.
Detta förutsätter att kommunens investeringsnivå bibehålls på en relativt oförändrad nivå.
Av årsredovisningen framgår genomförda investeringar i förhållande till budget, där de största
investeringsprojekten kommenteras. Avvikelsen av bruttoinvesteringar i förhållande till budget
är 2018 betydligt högre än föregående år. Årets investeringar i jämförelse med föregående år
är 34 mnkr högre och den högre avvikelsen beror således på en högre tänkt investeringsnivå
under 2018. Projekt hänförligt till investeringar i Stortorget och Kulturhuset har under året
avslutats.

Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll 2018, Karlshamns kommun

354

11

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar har skett med 28,8 mnkr. Kommunen
beslutande att inte slutföra planerade åtgärder kring Stortorget och Kulturhuset, vilket
sammanlagt belastar årets resultat med 18,3 mnkr. Övriga nedskrivningar avser bland annat
mark/tomter.
Pågående projekt till väsentliga värden som kvarstår per 18-21-31 avser
mark/exploateringsfastigheter såsom Karlshamns industriområde, Vetekullaområdet och
Östra Piren. Bland övriga projekt märks Rörmokaren 2, förskolor och skolor, idrottsplats och
träningshall. Kommunen bedömer att investeringarnas värde motsvaras av bokfört värde,
varpå inget nedskrivningsbehov föreligger.
Finansiella anläggningstillgångar
Karlshamns kommun innehar finansiella tillgångar till ett bokfört värde av 178,5 mnkr (184,4
mnkr). Aktier i koncernföretag står för 90 %. Under året gjort aktieägartillskott till dotterbolag
på 9,0 mnkr har skrivits ned. Nedskrivning har även skett av innehav i Arena Marieborg EK,
Kalmar konstgräsarenor EK, Kallbadhuset samt av aktieägartillskott i Karlshamns Golfklubb
Fastighets AB. Sammanlagda nedskrivningar för dessa uppgår till 20,2 mkr
Avsättningar
Utöver gjorda pensionsavsättningar, som uppgår till 10,7 mnkr inklusive löneskatt, har under
2018 avsättning gjorts för sanering av Hunnemara grusgrop (3,7 mnkr) samt för ett tillskott till
Karlshamns Golfklubb Fastighets AB som skall kontantregleras under 2019 (4,0 mnkr).
Övriga skulder
Bland övriga skulder redovisas erhållna medel från Migrationsverket som reserveras för
framtida kostnader kopplade till målgruppen. Skulden uppgår per 2018-12-31 till 17,8 mnkr.
Av dessa kvarstår reserveringar från föregående år på 9,3 mnkr, varav 6,2 mnkr avser ej
ianspråktagna medel för avveckling av introduktions- och HVB-verksamhet.
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Under året har 5,0 mnkr använts för att täcka ökade kostnader för försörjningsstöd för
nyanlända samt för att förstärka insatser för vuxna på grund av ökade kostnader för våld i
nära relationer. Det finns inga fastställda principer för att ta reserverade medel i anspråk,
nämnden fattar beslut för varje enskilt år.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Balansposten har ökat jämfört med föregående år med 33,9 mnkr, varav ökning av
lönerelaterade skulder uppgår till 9,1 mnkr. Bland övriga skulder märks nedskrivning av
aktieägartillskott (9,1 mnkr) och ökad reservering för erhållen byggbonus (1,7 mnkr).

Övriga noteringar – balansräkningen
Som nämnts ovan har vi tidigare år noterat klassificeringsfel i kommunens balansräkning.
Kommunen har under året arbetat med att klassificera fordringar och skulder på ett korrekt
sätt. Vi noterar några poster där klassificeringen fortsatt kan diskuteras, men bedömer inte att
dessa får en påverkan på vår bedömning av balansräkningen.
Vi har noterat att kommunens huvudbok innehåller transaktioner och tillgångs- och
skuldkonton, avräkningskonton, som tillhör en annan juridisk. Detta har påtalats tidigare år. I
skrivelse från 2018-12-31 noteras att avveckling av uppdraget att hantera förbundets
redovisning har påbörjats och att bokslutet 2018 innebär att hanteringen avslutas.

3.6

Bedömning
Vår utförda granskning har inte identifierat några förändrade redovisningsprinciper av
väsentlig karaktär.
Den finansiella redovisningen har i allt väsentligt tagits fram i enlighet med Lag om
kommunal redovisning, god redovisningssed och kommunens centrala riktlinjer.
Vissa undantag förekommer.
Efter utförd granskning bedömer vi att kommunens resultat- och balansräkning i allt
väsentligt ger en rättvisande bild av resultatet för 2018 och ställning per 2018-12-31.

4 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen fastställs att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Kommunen ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för
en god ekonomisk hushållning, vilket innefattar både finansiella mål och verksamhetsmål.
Fullmäktige skall fastställa dessa mål och uppföljning skall göras i delårsbokslut och i
årsredovisning. Revisorerna skall granska och bedöma måluppfyllelsen. I begreppet god
ekonomisk hushållning finns således två perspektiv, ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv.
I årsredovisningen framgår att den finansiella analysen baseras på RK-modellen som mäter
kommunens
ekonomi
utifrån
fyra
perspektiv;
det
ekonomiska
resultatet,
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den ekonomiska utvecklingen.
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Analys och bedömning av verksamhetsmålen görs genom uppföljning av kommunfullmäktiges
inriktningsmål och indikatorer.
Kommunstyrelsens bedömning i årsredovisningen för 2018 är att kommunen saknar en god
ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt det
ekonomiska resultatet. Det finns utvecklingsområden vad gäller uppföljning och analys av
resultat och mål.
Som ett komplement till uppföljning och analys av mål redovisas också resultatet från årets
KKiK-mätning, Kommunens Kvalitet i Korthet i årsredovisningen. I 2018 års mätning deltog ca
260 av Sveriges kommuner, vilket möjliggör en jämförelse mellan kommuner och även över
tid. Jämförelsen mellan kommuner delas in i tre nivåer:
25 procent kommuner som placerat sig högst
50 procent kommuner som placerat sig i mitten
25 procent kommuner som placerat sig lägst
Totalt antal mått är 33, varav det finns data avseende Karlshamns kommun år 2018 för 22 mått
(de mätbara målen). För de mått som inte har tillgänglig data för 2018 använder kommunen
data från 2017. Av sammanställningen framgår att Karlshamns kommun, med hänsyn tagen
till mått både för 2018 och 2017, ligger bland de 25 procent bästa kommunerna i ungefär 15
procent av de mätbara måtten. I 76 % av de mätbara måtten placerar sig kommunen bland de
50 procent mittersta, och i 9 % av de mätbara måtten placerar sig kommunen bland de 25
procent sämsta. Sammanfattningsvis motsvarar detta ett något bättre resultat jämfört med
föregående års noteringar.
De områden där kommunen har förbättrat sitt resultat är främst inom omsorg och miljöarbetet.
Inom grundskola och brukarbedömning avseende särskilt boende för äldreomsorg noterades
försämringar.

4.1

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om ”Kommunprogram med inriktningsmål” för
mandatperioden 2015-2018. Kommunprogrammet utgör det grundläggande politiska
uppdraget för Karlshamns kommun. Följande inriktningsmål framgår av Kommunprogrammet:
Inriktningsmål 1) Karlshamn erbjuder god livskvalitet
Inriktningsmål 2) Karlshamn är en attraktiv plats för alla
Inriktningsmål 3) Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter
Inriktningsmål 4) Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap
Inriktningsmål 5) Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation
Kommunprogrammet ligger till grund för de verksamhetsmål och indikatorer som fullmäktige
årligen beslutar om i ”Mål och budget med flerårsplan”. Inriktningsmålen har två eller fler
verksamhetsmål kopplat till sig, totalt finns 17 verksamhetsmål under de fem inriktningsmålen.
Till varje verksamhetsmål finns indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen. Av
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årsredovisningen framgår att även nämndernas och bolagens egen bedömning av
måluppfyllelsen används i den övergripande uppföljningen av kommunens måluppfyllelse.
Den redovisning av måluppfyllelsen som görs i årsredovisningen innehåller en uppföljning av
indikatorer till samtliga verksamhetsmål som har formulerats i budgeten för 2018.
Sammantaget har 34 procent av indikatorerna uppnått den nivån som satts för året. I två
procent av fallen är nivån inte nådd men bedöms vara nästan uppfylld. Den andel indikatorer
som inte bedöms vara uppfyllda är för året 58 procent, vilket är en försämring jämfört med
föregående års resultat på 35 procent.
Antalet indikatorer har blivit fler jämfört med 2017 vilket kan påverka sammanställningen.
Vidare har sex procent av indikatorerna inte varit möjliga att mäta. Totalt sett är andelen
indikatorer som uppfyllts eller nästan uppfyllts färre år 2018, jämfört med föregående år.
Andel indikatorer som har nått målnivån1 för 2018 fördelas enligt grafen nedan.

Måluppfyllelse per inriktningsmål
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5
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Graf: Andel uppfyllda indikatorer, i relation till totalt antal indikatorer

Bedömningen i årsredovisningen är att kommunen saknar god ekonomisk hushållning utifrån
uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Det framgår i årsredovisningen att
resultatet är varierat, som vi också redovisar i grafen ovan. Den låga måluppfyllelsen inom
inriktningsmål 1 rör främst de verksamhetsmål som är kopplade till skolan och
kommuninvånarnas egenförsörjning. För inriktningsmål 3 är inga verksamhetsmål eller
indikatorer uppfyllda då samtliga inte har kunnat mätas på grund av att kommunen inte deltagit
i mätning eller att måttet utgått. En del av målen uppges vara högt uppsatta och att de därför
inte har nåtts, trots att kommunen redovisar goda resultat. Vidare bedöms det finnas
utvecklingsområden vad gäller uppföljning och analys av resultat, mål och indikatorer.

Beräknat som andel ”gröna” indikatorer av totalt antal indikatorer, exkluderat de som inte gått att mäta
innevarande år.
11
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4.2

Finansiella mål

Kommunstyrelsen utvärderar i årsredovisningen måluppfyllelsen av de finansiella mål som
kommunfullmäktige har fastställt som en del av inriktningsmålet ”Karlshamns kommun är en
effektiv och innovativ organisation”.
Överskottsgrad – årets resultat ska, som ett genomsnitt de senaste fem åren, minst
vara 1 procent av skatteintäkter och bidrag. Resultatet för 2018 är negativt, -5,8 % vilket
innebär ett genomsnittligt resultat på -0,9 %. Målet bedöms därför ej uppfyllt.
Soliditet – en soliditet på 60 % i genomsnitt under fem år. Soliditeten för 2018 uppgår
till 62 % och ger en genomsnittlig soliditet de senaste fem åren på 65 %. Målet bedöms
uppfyllt.
Soliditet för sammanställd redovisning – en soliditet på 25 % på en femårsperiod. Den
sammanställda redovisningen visar en soliditet på 26,7 %. Målet bedöms uppfyllt.

4.3

Balanskravet

Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat enligt 11 kap. 5 §
kommunallagen. Avstämning av balanskravet skall göras i årsredovisningen.
Av årsredovisningen framgår att årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till -110,1
mnkr.
Det lagstadgade balanskravet är inte uppfyllt för året.

4.4

Bedömning
Verksamhetsmålen följs upp i förvaltningsberättelsen. Mot bakgrund av att utfallet av
det finansiella resultatmålet är negativt jämfört budget, ett kraftigt negativt resultat
samt att flera nämnder inte visar en god följsamhet mot budget har kommunstyrelsen
gjort bedömningen att kommunen inte har en god ekonomisk hushållning. Vi delar
denna bedömning.
Det lagstadgade balanskravet är inte uppfyllt för året.

Karlshamns den 28 mars 2019

Kristina Lindstedt
Auktoriserad/certifierad revisor
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Till bolagsstämman i
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Org.nr. 556427-2382

Granskningsrapport för år 2OL8
Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat

bolagets verksamhet under år 2018.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enlig aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed
kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Detta
innebär att lekmannarevisorn, till skillnad mot den auktoriserade revisorn, har ett
särskilt granskningsuppdrag avseende ändamålsenlighet, ekonomiskt tillfredsställande
verksamhet och tillräcklig intern kontroll. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
prövning.

i

Mot bakgrund av det stora investeringsbehov som annonserats inom bolagskoncern har
jag låtit genomfört en förstudie av Stadsvapnets samordnande roll avseende
investeringsprocessen. I förstudien konstateras att det inte finns en fastställd process
för godkännande av investeringar inom bolagssfären och därvidlag inga uttalade krav på
investeringens lönsamhet. lnsynen i dotterbolagens kalkyler är låg. Betydelsen av
samordning är högst väsentlig då investeringsutrymmet för hela kommunkoncernen inte
matchar behoven. En förbättrad samordning av investeringarna skulle ge förbättrad
riskhantering. Jag bifogar rapporten till min granskningsrapport i en bilaga 1.
Tidigare granskningsrapporter under mandatperioden har pekat på samma brist på
proaktivitet från Stadsvapnets sida. Det har bland annat gällt regler för offentlighet och
sekretess, styr- och ledningsansvar, mutor och oegentligheter, initiativ till förbättrad
intern kontroll och initiativ till effektiviseringar mellan bolagen och kommunen. Oetta

y/
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för 2018 som tydligt uttrycker att bolaget är
"...
leda
och samordna kommunens verksamheter
styra,
fullmäktiges verktyg för att citat
i bolagsform mot kommunens mål och vision."
ska ses i ljuset av Stadsvapnets ägardirektiv

starkt kritisk till hur Stadsvapnet har uppfyllt sin roll som styrande, ledande och
samordnande bolag och förväntar mig att Stadsvapnet agerar mer proaktivt i enlighet
med sitt uppdrag. I vilka avseenden som Stadsvapnet ska vara styrande avgörs av de
utmaningar och risker som såväl bolagen som hela kommunkoncernen står inför och
utan tvivel utgör den nödvändiga prioriteringen av framtida investeringar en sådan risk.

Jag är

Min bedömning är att Stadsvapnet inte itillräcklig omfattning har uppfyllt fullmäktiges
direktiv i rollen som samordnare av bolagen, varför jag även har fört frågan vidare till
kommunstyrelsen för att utröna dess syn på Stadsvapnets roll i bolagskoncernen. Jag
sammanfattar de frågeställningar som jag ser som kritiska för Stadsvapnet att arbeta
med under är 2OL9 i bilaga 2.
jag inte känner till att kritik har riktats mot något kommunalt bolag i Karlshamn, är
det viktigt att kort redogöra för lekmannarevisorns bedömningsgrunder och slutsatser
enligt God revisionssed i kommuner. Lekmannarevisorn använder samma grunder för
kritik, som den förtroendevalde revisorn gör visavi kommunen. Vid allvarlig kritik kan
lekmannarevisorn, på samma sätt som i kommunen, rikta anmärkning mot styrelse och
vd. Det är dock inte lekmannarevisorns uppdrag att uttala sig i ansvarsfrågan men det
finns inga formella hinder att göra det i en granskningsrapport. Det finns emellertid
grunder att kritisera kommunens uppsiktsplikt, vilket kommunrevisorerna kommer att
återkomma till i senare skrivelser under kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Då

Trots ovanstående kritik finner jag att bolagets verksamhet har, utifrån ekonomisk
löpande redovisning, skötts på ett tillfredställande och ändamålsenligt sätt. Däremot har
Stadsvapnet brustit i styrningen och samordning av dotterbolagen samt att den interna
kontrollen har varit på en lägre nivå än som kan förväntas av ett moderbolag i en
kommunkoncern. Jag väljer därför att rikta en anmärkning mot VD och styrelse för
underlåtenhet att styra bolagen enligt bolagsordningen samt de fastställda
för Stadsvapnet i Karlshamn AB och dess dotterbolag.
ägardi
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Bilaga

#2till granskningsrapport fiir

Stadsvapnet i Karlshamn AB (Stadsvapnet)

avseende år 201 8

Under den senaste mandatperioden har jag genomftin årliga granskningar med
utgångspunkt i bolagets styrande uppdrag. Jag har också haft ett flertal dialoger med
styrelseordfiirande, vd och ekonomichef fiir Stadsvapnet. Tyvärr är jagtvingad att
konstatera att granskningar och dialoger endast i liten utsträckning har ftrt frågan framåt
ifråga om Stadsvapnets styrande uppdrag. Det är viktigt att fastslå att min ambition har
varit att lämna konstruktiv kritik med fokus på att det ska finnas en struktur i
bolagskoncernen som stödjer optimering och samordning av bolagskoncernens
ekonomiska verksamhet samt resurser ftir att över tid kunna bland annat genomftira de
investeringar som behövs ftir att utveckla kommunen.

Min ftirsta kommentar gäller Stadsvapnets passivitet när det kommer till att ta ett
helhetsgrepp över bolagskoncernens investeringsprocess. I bolagskoncernen finns olika
långt gångna planer på miljardinvesteringar. Min bedömning är att det saknas tid, resurser
och därmed kunskap och ftjrståelse ftir finansieringsfrågor inom Stadsvapnet. Exempel på
detta är att det inte har tillsatts en bolagscontroller ftir att löpande hantera dessa
frågeställningar. Det är ett omfattande arbete att skapa nödvändig översikt över
dotterbolagens samlade investeringsönskemåI, ta fram grunder ftir prioriteringsordning
med kalkyler över kassaflöde och pay-off-tider och ha tid ftjr att arbeta med olika och
alternativa finansieringsmöjligheter. Viktigt är därmed att prioritera de investeringar som
kan ge avkastning ftr bolagskoncernen samt bidraga till kommunens utveckling.
Det framhålls från Stadsvapnet sida att det saknas insyn i bolagens investeringar, vilket
jag inte kan acceptera som skäl ftir den passivitet som hittills kännetecknat Stadsvapnet
ifräga om att leva upp till fastlagda ägardirektiv. Listan över önskade investeringsprojekt
kan göras lång enligt granskningen om den långsiktiga ekonomiska planeringen som
genomftirdes under hösten 2018 och därefter har nya investeringsprojekt tillkommit ftir
samtliga bolag. Fortfarande behöver andra frågor besvaras som exempelvis vilka av dessa
investeringar som kan och bör genomfiiras baserat på det begränsade låneutrymme som
Kommuninvest tillhandhåller ftir Karlshamns kommunkoncern där de kommunala
bolagen ingår.

Trots granskningar som pekar på behovet av ett helhetsgrepp över bolagens investeringar,
finns i dialogen med Stadsvapnet oklara resonemang kring investeringars avkastning
kontra bolagens kapitalbehov samt på vilka grunder dessa beviljas.
Andra aspekter på Stadsvapnets oftirmågaär att hävda att det nya ägardirektivet ska
innebära ett större strategiskt ansvar ftir Stadsvapnet. Det som utvecklar koncemen är att i
praktiken arbeta med det styrande uppdraget eftersom grundfrågan är att Stadsvapnet inte
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sätter sig in i bolagens verksamhet. Stadsvapnet saknar idag insikt i att det
strategiska uppdraget innebär aff optimera och samordna bolagskoncernens ekonomi,
aktivt arbeta med krav på bolagens resultat samt samordna de investeringar som planeras.
Det aktiva ägarskapet innebär mer än att producera ett ägardirektiv per mandatperiod utan
i stället handlar det om att ligga nära bolagen fiir att kunna formulera relevanta krav i
ftirhållande till hela koncernens behov. Exempel på passiviteten är att Stadsvapnet inte
tycks reagera även om döttrarna ifrågasätter bristen på styrning. KABO har uttryckt att
bolaget själv "uppfinner" nyckeltal for styrning av bolaget, vilket är ett tydligt exempel
på att Stadsvapnet inte har påbörjat resan som styrande, ledande och samordnade organ
ftir bolagskoncernen.

tillräcklig

Ytterligare aspekter av bolagsstyming, som inte minst är tydligt i dessa tider av ökade
risker ftir bedrägerier, handlar om mutor och oegentligheter. Trots granskning och
utlovade initiativ från Stadsvapnet i frågan sedan april fiirra året, saknas praktisk
inte har återkommit med krav till dotterbolagen på
handling, då
kring mutor och oegentligheter.
ftire
8
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Bakgrund
Karlshamns kommun står inför stora investeringar såväl inom kommunen som inom bolagskoncernen. lnom koncernen finns planer på drygt 2 miljarder i investeringar för perioden 2018
-2022. Enligt ägardirektiv för Stadsvapnet har bolaget ensamordnande roll i och med ansvaret
för att optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation. Vidare ska bolaget
eftersträva en balanserad ekonomisk utveckling med tanke på investeringar och risker. I
tidigare intervjuer med företrädare för Stadsvapnet har särskilt Stadsvapnets samordnande roll
betonats ifråga om finansiering av investeringar.
Vid ett beslut om en större investering ska ett bolag agera i enlighet med gällande lagstiftning
och i enlighet med de styrande regler eller riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen. I rollen som moderbolag ingår att bevaka att fullmäktige ges möjlighet att
ta ställning i beslut av principiell art eller av större vikt. Det åligger bolagets styrelse att tillse
att den har tillgång till ett beslutsunderlag som möjliggör prioriteringar och som i tillräcklig
omfattning belyser investeringens ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt. Underlaget
ska också möjliggöra för styrelsen att värdera de risker en investering medfor.
Enligt kommunens Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning gäller styrdokumentet

i

tillämpliga delar även de kommunala bolagen. I Policy för investeringar och leasing i
Karlshamns kommun anges att styrdokumentet avser Karlshamns kommun, vilket rimligen
tolkas som enbart kommunen och inte bolagen. lägardirektiv anges att moderbolaget ska styra
dotterbolagen med styrdokument, dialog och annan kommunikation. Det finns också krav på
att utveckla en aktiv ägarstyrning.
Granskningen ingår i mandatperiodens uppföljning av Stadsvapnets ledande och styrande roll
och utgår ifrån lekmannarevisorns revisionella riskbedömning.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en ändamålsenlig process vid beslut om
större investeringar och om beslutsunderlag motsvarar rimliga krav på omfattning,
noggrannhet, transparens och om relevanta risker beaktats.
I granskningen beaktas

följande revisionsfrågor:

planeringsplattform för hela kommunkoncernen?

respektive när bolagen ensamt fattar beslut? Är beslutsgången ändamålsenlig
förhållande till det koncernövergripande perspektivet?

i

beaktande av
Beslutsnivåer
Konsekvenser, driftsmässiga såväl som finansiella
Dokumenterade krav på vinstökning som ska finansiera ökade avskrivningar på
investeringar?
Avkastningskrav och riktlinjer for upprättande av kalkyler
Risker

o
o
o

o
o

1
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Koncerngemensamma nyckeltal för uppföljning av investeringar?

Förstudiens frågeställni ngar

>

Finns en övergripande investeringsplan eller strategi finns samt en gemensam
planeringsplattform för hela kommunkoncernen?

Det har funnits höga förväntningar under mandatperioden på ett styrande Stadsvapen AB.
Tanken var att ha en kritisk diskussion i Stadsvapnet avseende styrning och ledning av bolagskoncernen. En sådan diskussion uppges har varit fallet inför och under 2018. Att detta inte har
fallit ut i ett systematiskt hanterande av investeringar beror på att det som genomförs idag
projekterades för ett antal år sedan och då var inte investeringar föremål för samma diskussion.
Exempel som uppges belysa en förändrad hållning visavi investeringar är det investeringsstopp som gjorts gällande ombyggnad av torget och kulturhus. Enligt intervjuer var detta första
gången som en investering stoppade. Till vissa delar blev det förgävesprojekteringar. Av cirka
10-12 milj i projekteringskostnader bedöms kommunen ha haft nytta av 5-6 milj1. Motsvarande
diskussion har inte funnits Stadsvapnet, men det framhålls att det idag finns en kritisk
diskussion om kommande investeringar. Från och med budget2OlS påpekas att denna kritiska
diskussion förs.

Finansiella analyser har köpts av Svensk kommunrating, vars analys faller väl ut för
kommunen, då det är bättre att ha lånen i bolagen än i kommunen. Lånen i bolagen har ofta
en avkastning jämfört med investeringar i kommunen. Kommunen är i princip skuldfri men
borgar för lån motsvarande 2,8 miljarder oräknat pensionsskulden. Diskussionen har dock inte
nått så långt att det finns en sammanställning på koncernnivå av bolagens samtliga
investeringar for kommande år och vilken avkastning de enskilda investeringarna ger samt

vilka pay-off tider som respektive investering har. Den kännedom som finns

på
moderbolagsnivå är sammanställningar av det totala investeringsbehovet per år för respektive
bolag.

Kalkylmässigt är bolagen duktiga på att träffa rätt. Kommunens investeringar har sämre träffsäkerhet. Den politiska processen ger ofta högre kostnader. En slutsats av detta är att
kommunen behöver ta fram skarpare underlag, bolagen har tydligare incitament att hålla nere
kostnader. När bolagen fick betala borgensavgifter sjönk behovet av att låna. I kommunen ska
nämnderna ta kostnaden för driften. Nämnderna måste lära sig att prioritera.
Kommunfullmäktige ger inga extra pengar längre i tilläggsanslag för hyror och
kapitalkostnader. Ett framtida sätt att styra investeringar är en differentierad borgensavgift
utifrån vilket bolag som vill låna och vilken risk kommunen tar i olika bolag.

På relativ kort sikt behöver det införas en kvalificerad prioritering och ekonomisk planering för
ett nästa steg även en motsvarande diskussion mellan bolagens
investeringsbehov och de kommunala investeringsbehoven. Det är lätt att ta stora vinster för
givet inom bolagskoncernen men ändrade regler fört ex ränteavdrag och troliga nedskrivningsbehov kan beskära möjligheten att flytta förväntade vinstmedel mellan bolagen och därmed
täcka upp för investeringar utan tillräckligt kassaflöde och för investeringarnas driftskostnader.
En utredning har inletts kring konsekvenserna av reglerna för ränteavdragsbegrånsningarna.

bolagen och

1

i

Beloppen är ännu inte verifierade, bygger på prognossiffror
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Med stora investeringsbehov och minskat investeringsutrymme kan de föreligga en risk för att
investeringar i traditionella välfärdsfrågor ställs mot bolagens behov. Organiseringen med
bolag behöver hela tiden utvärderas för att avgöra vilken associationsform som är mest
lämplig. Det har förts diskussion om ägandet av fastigheter för omsorgerna, där ett ägande i
kommunen skulle kunna ge lägre kostnader. Risk finns för att kommunen bidrar med för höga
hyror för verksam hetslokaler.

pektive när bolagen ensamt fattar beslut? Är beslutsgången ändamålsenlig i förhållande till det koncernövergripande perspektivet?

tande av beslutsnivåer, konsekvenser, driftsmässiga såväl som finansiella, dokumenterade krav på vinstökning som ska finansiera ökade avskrivningar på investeringar,
avkastningskrav och riktlinjer för upprättande av kalkyler samt risker?
Stadsvapnet har dialogmöten med styrelsen varannan månad. I det sammanhanget beskrivs
dialogmötena som en beredning där finansieringsfrågan diskuteras. En ärendegång för
bolagen finns i princip i samband med dialogmötena. Om bolaget behöver låna medel via
borgensåtagande från kommunens sida blir det ett skarpt ärende i Stadsvapnet med ett beslut
för att sedan hanteras via kommunstyrelsen och slutligen av fullmäktige. I faktagranskningen
betonas att alla beslut av principiell karaktär ska beslutas i Stadsvapnet AB. Om det istället
handlar om finansiering med vinstmedel sker det genom dialog och slutligen ett ensidigt beslut
från Stadsvapnets sida.
I intervjuer anges att Stadsvapnet har haft möjlighet att agera beslutande och samordnande i
finansieringsfrågor. Exemplet rör KAFAB och en investering på cirka 10 milj. Ärendet börjar
med att Stadsvapnet AB får en redogörelse för investeringen från bolagets vd med kalkyl som
visar på intäkter från år ett. Stadsvapnet AB ställer sig positiva till investeringen och ärendet
går tillbaka till bolagets styrelse, som utreder finansieringen. Bolaget återkommer med en
begäran om kommunal borgen, moderbolaget ställer sig positivt till kommunal borgen och
ärendet går vidare till för beredning i kommunstyrelsen och för beslut i fullmäktige.
Dock framhålls att detta inte är en den generella gången, då det från Stadsvapnets sida inte
finns tillräcklig insynen i bolagen, t ex vilket kassaflöde som finns i respektive investering. Att
bolagen agerar självständigt - även i en bredare bemärkelse - blir tydligt, då bolagen inte
inbegrips i kommunens nya styrmodell. Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringsram på 250 milj för kommunen, men det är inte tydliggjort huruvida det är kommunen eller
bolagen som ska minska sina investeringsambitioner.
Ett annat exempelsom nämns är Hamnbolagets investering av seende muddring. I det ärendet

ingår konsekvensbeskrivningar, vilket gäller för ärenden av principiell art, som ska vidare till
kommunfullmäktige för beslut. Det finns ä andra sidan ingen sammanställning över
investeringar med pay-off-tider. I intervjuerna diskuteras också framtida investeringar, som t
ex att större fartyg kommer att angöra Karlshamn från de baltiska länderna.
En bedömning som lämnas är att Stadsvapnet tar ett större ansvar men att kommunstyrelsen
måste göra värderingen mellan olika investeringar och därmed även stoppa investeringar. Det
åligger kommunstyrelsen att t ex awäga mellan en investering i en förskola framför en investering i bolagen eller vice versa.
3
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I förhållande till ett gemensamt forum för awägning mellan kommunala investeringar och
investeringar i bolagen framhålls att kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen är
den naturliga plattformen. Borgensfrågor bereds slutligen på kommunstyrelsenivå, eftersom
det finns ett beredningstvång inför ett fullmäktigebeslut.

Större investeringar för bolagen gäller vattenverk och reserwattenkälla och KABO:s
diskussion kring kostnader för renovering och hur ska finansieringen ska hanteras.
Bedömning
Det finns för närvarande ingen övergripande strategi eller modell för att bedöma eller göra
awäganden avseende hela kommunkoncernens investeringsbehov. I intervjuer framkommer
att det finns exempel, där dels kommunen och dels Stadsvapnet AB har flyttat fram sina
positioner vad gäller förnyat ställningstagande eller bedömning av en enskild investering i
bolagskoncernen. Dock finns ingen beslutad modell för detta, även om det i intervjuer
understryks att en sådan modell behövs och framför allt att kommunkoncernen på sikt kommer

att behöva arbeta på ett sådant sätt. Det framkommer inte av intervjuerna att det arbetas
strukturerat med frågan. Bedömningen är att större fokus har lagts på den kommunala
investeringsprocessen, då den varit behäftad med problem.

Därmed kan det inte heller sägas att det för närvarande sker en prioritering mellan
investeringsobjekt utifrån tydliga ekonomiska nyckeltal. Parallellt kommer det alltid ske
prioriteringar utifrån andra grunder än de rent ekonomiska, såsom politiska överväganden,
vilket gör frågan mer komplicerad men inte desto mindre angelägen. I det senare fallet är det
viktigt att även kunna belysa ekonomiska och finansiella risker.
Det finns inte formellt reglerat mellan dotterbolag och moderbolag, vilka investeringar som ska
godkännas av moderbolaget. Dock ger den kommunala beslutsgången en beslutsprocess. När
ett bolag behöver finansiera en investering genom externa lån är det ytterst fullmäktige som
avgör frågan, vilket i sin tur betyder att moderbolaget gör en bedömning av investeringen inför
fortsatt beredning kommunstyrelsen. Moderbolaget fattar även beslut om vinster ska
användas som finansieringskålla för andra investeringar i bolagskoncernen. Detta betyder
dock inte att moderbolaget har analyserat investeringen i sig, då insynen i bolagens kalkyler
för närvarande är svag.

i

När det gäller förstudiens frågor om efterlevnad av en övergripande och fastställd

investeringsprocess för bolagskoncernen, finns inget att jämföra med då en sådan process
inte är beslutad eller dokumenterad. Dock framhålls i intervjuerna att de enskilda bolagen i
regel har fungerande investeringsprocesser med hög budgetmässig träffsäkerhet i fråga om
projektets kostnader.
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Building a better

ururking world

Sammanfattande bedömning
Fråqa

Svar

Finns en övergripande investeringsplan eller
strategifinns samt en gemensam
planeri n gsplattform för hela kom m u nkoncernen?

Nej

Sker en kvalificerad prioritering mellan olika behov

Nej

iverksamheten?
Finns reglerat när moderbolaget ska godkänna
investeringar i dotterbolagen respektive när
bolagen ensamt fattar beslut? Ar beslutsgången
ändamålsenlig i förhållande till det
koncernövergripande perspektivet?

Nej. Den kommunala beslutsordningen ger i
vissa investeringar en beslutsgång, men det är

Vilka krav ställs i investeringsprocessen på

Finns inga formellt fastställda krav

inte konsekvens av regler beslutade av
moderbolaget.

beslutsunderlagen?
Såvida det finns en beslutad investeringsprocess
för bolagen, efterlevs den med beaktande av:
Beslutsnivåer

Finns ingen av Stadsvapnet AB beslutad
investeringsprocess. Dock framhålls att de
enskilda bolagen har reglerade investeringsprocesser.

Konsekvenser, driftsmässiga såväl som finansiella
Dokumenterade krav på vinstökning som ska
finansiera ökade avskrivningar på investeringar?
Avkastningskrav och riktlinjer för upprättande av
kalkyler
Risker

Karlshamn den 24 januari 201 9
Lars Eriksson, EY

lntervjuade:
> DanielWäppling, kommundirektör och vd Stadsvapnet

>

Mats Sellfrid, ekonomichef och vice vd Stadsvapnet
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Till bolagsstämman i
Karlshamn EnergiAB
Org.nr. 556223-8849

Granskningsrapport för år 2Ot8
Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat

bolagets verksamhet under är 20L8.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva

om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enlig aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge

rimlig grund för bedömning och prövning.
Ärets granskning har fokuserat på bredbandsutbyggnad och övertagande av
kommunens VA-verksamhet. Det är min bedömning att utbygganden av bredband har
skett i enlighet med de planer som redovisats och att bolaget har kunnat erbjuda
bredbandsuppkoppling till kunder utanför tätort på ett mycket tillfredsställande sätt.
När det gäller bolagets förberedelser inför övertagandet av VA-verksamheten har
processen skötts på ett högst tillfredsställande sätt från bolaget, vilket möjliggör en
framtida utveckling av de tjänster som är förknippade med VA.

finner att bolagets verksamhet skötts på tillräckligt ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit
tillräcklig.
Jag

Karlshamn, 2019-02-27

"ä-/e*"

Ken

net Aro/$on, lekma nnarevisor
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Till bolagsstämman i
Karlshamn Energi
Elförsäljning AB
Org.nr.556527-9345

Granskningsrapport för år 2018
kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
bolagets verksamhet under år 2018.

Jag, av

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva

om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enlig aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i
kommunalverksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.

finner att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Jag

Karlshamn, 2OL9-02-27

nnet
nsson
Lekman arevrsor

371

KARLSHAMNS KOMMLIN
KOMM

tJN

rNK
KÅRL$i{ÅMNX

DNR.

l( A

2019

;r* S l . I

trl'

-03-

1

1

eo/ry76"e
Till bolagsståmman i Karlshamn hamn AB
Organi sationsnummer

55

60

1

6

-9

467

2019 02 t9

Granskningsrapport fiir år 2018
Jag Lars-Erik Johansson - av kommunfullmaktige

utsedd lekmannarevisor

-

i Karlshamns kommun

har granskat bolagets verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar for att verksamheten bedrivs enligt gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och foreskrifter som
gäller ftlr verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar flor att granska verksamhet och intern kontroll
samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmåktiges uppdrag och mål
samt de lagar och foreskrifter som gäller for verksamheten.

Granskningen har utforts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och
fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomforts med den inriktning och omfattning som behövs
for att ge rimlig grund for bedömning och prövning.
Jag bedomer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och lrån

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen
varit tillracklig.
20

4

Erik Johansson
Lekmannarevisor
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Karlshamn Kombiterminal. Org nr 556616-5659

Granskningsrapport för år 2018

Jag av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets

verksamhet under år 2018
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verk-

samheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
Verksam het, samt utifrån bolagsordni ng och fastställda ägardi rektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning, som behövs för att ge rimlig

för bedömning och prövning.

Jag

finner att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-

fredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Karlshamn den 7 mars 201"9

\.'/

Lars-Erik Johansson

lekmannarevisor
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2019-02-28

Till bolagsstämman i
Karlshamnsbostäder AB
Org.nr. 556526-8355

Granskningsrapport för år 2018
Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
bolagets verksamhet under huvuddelen av år 2018
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enlig aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.
Bolagets verksamhet har följts upp i en översiktlig granskning inom området
riskhantering och utmynnat i en granskningsredogörelse, vilken bifogas denna rapport.
Sammantaget finner jag att bolagets verksamhet skötts på tillräckligt ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen
varit tillräcklig.
Karlshamn, 2019-02-28

Jan Andersson
Lekmannarevisor 2018-01-01 t.o.m. 2018-11-30.
-
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Karlshamnsfastigheter AB
Org.nr. 556188-5150

Granskningsrapport för år 2018
Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat

bolagets verksamhet under 2018.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
På extra bolagsstämm a 20L8-tI-29 fastställdes att bolaget skall följa av kommunfullmäktige 2018 S 133 fastställd bolagsordning och vid samma tillfälle av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda bolag och
ägardirektiv för bolaget.

Min granskning har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed
i kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövts för att ge rimlig
grund för bedömning och prövning.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit
tillräcklig.
Karlshamn 2OL9-03-29

{
Kjell

qvist

Lekmannarevisor
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2019-02-28

Till bolagsstämman i
Kreativum AB
Org.nr. 556545-4989

Granskningsrapport för år 2018
Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
bolagets verksamhet under huvuddelen av år 2018
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enlig aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.
Bolaget är nytt inom koncernen. Ny vd anställdes i september och utvecklingsarbete
pågår med bland annat syfte att nå bättre balans mellan intäkter och kostnader.
Sammantaget finner jag att bolagets verksamhet skötts på tillräckligt ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen
varit tillräcklig.
Karlshamn, 2019-02-28

Jan Andersson
Lekmannarevisor 2018-01-01 t.o.m. 2018-11-30.
-

377

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-28

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/346

Datum
2019-04-08

§

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2018
Förslag till beslut
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för år 2018.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelsen ansvarsfrihet och tillstyrker
att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-28

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/346

Datum
2019-04-08

§

Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd år 2018
Förslag till beslut
att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas
ansvarsfrihet för år 2018.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i nämnden för arbete och välfärd ansvarsfrihet
och tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-28

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/346

Datum
2019-04-08

§

Ansvarsfrihet för nämnden för barn, ungdom och skola år 2018
Förslag till beslut
att nämnden för barn, ungdom och skola och de enskilda förtroendevalda i nämnden
beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola
ansvarsfrihet och tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-29

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/346

Datum
2019-04-08

§

Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2018
Förslag till beslut
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet
för år 2018.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i byggnadsnämnden ansvarsfrihet och
tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-29

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/346

Datum
2019-04-08

§

Ansvarsfrihet för gymnasienämnden år 2018
Förslag till beslut
att gymnasienämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet
för år 2018.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i gymnasienämnden ansvarsfrihet och
tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-01

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/346

Datum
2019-04-08

§

Ansvarsfrihet för fritidsnämnden för år 2018
Förslag till beslut
att fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för
år 2018
Sammanfattning
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i fritidsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att
kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns.

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-29

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/346

Datum
2019-04-08

§

Ansvarsfrihet för kulturnämnden år 2018
Förslag till beslut
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för
år 2018.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i kulturnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att
kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns.
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Bakgrund och överväganden
Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-29

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/346

Datum
2019-04-08

§

Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2018
Förslag till beslut
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet
för år 2018.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i omsorgsnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker
att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-29

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/346

Datum
2019-04-08

§

Ansvarsfrihet för tekniska nämnden år 2018
Förslag till beslut
att tekniska nämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet
för år 2018.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i tekniska nämnden ansvarsfrihet och tillstyrker
att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns.

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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2019-03-29

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/346

Datum
2019-04-08

§

Ansvarsfrihet för valnämnden år 2018
Förslag till beslut
att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år
2018.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i valnämnden ansvarsfrihet och tillstyrker att
kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns.

Aili Martinsson
Administratör
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-29

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/346

Datum
2019-04-08

§

Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden år 2018
Förslag till beslut
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas
ansvarsfrihet för år 2018.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns revisorer har vid sammanträde 2019-03-28 behandlat
kommunens årsredovisning för år 2018. Revisorerna har beslutat att tillstyrka att
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i överförmyndarnämnden ansvarsfrihet och
tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2018 godkänns.

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att föreslå att investeringsbudgeten för projekt över 7 mnkr 2019 ökas med 19 444 tkr till
219 444 tkr
att föreslå att investeringsbudgeten för projekt under 7 mnkr 2019 ökas med 2 056 tkr till
52 056 tkr
att ökningen på 21 500 tkr finansieras med upplåning
Sammanfattning
Nämnderna har i sina resultatrapporter för 2018 begärt att investeringsbudgeten för
2019 ökar med 138 190 tkr beroende på tidsförskjutningar i projekt. KSAU föreslår en
ökning på 21 500 tkr som finansieras med upplåning.
Beslutsunderlag
Ny investeringsbudget 2019 inkl över- och underskottsreglering bokslut 2018
Över- och underskottsreglering från nämnder bokslut 2018
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschefer
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Susanne Andersen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-20

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/2892

Datum
2019-03-26
2019-04-08

§
88

Investeringsbudget 2019 inkl över- och underskottsreglering bokslut 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att föreslå att investeringsbudgeten för projekt över 7 mnkr 2019 ökas med 19 444 tkr till
219 444 tkr
att föreslå att investeringsbudgeten för projekt under 7 mnkr 2019 ökas med 2 056 tkr till
52 056 tkr
att ökningen på 21 500 tkr finansieras med upplåning
Sammanfattning
Nämnderna har i sina resultatrapporter för 2018 begärt att investeringsbudgeten för
2019 ökar med 138 190 tkr beroende på tidsförskjutningar i projekt. KSAU föreslår en
ökning på 21 500 tkr som finansieras med upplåning.
Beslutsunderlag
Ny investeringsbudget 2019 inkl över- och underskottsreglering bokslut 2018
Över- och underskottsreglering från nämnder bokslut 2018
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschefer
Ekonomichef Mats Sellfrid
Controller Susanne Andersen
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Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se

391

Kommunstyrelse

Över- och
Ny budget
underskotts2019
reglering
-200 000
-19 444
-219 444

Projekt > 7 mnkr
0002 Östra Piren
0003 Kajkonstruktioner
0018 Stilleryd industriområde
0026 Skogsborg
0027 Vettekulla västra
0029 Sternö marina
0030 Vettekulla östra delen
0032 Järnvägsanläggning Stilleryd
0032 Järnvägsanläggning Stilleryd Etapp 1
0037 Skyttevägen
0038 Stationsområdet, dp, utredn markförv
0040 Prinsgatan allmän parkering
0043 Västerport
0050 Projekteringsprojekt
0106 Asarums centrum (flygfältet)
0107 Strömma Handel
0304 Guöplattån
0307 Stora våtmarken Åryd
1100 Strategisk utveckling
1134 Rörmokaren 2
1169 Skolprojekten
1136 Tubbaryd
1140 Brandstation
1145 LSS-boenden
1148 Möllegårdens skola kök
1152 ÅVC Munkahus
1181 Bodetorp/Österslätt kök
1187 Restaurang Östralycke
1196 Nytt scenkonsthus
1346 Hinsetunnel
1348 GC väg Verkerum/Stilleryd
2107 Fastighetsunderhåll
2127 IT strategin
2406 IT-utveckling bl a elevdatorer

-200 000
0
-3 827
-1 199
0
1 100
0
0
0
-13 500
0
-3 435
0
-1 000
-1 500
589
-400
0
-3 500
-4 000
-2 000
-5 000
0
0
-11 100
0
-3 000
-3 000
-1 728
0
0
0
-7 800
-4 100
-7 600

Budget
2019

Investeringsredovisning (tkr)

392

2 056
-978
0
-7 301
500
-327
-5 000
-50
0
0
-484
2 435
-109
0
0
-3 139
0
-848
0
0
-2 120
0
-1 800
-1 821
-4 209
-614
-9 819
0
-6 571
-1 000
-6 691
-4 200
-5 000
-1 775
0

-197 944
-978
-3 827
-8 500
500
773
-5 000
-50
0
-13 500
-484
-1 000
-109
-1 000
-1 500
-2 550
-400
-848
-3 500
-4 000
-4 120
-5 000
-1 800
-1 821
-15 309
-614
-12 819
-3 000
-8 299
-1 000
-6 691
-4 200
-12 800
-5 875
-7 600

Budget
2019

Investeringsredovisning (tkr)
2519 Ombyggnad H- och F-hus
2524 Svängstabadet
2528 Asarum IP
2594 Framtidsforum
2596 Jössa träningshall
2742 Östralycke inventarier
Nytt Anslag KS:s ff investeringar > 7 mnkr

0
0
-1 000
0
-42 361
-4 500
-76 139

Projekt > 7 mnkr, markförvärv
1100 Janneberg förvärv

Över- och
Ny budget
underskotts2019
reglering
0
0
-5 000
-5 000
0
-1 000
0
0
-7 662
-50 023
-500
-5 000
76 139
0

0
0

-21 500
-21 500

-21 500
-21 500

Projekt < 7 mnkr

-50 000

-2 056

-52 056

Kommunstyrelse

-17 000

-556

-17 556

Teknik- och fritidsnämnd

-16 000

-1 500

-17 500

BUS nämnd

-4 000

0

-4 000

Gymnasienämnd

-4 500

0

-4 500

Kulturnämnd

-1 000

0

-1 000

Omsorgsnämnd

-3 500

0

-3 500

Nämnd för Arbete och Välfärd

-4 000

0

-4 000

-250 000

-21 500

-271 500

Summa

393

Över- och
Budget- underskottsUtfall 2018
avvikelse reglering från
nämnder

Investeringsredovisning (tkr)

Budget
2018

Projekt > 7 mnkr

-233 354

-98 920

134 435

-122 202

Kommunstyrelse
0002 Östra Piren
0003 Kajkonstruktioner
0018 Log Karlshamn industriområde
0026 Skogsborg
0027 Vettekulla västra
0029 Sternö Marina
0030 Vettekulla östra
0032 Log Karlshamn Jvgsanl
0037 Skyttevägen
0038 Stationsområdet
0040 Parkering fd spårområde
0043 Västerport
0050 KS projekteringsprojekt
0106 Asarum väster, fd flygfält
0304 Guöplatån
1100 Strategisk utveckling
1145 LSS-bostad Asarum 3:2
1152 Ny återv.station Munkahus
1169 Skolprojekten
1195 Bibliotek och Kulturhus
1196 Nytt scenkonsthus
2127 IT strategin
1351 Handlingsplan för cyklism

-114 188
-1 000
-2 500
-6 960
-129
486
-11 700
-200
-4 000
-500
-2 500
-300
0
-335
-3 425
-1 000
-40 500
-4 400
-10 000
-7 800
-6 500
-1 000
-6 425
-3 500

-40 191
-22
-827
341
-963
813
-563
-42
-1 565
-16
-473
-191
-29
0
-286
-152
-19 141
-191
-181
-1 745
-10 736
0
-4 224
0

73 997
978
1 673
7 301
-834
327
11 137
158
2 435
484
2 027
109
-29
335
3 139
848
21 359
4 209
9 819
6 056
-4 236
1 000
2 201
3 500

-72 432
-978
-1 673
-7 301
500
-327
-11 137
-50
-500
-484
-2 027
-109
0
0
-3 139
-848
-21 500
-4 209
-9 819
-6 056
0
-1 000
-1 775
0

-61 363
-11 495
-3 000
-2 000
-633
-6 579
-12 622
-7 000
-4 200
-11 834
-1 000
-1 000

-24 613
-9 375
-1 077
-179
-19
-8
-190
-309
0
-12 490
-135
-830

36 750
2 120
1 924
1 821
614
6 571
12 432
6 691
4 200
-656
865
170

-24 852
-2 120
-1 800
-1 821
-614
-6 571
0
-6 691
-4 200
0
-865
-170

Teknisk nämnd, exkl VA
1134 Rörmokaren 2
1136 Tubbaryd, nybyggnad kontor
1140 Brandstationen
1148 Möllegårdens skola kök
1187 Restaurang Östralycke
1320 Stortorget, ombyggnad
1346 Hinsetunneln, renov/belysn
1348 GC-väg Vekerum-Stilleryd
2107 Fastighetsunderhåll
2519 Ombyggnad H- och F-hus
2528 Asarums IP
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Investeringsredovisning (tkr)

Budget
2018

Över- och
Budget- underskottsUtfall 2018
avvikelse reglering från
nämnder

Teknisk nämnd VA
1520 Åtgärder vatten
1530 Åtgärder avlopp
1540 VA-utbyggnad
1550 Nytt Vattenverk

-25 543
-4 302
-10 056
-6 000
-5 185

-26 002
-5 608
-13 016
-5 890
-1 488

-458
-1 306
-2 960
110
3 697

0
0
0
0
0

Fritidsnämnd
2524 Svängstabadet
2594 Inv enl Framtidsforum
2596 Träningshall Jössarinken

-24 530
-10 000
-4 530
-10 000

-4 212
0
-1 874
-2 338

20 318
10 000
2 656
7 662

-20 318
-10 000
-2 656
-7 662

BUS nämnd
2406 IT-utveckling

-2 730
-2 730

-3 510
-3 510

-780
-780

0
0

Omsorgsnämnd
2742 Östralycke inventarier

-5 000
-5 000

-391
-391

4 609
4 609

-4 600
-4 600

Projekt < 7 mnkr

-78 409

-51 040

27 369

-15 988

Kommunstyrelse

-7 100

-567

6 533

-3 324

-35 597

-31 856

3 741

-8 316

-6 030

-2 002

4 028

0

-10 962

-5 656

5 307

-3 035

-150

-161

-11

0

BUS nämnd

-6 347

-2 776

3 571

-376

Gymnasienämnd

-4 600

-3 696

904

0

-950

-569

381

-337

Omsorgsnämnd

-3 150

-2 998

152

0

Nämnd för Arbete och Välfärd

-3 523

-761

2 762

-600

-311 763

-149 960

161 803

-138 190

Teknisk nämnd, exkl VA
Teknisk nämnd VA
Fritidsnämnd
Byggnadsnämnd

Kulturnämnd

Summa
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Västblekinge Miljö AB upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science AB, låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader
att paragrafen förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17, § 207, om Borgensram för 2019.
I sammanfattning och tabell (se nedan) finns Västblekinge Miljö AB samt NetPort
Science AB med. Det saknas dock att-sats om att bevilja borgen för dessa bägge bolag.
Kommunal borgen
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 (24 mnkr, en ökning med 5 mnkr som
beviljades i december 2017) och Västblekinge Miljö AB om totalt 67 mnkr, en begäran
om ökning med 26,75 mnkr jämfört med 2018.
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2019 ingår en ökning med 485 mnkr
jämfört med föregående år.
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
tilkommer behov av kommunal borgen med 220 mnkr.
Karlshamnsbostäder ABs ökning med 100 mnkr
Karlshamns Hamn AB samt Karlshamns Kombiterminal AB begär oförändrad
borgensram.
Karlshamnsfastigheter AB fick under 2016 godkänt för byggnation av hela etapp 5 på
Östra Piren vilket medför totalt behov av kommunal borgen med 526 mnkr. Då
byggnationen beräknas starta under 2018 bedöms behovet av borgensram 2018 uppgå
till 286 mnkr och öka till 397,5 mnkr 2019.
Kreativum ABs behov av kommunal borgen uppgår till 6,5 mnkr. Kreativum övertogs av
Karlshamns kommun i december 2017.
Västblekingen Miljö AB, ökning med 26,75 mnkr.
Bolag

2015

2016

396

2017

2018

2019

Karlshamns
kommun

Karlshamn Energi AB
Karlshamn Energi
Elförsäljning AB

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

160
70

190
60

200
50

245
45

282
28

Karlshamn Energi Vatten
AB

-

-

-

-

220

Karlshamnsbostäder AB
Karlshamns Hamn AB
Karlshamns
Kombiterminal AB

600
215
15

700
273
15

875
315
15

1 015
318
15

1 115
318
15

Karlshamnsfastigheter
AB
Kreativum AB
Summa

370

526

526

286

398

1 430

1 764

1 981

1 924

7
2 383

306

306

306

286

286

1 736

2 070

2 287

2 210

2 669

41
19

41
19

41
19

41
24

67
24

1 796

2 130

2 347

2 275

2 760

Stadsvapnet i Karlshamn
AB
Summa Kommunkoncern
Västblekinge Miljö AB
NetPort Science AB
Total borgenssumma

Beslutsunderlag
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse, 2019-03-04
Beslutet skickas till
Kommuninvest
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Ekonomichef Mats Sellfrid
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-04

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2018/4007

Datum
2019-03-05
2019-04-08

§
54

Förtydligande av borgensram 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Västblekinge Miljö AB upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science AB, låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
att paragrafen förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17, § 207, om Borgensram för 2019.
I sammanfattning och tabell (se nedan) finns Västblekinge Miljö AB samt NetPort
Science AB med. Det saknas dock att-sats om att bevilja borgen för dessa bägge bolag.
Kommunal borgen
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 (24 mnkr, en ökning med 5 mnkr som
beviljades i december 2017) och Västblekinge Miljö AB om totalt 67 mnkr, en begäran
om ökning med 26,75 mnkr jämfört med 2018.
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2019 ingår en ökning med 485 mnkr
jämfört med föregående år.
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
tilkommer behov av kommunal borgen med 220 mnkr.
Karlshamnsbostäder ABs ökning med 100 mnkr
Karlshamns Hamn AB samt Karlshamns Kombiterminal AB begär oförändrad
borgensram.
Karlshamnsfastigheter AB fick under 2016 godkänt för byggnation av hela etapp 5 på
Östra Piren vilket medför totalt behov av kommunal borgen med 526 mnkr. Då
byggnationen beräknas starta under 2018 bedöms behovet av borgensram 2018 uppgå
till 286 mnkr och öka till 397,5 mnkr 2019.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-04

Sida 2(2)
Dnr: 2018/4007

Kreativum ABs behov av kommunal borgen uppgår till 6,5 mnkr. Kreativum övertogs av
Karlshamns kommun i december 2017.
Västblekingen Miljö AB, ökning med 26,75 mnkr.
Bolag

2015

2016

2017

2018

2019

160
70

190
60

200
50

245
45

282
28

Karlshamn Energi Vatten
AB

-

-

-

-

220

Karlshamnsbostäder AB
Karlshamns Hamn AB
Karlshamns
Kombiterminal AB

600
215
15

700
273
15

875
315
15

1 015
318
15

1 115
318
15

Karlshamnsfastigheter
AB
Kreativum AB
Summa

370

526

526

286

398

1 430

1 764

1 981

1 924

7
2 383

306

306

306

286

286

1 736

2 070

2 287

2 210

2 669

41
19

41
19

41
19

41
24

67
24

1 796

2 130

2 347

2 275

2 760

Karlshamn Energi AB
Karlshamn Energi
Elförsäljning AB

Stadsvapnet i Karlshamn
AB
Summa Kommunkoncern
Västblekinge Miljö AB
NetPort Science AB
Total borgenssumma

Beslutsunderlag
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundbergs tjänsteskrivelse, 2019-03-04
Beslutet skickas till
Kommuninvest
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Ekonomichef Mats Sellfrid

Mats Sellfrid
Ekonomichef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-01

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/1336

Datum
2019-04-08

§

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
att anta arbetsordningen för kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som utöver
kommunallagen ska gälla för kommunfullmäktiges sammanträden och handläggningen
av ärenden.
I arbetsordningen ska bl.a. regleras antalet ledamöter i kommunfullmäktige, när
sammanträden ska hållas, anmälan av hinder att delta i sammanträden, inkallande av
ersättare och deras tjänstgöring, vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts, rätten
att delta i kommunfullmäktiges överläggningar, förfarandet vid omröstningar,
handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, formerna för justeringen av
protokollet, och fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige har uppdaterats utifrån nya kommunallagen
(2017:727) och SKL:s underlag (Arbetsordning för fullmäktige; Ett underlag för lokala
bedömningar).
Förslaget på arbetsordningen har tagits fram av kanslichef Erik Bergman.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-01
Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen 2015-04-13
Förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
Kommunjuristerna
Kommundirektören
Författningssamlingen

Cecilia Bernhardsson
Kommunjurist

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för
kommunfullmäktige

Författningssamling
- Policydokument  Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller från: lagakraftvunnet beslut
Antagen: KF § 40, 2015-04-13.

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning. Hänvisning sker till kommunallagen (KL).
Antalet ledamöter (5 kap 1-3 §§ KL)
1§
Fullmäktige har 51 ledamöter.
I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.
Ordförande och vice ordförande (5 kap 6 § KL)
2§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland ledamöterna
en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges
presidium.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
3§
Tills dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara
ålderspresident.
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4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör
fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den
som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens
uppgifter.
Tid och plats för sammanträdena (5 kap 7, 8 och 10 §§ KL)
5§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli och augusti. För varje år
bestämmer presidiet dagar för sammanträdena.
Sammanträde inleds kl 17.00 om inte presidiet bestämt annan tid. Sammanträde ska vara avslutat
senast kl 22.00.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder nyvalda fullmäktige första
gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med
kommunstyrelsens presidium.
6§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice
ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla
uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.
7§
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
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8§
Fullmäktige sammanträder i Rådhussalen i Rådhuset. Ledamöterna placeras koalitionsvis/partivis.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst
sammanträde.
9§
Fullmäktige beslutar särskilt i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om var och när
sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats, där även uppgift om de
ärenden som ska behandlas publiceras.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
10 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan
fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag
för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var
sammanträdet skall fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det
fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett
sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
11 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige skall behandla ett
ärende, om inte annat följer av lag.
12 §
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in
i dagordningen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
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Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter
och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör finnas
tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid
vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap 12-17 §§ KL)
13 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska
snarast anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden eller fullmäktiges sekreterare låter kalla in
den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
14 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för
en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot eller ersättare som anländer sedan ordföranden har förrättat upprop eller lämnar
sammanträdet före dess slut skall anmäla detta hos sekreteraren.
15 §
Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare som kallats till tjänstgöring.
16 §
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under
pågående handläggning av ett ärende.
Upprop
17 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas tillgänglig under
hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.
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Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när
ordföranden anser att det behövs.
Protokollsjusterare (5 kap 61 § KL)
18 §
Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokoll från sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 19 § väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden
vid röstsammanräkningar.
Turordning för handläggning av ärendena
19 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i dagordningen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i
dagordningen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att
återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap 18 § första stycket och 19 §, 5 kap 21-22, 31, 53 och 56
§§ KL)
20 §
Rätt att delta i överläggningen har
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs
- ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett
ärende som beredningen handlagt
- ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en
interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret
- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ KL, när fullmäktige
behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
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21 §
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.
22 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt
anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde
får yttra sig under överläggningarna.
23 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
Talarordning och ordningen vid sammanträdena
24 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller
hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två
minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den
talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av
ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans
eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.
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Yrkanden
25 §
När fullmäktige har 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,
återtas eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det
skriftligt.
Deltagande i beslut (4 kap 20 § första stycket KL)
26 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan
beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar
det med acklamation.
Omröstningar (4 kap 20 § andra stycket, 5 kap 42-44 och 46 §§, samt 2 § lag (1992:339) om
proportionellt valsätt)
27 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera
protokollet.
Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt
uppropslistan. Alternativt sker omröstning elektroniskt. Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte
någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter
klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras
omedelbart.
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28 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som valet avser
samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana
val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner (5 kap 23 § 2 p KL)
29 §
En motion
- ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter,
- får inte ta upp ämnen av olika slag,
- väcks genom att den ges in till kommunkansliet, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen
skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Företagens initiativrätt (3 kap 17 § och 5 kap 23 § 6 p KL)
30 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om
sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.
Interpellationer (5 kap 49-53 §§ KL)
31 §
En interpellation ska vara skriftlig och inlämnas av en ledamot. Den bör lämnas in till
kommunkansliet senast en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som
ledamot vid sammanträdet.
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En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då
interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast sista arbetsdagen före den
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ KL, får
den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en i fullmäktige utsedd ledamot i
företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen
till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund
där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att
besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen
behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet.
Rekommenderad talartid i interpellationsdebatt är för interpellanten 4+2+2 minuter. För
svarande 5+2+2 minuter och för övriga debattörer 2+2 minuter.
Frågor (5 kap 54-56 §§)
32 §
En fråga ska vara skriftlig och inlämnad av en ledamot till kommunkansliet före klockan 12 sista
arbetsdagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara
skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Allmänpolitisk sakdebatt
33 §
Fullmäktiges presidium kan på skriftlig begäran av gruppledare utlysa en allmänpolitisk sakdebatt
kring ett avgränsat ämnesområde. Två debatter om året får hållas och vilket ämnesområde som ska
vara föremål för debatten beslutas av fullmäktiges presidium inför varje debatt. I särskilda fall kan
presidiet, efter gruppledares begäran, utlysa ytterligare debatt om ärendet är av särskild vikt.
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Talarordningen bestäms i fallande skala i förhållande till antalet valda ledamöter i fullmäktige.
Partierna får fritt disponera sin talartid. Rekommenderad talartid för kommunalråd eller berörd
nämndsordförande är totalt 15 minuter och för varje parti i övrigt totalt 10 minuter.
Beredning av ärendena (5 kap 26-34 §§ KL)
34 §
Kommunstyrelsen avgör hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska remitteras.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana
ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har
kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet.

Återredovisning från nämnderna (3 kap 15 § KL)

35 §
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som
fullmäktige lämnat.
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap 25a och 31 § KL)
36 §
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Valberedning
37 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige inom sig en valberedning för
den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av en ledamot från vart och ett av i fullmäktige invalt parti samt lika många
personliga ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för
den tid som de har valts att vara ledamöter.
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Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag
av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Beredning av revisorernas budget
38 §
Presidiet bereder revisorernas budget.
Justering av protokollet (5 kap 61 och 62 §§ KL)
39 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon
har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation (4 kap 22 § KL)
40 §
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.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser,
ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske, men under sammanträdesdagen.
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Allmänhetens frågestund (5 kap 21 §)
41 §
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande
sammanträden med fullmäktige:
1

När fullmäktige behandlar årsredovisningen.

2

Sedan fullmäktige för varje särskilt fall beslutat att allmänhetens frågestund ska ske vid ett

kommande sammanträde.
I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift
härom ska också tas in i ortstidningarna.
Medlem av kommunen äger rätt att ställa frågor.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och
låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar
under den.
Expediering och publicering
42 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i
protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra
handlingar som upp rättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

43 §
Protokollet ska utöver de i 5 kap 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma tid
publiceras på kommunens webbplats.
_____
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Utöver vad som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen (2017:725), KL, och
andra författningar gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter
1§
Kommunfullmäktige har 51 ledamöter och 31 ersättare.
Presidium
2§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör
kommunfullmäktiges presidium.
Val av presidium ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.
Vid valet bestämmer kommunfullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.
Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar ordförandens samtliga funktioner när
ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag.
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Ålderspresidenten
3§
Tills dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit
ledamot i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika
lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.
Om samtliga i presidiet är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande, ankommer det på
ålderspresidenten att vara ordförande.
Fyllnadsval till presidiet
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost,
ska kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av
tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Upphörande av uppdrag och ansökan om att behålla uppdrag
5§
Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbar upphör
uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte kommunfullmäktige, efter
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av
mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunkansliet.
Tid och plats för sammanträdena
6§
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom i januari, juli och
augusti. För varje år bestämmer kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena.
Sammanträde ska vara avslutat senast kl. 22.00.
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Kommunfullmäktige sammanträder i Rådhussalen i Rådhuset. Ledamöterna placeras
koalitionsvis/partivis. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en
annan plats för ett visst sammanträde.
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
kommunfullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och
tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.
Extra sammanträde
7§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med
vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.
Ändringar i sammanträdesordningen
8§
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
Tillkännagivande av sammanträdena
9§
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med kommunfullmäktige och
uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Kommunfullmäktiges sammanträden ska
tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje
ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen.

3

415

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för kommunfullmäktige

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska
behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar emot.
I 5 kap. 14 – 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
10 §
Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.
Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar
kommunfullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I
ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
11 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige ska
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
12 §
Beslutsunderlaget i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet ska tillställas varje
ledamot och ersättare före sammanträdesdagen. Handlingarna i varje ärende ska finnas
tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Undantagsvis kan handlingar delges i begränsad omfattning om det finns särskilda skäl
och ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, bedömer att ett ärende måste
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behandlas.
Kallelse och beslutsunderlag skickas elektroniskt.
Interpellationer och frågor ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde
vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
13 §
Om en ledamot uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot eller
tjänstgörande ersättare att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den
ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som anländer sedan ordföranden har förrättat
upprop eller lämnar sammanträdet före dess slut ska anmäla detta till sekreteraren.
14 §
När en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående
sammanträde inleds tjänstgöringen vid det ärende som följer direkt på det ärende som
pågick när ledamoten anmälde att ledamoten lämnar. Om särskilda skäl föreligger beslutar
ordföranden om att inträde kan ske under pågående handläggning av ett ärende.
Upprop
15 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig
under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop
förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när
ordföranden anser att det behövs.
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Protokollsjusterare
16 §
Sedan uppropet har förrättats enligt 15 § väljer kommunfullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande
fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. Kommunfullmäktige beslutar samtidigt om
tid och plats för justeringen.
Turordning för handläggning av ärendena

17 §
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för
ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns
med i tillkännagivandet.
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena
18 §
Rätt att delta i överläggningen har
- kommunalråd och oppositionsråd,
- ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling
av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
- ordföranden och vice ordförandena i en kommunfullmäktigeberedning, när
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som beredningen handlagt
- ordföranden i en nämnd, en kommunfullmäktigeberedning, en styrelseordförande
eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning
hålls med anledning av svaret
-
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- styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL, när
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
19 §
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när
kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när kommunfullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid kommunfullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
20 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, kommunfullmäktigeberedningarna och de
helägda kommunala bolagen, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
21 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om kallelsen, ärendenas handläggning samt om
lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
Talarordning och ordningen vid sammanträdena
22 §
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han
eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg
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på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av
ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under
hans eller hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter
tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden
ajournera eller upplösa sammanträdet.
Yrkanden
23 §
När kommunfullmäktige har 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, återtas eller läggas till, om inte kommunfullmäktige beslutar medge
det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.
Deltagande i beslut
24 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden,
innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
kommunfullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstningar
25 §
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster elektroniskt. I andra hand
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genomförs omröstningarna så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker
enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Omröstningar i ärenden om val eller anställning av personal sker med slutna valsedlar.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven
röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
26 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, eller
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner
27 §
En motion
- ska vara skriftlig,
- får inte ta upp ämnen av olika slag, och
- väcks genom att den lämnas in till kommunkansliet eller ett sammanträde med
kommunfullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
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Företagens initiativrätt
28 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL får väcka ärenden i
kommunfullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att
kommunfullmäktige får ta ställning till.
Interpellationer
29 §
Interpellationer får ställas till ordföranden i en nämnd eller dess utskott, till ordföranden i en
fullmäktigeberedning, till ordföranden i sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, till
ordföranden i ett kommunalförbund och till ordföranden i en gemensam nämnd.
En interpellation ska vara skriftlig och inges av en ledamot. Den bör lämnas in till
kommunkansliet senast en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa
den. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter
det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att
lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast sista arbetsdagen före
den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av
interpellationen till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd eller
till ordföranden i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt
uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Rekommenderad talartid i interpellationsdebatt är för interpellanten 4+2+2 minuter.
För svarande 5+2+2 minuter och för övriga debattörer 2+2 minuter.
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Frågor
30 §
En fråga ska vara skriftlig och inges av en ledamot till kommunkansliet senast klockan 12
den sammanträdesdag vid vilken ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 29 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte
vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Allmänpolitisk sakdebatt
31 §
Kommunfullmäktiges presidium kan på skriftlig begäran av gruppledare utlysa en
allmänpolitisk sakdebatt kring ett avgränsat ämnesområde. Vilket ämnesområde som ska vara
föremål för debatten beslutas av presidiet inför varje debatt.
Talarordningen bestäms i fallande skala i förhållande till antalet valda ledamöter i
kommunfullmäktige. Partierna får fritt disponera sin talartid. Rekommenderad talartid för
kommunalråd eller berörd nämndsordförande är totalt 15 minuter och för varje parti i
övrigt totalt 10 minuter.
Beredning av ärendena
32 §
Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
kommunfullmäktige ska behandla ska beredas.
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige ska redovisas de
kommunfullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.
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Återredovisning från nämnderna
33 §
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av
uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i nämndernas
reglemente.
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
34 §
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Beredning av revisorernas budget
35 §
Presidiet bereder revisorernas budget.
Valberedning
36 §
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige inom
sig en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av en ledamot från vart och ett av i kommunfullmäktige invalt parti
samt lika många personliga ersättare.
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla
med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval.
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan
föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
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Justering av protokollet
37 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller
hon har lett.
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Reservation
38 §
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.
Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den
dag sammanträdesdag beslutet fattades.
Expediering och publicering
39 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av
besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges skrivelser
och övriga handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte
kommunfullmäktige beslutar annat.
40 §
Tillkännagivande av justering av kommunfullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som
föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i
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den utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning.
Allmänhetens frågestund
41 §
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
följande sammanträden med kommunfullmäktige:
1

när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen, och

2

sedan kommunfullmäktige för varje särskilt fall beslutat att allmänhetens frågestund

ska ske vid ett kommande sammanträde.
I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras
och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna
upplysningar under den.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara förslaget besvarat
att använda stadsvapnet i följande dokument: protokoll, delegationsbeslut,
vänortssamarbeten, avtal, författningssamlingen samt annars vid högtidliga tillfällen och
i sammanhang då vi särskilt vill betona stadens historia och särställning
att i övrigt använda stadssiluetten i enlighet tidigare beslut
att uppdra kommunstyrelsen att genomföra erforderliga kompletteringar av grafiska
profilen
Sammanfattning
I ett förslag till Karlshamns kommun har föreslagits att det gamla stadsvapnet ska återgå
som symbol för Karlshamns kommun. Förslagsställaren motiverar förslaget med att han
anser stadssiluetten vara virrig.
2004 antog kommunfullmäktige i Karlshamns kommun en ny grafisk profil med
stadssiluetten som logotyp. I det beslutet ingick beslut om begränsning av
användningen av stadsvapnet. Beslutet innebär att vi vid högtidliga tillfällen och i
sammanhang då vi vill betona stadens historia och särställning använder stadsvapnet
som symbol. Stadsvapnet ägs och förvaltas av Karlshamns kommun, på samma sätt
som vi förvaltar andra, äldre kommunvapen. Vapnen är registrerade hos Patent- och
registreringsverket och för stöd i heraldiska frågor svarar Riksarkivet.
Det finns självfallet för- och nackdelar med både stadsvapnet och stadssiluetten. En
nackdel med stadsvapnet är att det kan förefalla gammaldags men det är samtidigt en
fördel i och med att det signalerar historisk kontinuitet. En nackdel med stadssiluetten är
att den saknar historisk förankring, men vid tiden för framtagandet föreföll mer tidsenlig.
Stadsvapnet har använts för att symbolisera Karlshamn sedan år 1666. En mycket stor
andel av kommunerna använda sina historiska stadsvapen som symbol för kommunen.
Karlshamns stadsvapen har inte riktigt använts i den omfattning som antogs vid
antagandet av grafiska profilen 2004. I dagsläget används stadsvapnet i delar av
författningssamlingen, vid kontakter med vänorter samt vid högtidligheter såsom vigslar.
Vid en samlad bedömning föreslås att stadssiluetten fortsatt används för den
kommunala kommunikationen och i enlighet med grafiska profilen medan stadsvapnet
ska användas för nämnda dokument: protokoll, delegationsbeslut, avtal,
vänortssamarbeten, författningssamlingen samt annars vid högtidliga tillfällen och i
sammanhang då vi särskilt vill betona stadens historia och särställning.
Beslutet föranleder att kompletteringar behöver göras av den grafiska profilen vilket
uppdras kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Tjänsteskrivelse, 2019-02-08
Förslag till Karlshamns kommun, 2018-10-26
Registerutdrag från Patent- och registreringsverket
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samtliga nämnder
Kommunikationschef Annette Sandberg
Kanslichef Erik Bergman
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att förklara förslaget besvarat
att använda stadsvapnet i följande dokument: protokoll, delegationsbeslut,
vänortssamarbeten, avtal, författningssamlingen samt annars vid högtidliga tillfällen och
i sammanhang då vi särskilt vill betona stadens historia och särställning
att i övrigt använda stadssiluetten i enlighet tidigare beslut
att uppdra kommunstyrelsen att genomföra erforderliga kompletteringar av grafiska
profilen
Sammanfattning
I ett förslag till Karlshamns kommun har föreslagits att det gamla stadsvapnet ska återgå
som symbol för Karlshamns kommun. Förslagsställaren motiverar förslaget med att han
anser stadssiluetten vara virrig.
2004 antog kommunfullmäktige i Karlshamns kommun en ny grafisk profil med
stadssiluetten som logotyp. I det beslutet ingick beslut om begränsning av
användningen av stadsvapnet. Beslutet innebär att vi vid högtidliga tillfällen och i
sammanhang då vi vill betona stadens historia och särställning använder stadsvapnet
som symbol. Stadsvapnet ägs och förvaltas av Karlshamns kommun, på samma sätt
som vi förvaltar andra, äldre kommunvapen. Vapnen är registrerade hos Patent- och
registreringsverket och för stöd i heraldiska frågor svarar Riksarkivet.
Det finns självfallet för- och nackdelar med både stadsvapnet och stadssiluetten. En
nackdel med stadsvapnet är att det kan förefalla gammaldags men det är samtidigt en
fördel i och med att det signalerar historisk kontinuitet. En nackdel med stadssiluetten är
att den saknar historisk förankring, men vid tiden för framtagandet föreföll mer tidsenlig.
Stadsvapnet har använts för att symbolisera Karlshamn sedan år 1666. En mycket stor
andel av kommunerna använda sina historiska stadsvapen som symbol för kommunen.
Karlshamns stadsvapen har inte riktigt använts i den omfattning som antogs vid
antagandet av grafiska profilen 2004. I dagsläget används stadsvapnet i delar av
författningssamlingen, vid kontakter med vänorter samt vid högtidligheter såsom vigslar.
Vid en samlad bedömning föreslås att stadssiluetten fortsatt används för den
kommunala kommunikationen och i enlighet med grafiska profilen medan stadsvapnet
ska användas för nämnda dokument: protokoll, delegationsbeslut, avtal,
vänortssamarbeten, författningssamlingen samt annars vid högtidliga tillfällen och i
sammanhang då vi särskilt vill betona stadens historia och särställning.
Beslutet föranleder att kompletteringar behöver göras av den grafiska profilen vilket
uppdras kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
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Sammanträdesdatum:

Tjänsteskrivelse, 2019-02-08
Förslag till Karlshamns kommun, 2018-10-26
Registerutdrag från Patent- och registreringsverket
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samtliga nämnder
Kommunikationschef Annette Sandberg
Kanslichef Erik Bergman
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Datum
2019-02-19
2019-03-05
2019-04-08

§
7
57

Förslag till Karlshamns kommun - Det gamla stadsvapnet skall återgå som
symbol för Karlshamn
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att förklara förslaget besvarat
att använda stadsvapnet i följande dokument: protokoll, delegationsbeslut,
vänortssamarbeten, avtal, författningssamlingen samt annars vid högtidliga
tillfällen och i sammanhang då vi särskilt vill betona stadens historia och
särställning
att i övrigt använda stadssiluetten i enlighet tidigare beslut
att uppdra kommunstyrelsen att genomföra erforderliga kompletteringar av
grafiska profilen
Sammanfattning
I ett förslag till Karlshamns kommun har föreslagits att det gamla stadsvapnet ska
återgå som symbol för Karlshamns kommun. Förslagsställaren motiverar förslaget
med att han anser stadssiluetten vara virrig.
2004 antog kommunfullmäktige i Karlshamns kommun en ny grafisk profil med
stadssiluetten som logotyp. I det beslutet ingick beslut om begränsning av
användningen av stadsvapnet. Beslutet innebär att vi vid högtidliga tillfällen och i
sammanhang då vi vill betona stadens historia och särställning använder
stadsvapnet som symbol. Stadsvapnet ägs och förvaltas av Karlshamns kommun, på
samma sätt som vi förvaltar andra, äldre kommunvapen. Vapnen är registrerade
hos Patent- och registreringsverket och för stöd i heraldiska frågor svarar
Riksarkivet.
Det finns självfallet för- och nackdelar med både stadsvapnet och stadssiluetten. En
nackdel med stadsvapnet är att det kan förefalla gammaldags men det är samtidigt

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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en fördel i och med att det signalerar historisk kontinuitet. En nackdel med
stadssiluetten är att den saknar historisk förankring, men vid tiden för
framtagandet föreföll mer tidsenlig.
Stadsvapnet har använts för att symbolisera Karlshamn sedan år 1666. En mycket
stor andel av kommunerna använda sina historiska stadsvapen som symbol för
kommunen. Karlshamns stadsvapen har inte riktigt använts i den omfattning som
antogs vid antagandet av grafiska profilen 2004. I dagsläget används stadsvapnet i
delar av författningssamlingen, vid kontakter med vänorter samt vid högtidligheter
såsom vigslar.
Vid en samlad bedömning föreslås att stadssiluetten fortsatt används för den
kommunala kommunikationen och i enlighet med grafiska profilen medan
stadsvapnet ska användas för nämnda dokument: protokoll, delegationsbeslut,
avtal, vänortssamarbeten, författningssamlingen samt annars vid högtidliga
tillfällen och i sammanhang då vi särskilt vill betona stadens historia och
särställning.
Beslutet föranleder att kompletteringar behöver göras av den grafiska profilen
vilket uppdras kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-02-08
Förslag till Karlshamns kommun, 2018-10-26
Registerutdrag från Patent- och registreringsverket
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samtliga nämnder
Kommunikationschef Annette Sandberg
Kanslichef Erik Bergman
Bakgrund och överväganden
Bruket av kommunala vapen regleras på ett eller annat sätt i följande dokument:
SFS 1970:498, Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.
SFS 1973:686, Kungörelse om registrering av svenska kommunala vapen.
SFS 1976:100, Förordning om vissa officiella beteckningar.
SFS 2007:1179, Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven.
Karlshamns kommun har registrerat kommunvapnet i enlighet med nämnda
bestämmelser.
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Riksarkivet, som ansvarar för heraldiska frågor, skriver bland annat följande om de
kommunala vapnen:
Vapnet kan användas överallt där kommunen vill bli igenkänd och som
sammanhållande, enhetlig symbol för kommunens samtliga verksamheter samt även
på brevpapper, i annonser och poststämplar, på byggnader, fordon, trafikskyltar och i
mer högtidliga sammanhang på diplom och vigselbevis. Det är praktiskt att ha även
en förenklad variant av vapnet för användning på besvärliga underlag och i litet
format.
I några kommuner, som tidigare varit städer, brukar man ofta kröna vapnet med en
s.k. murkrona – en stiliserad stadsmur, vanligen med fem hängtorn. Murkronan är ett
på 1700-talet tillkommet tillbehör till vapnet, som numera inte tas med på den
registrerade prototypen. Landskommuner har aldrig använt den och deras nutida
efterträdare brukar avrådas från att ta upp bruket. I den mån kommunen låter vapnet
användas av näringsidkare bör inte dessa ha med kronan.
Andra tillbehör till vapnet, vanliga i den personliga heraldiken, används inte i Sverige.
Undantag är endast städerna Malmö (hjälm med hjälmprydnad), Landskrona (krona
och sköldhållare) och Halmstad (hjälm med hjälmprydnad).
Vapnet är också kommunens flagga. En korrekt heraldisk flagga ska vara kvadratisk
och dess duk ska ha samma färg, delningar och motiv som vapnet i sköldform.
Dessutom ska vapenbilden spegelvändas på dukens motsatta sida så att motivet är
rättvänt mot flaggstången. Den ursprungliga tanken bakom detta är att vapendjuret
alltid ska vända sitt rytande gap framåt – och inte fegt visa fienden ryggen. Detsamma
gäller om vapnet ska appliceras på kommunens bilar. På bordsflaggor där vapnet i
sköldform avbildas på en duk, som är monterad på en vågrät stång kan man
komplettera med kommunens namn under skölden, aldrig i skölden.
Kommunen äger sitt vapen och följaktligen är det fritt för den att använda detta i
obegränsad utsträckning. Kommunvapen används emellertid inte endast för att
symbolisera kommunen som en myndighet, utan även av andra för att symbolisera
kommunens geografiska område – vid nyhetsrapportering, evenemang, på souvenirer
och vykort, bildekaler och som privat dekoration. I dessa sammanhang är
kommunvapnet fritt för användning. Kommunen ska inte ge tillstånd eftersom det inte
behövs. Användaren behöver inte ens fråga om lov. Exempelvis får en privatperson
hissa upp en kommunflagga på sin flaggstång. Han riskerar dock att fastigheten av
andra blir betraktad som kommunens. Det må betraktas som enbart positivt att en
invånare vill ge utryck för sin kommuntillhörighet genom att använda sig av
kommunvapnet – bara det görs på rätt sätt.
Om däremot en näringsidkare vill använda kommunens vapen som en del av sin
logotyp eller varumärke, ska tillstånd inhämtas hos kommunen. Vid tillståndsgivning
bör kommunen framhålla att näringsidkaren icke får ensamrätt till själva vapnet –
detta för att garantera att även andra får utnyttja denna möjlighet samt att
kommunen undantar användning av en ev. murkrona. Bedömningen om det behövs ett
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tillstånd för användning av kommunvapen eller inte kan ibland vara besvärlig. I dessa
fall hjälper Riksarkivet till.
Riksarkivet får regelbundet frågor om ”gamla” vapen, d.v.s. sådana som fastställts för
kommuner, som sedermera uppgått i större enheter. Det kan också avse ett äldre
vapen för en ännu bestående kommun. Om vapnen har varit registrerade, övertar den
nya kommunen rättigheterna till dessa. Om vapnen inte varit registrerade – t.ex. har
sockenvapen sällan blivit det – är dessa vapen fria för bruk i vilket syfte som helst.
Ingen kommun kan samtidigt ha mer än ett vapen men kommunen kan registrera
dessa äldre vapen som kommundelsvapen och reservera dem för framtida bruk. Det är
inte ovanligt, att de tas upp av den kyrkliga församlingen, som ju ofta territoriellt
överensstämmer med den gamla kommunen. Ibland har vapnet anammats av
hembygds- eller idrottsföreningar med den gamla enheten som bas. I många fall är det
utmärkt om ett välkomponerat men herrelöst kommunvapen på detta sätt tas om
hand och får chansen att fortleva i ett seriöst sammanhang.
Heraldiken lever sedan sekler i hela Europa och i Norden blomstrar den som aldrig
förr. Ett heraldiskt vapen är i dag en given kommunsymbol som lätt kan urskiljas i
dagens brokiga skara av logotyper och andra märken. Kommuninvånarna har lätt att
ta till sig denna i bygdens historia förankrade symbol. Tack vare de smidiga heraldiska
reglerna är det lätt att hålla vapnets utseende i takt med tiden – formen förändras
men innehållet förblir detsamma.
Vapen kan användas helt emblematiskt. Tre kronor som symbol för Sverige är ett för
alla välkänt exempel på denna egenskap. Ingenting hindrar kommuner med fristående
motiv i sitt vapen att använda detta på samma sätt. Ett välgjort kommunvapen torde
därför vara den mera långsiktiga och mångsidigt brukbara investeringen. Kommunen
anknyter med sitt vapen till en många sekler lång nationell och internationell
tradition.

Erik Bergman
Kanslichef

Annette Sandberg
Kommunikationschef
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I och med att du lämnar uppgifter på denna blankett. kommer dina inlämnade personuppgifter
förteeknas i ett databaserat
register hos Karlshamns
kommun. De registrerade
uppgifterna
är
nödvändiga
lör att vi ska kunna fullgöra vårt åliggande.
Enligt 26 § PuL(personuppgiftslagen)
den registrerade
personuppgifter

har

rätt att på begäran en gång per kalenderår
erhålla gratis besked om vilka
rörande den sökande som behandlats
eller ej. varifrån uppgifterna
hämtats.

ändamålet
med behandlingen
och till vilka mottagare och kategorier av mottagare
lämnats ut. Enligt 28 § PuL har den registrerade
rätt att begära rättelse beträffande
som behandlats

att

i strid mot lagen.

Karlshamns
kommun
Kommunledningsförvaltningen
Kansli
Rådhuset - 374 81 Karlshamn - Tel 0454-81100
- Fax 0454-81040
E—post: k0mmunkansli@karlshamn.se
- Hemsida: www.karlshamn.se
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som uppgifterna
personuppgifter

Registreringsnummer:
410-0195/2003
Registreringsdatum:
1974-01-11
Ansökningsnummer:
410-0195/2003
Ingivningsdatum:
1974-01-11

Märkestyp:
Figur
Figurklass:
011524; 030102; 180402; 240109
Beskrivning:
Sköld av en vågskura delad i guld, vari ett uppstigande svart lejon med röd beväring, vilket med båda
framtassarna håller ett stolpvis ställt svart ankare, samt i grönt.
Innehavare:
KARLSHAMNS KOMMUN
Rådhuset, 374 81 KARLSHAMN, Sverige
Varor och tjänster:
Klass 1 - 45
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Andreas Saleskog (S) och Annacarin Leufstedt (S) har till kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-04-09 lämnat in motion om cirkus med djur på kommunal mark. I
motionen föreslogs kommunfullmäktige besluta
att utreda möjligheterna för Karlshamns kommun att vid upplåtelse av kommunägd mark
kunna ha möjlighet att neka upplåtelse till kringresande cirkusar där uppvisandet av icke
domesticerade djur ingår.
Motionärerna skrev att ett förbud för vilda djur på cirkus är en principiellt viktig fråga.
Djurs välmående är viktigare än det kortvariga nöje som en cirkusföreställning ger
åskådarna. Många av de djur som turnerar med cirkusar utsätts för stress vid
transporter. Deras utevistelse begränsas till tillfälliga inhägnader och konsterna är ofta
onaturliga för djuren. Motionärerna lyfte särskilt fram problematiska situationer för
elefanter och sjölejon.
Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2018-10-22 och beslut togs om att bifalla
motionen, KF § 138/2018.
Liknande motioner har lämnats in i ett flertal kommuner i Sverige under de senaste åren.
Rättsfall visar att förvaltningsrätter både har avslagit överklaganden och upphävt beslut
från kommunfullmäktige samt att Kammarrätt har avslagit överklaganden, i ärenden med
liknande motioner.
Det är främst utifrån ordningslagen (1993:1617) som tillstånd söks hos
Polismyndigheten för att använda en markyta och sätta upp en cirkusföreställning. Enligt
ordningslagen 2 kap 2 § gäller det som sägs i lagen om allmänna sammankomster även
för cirkusföreställningar. För att anordna en allmän sammankomst på en offentlig plats
krävs det enligt ordningslagen tillstånd.
Enligt 3 kap. 2 § ordningslagen ska Polismyndigheten inhämta yttrande från kommunen
innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker
ansökan, får tillstånd inte meddelas. Här finns alltså möjlighet till vetorätt för kommunen.
Att förbjuda icke domesticerade djur på cirkus genom lokala ordningsföreskrifter vid
upplåtelse av kommunal mark är inte möjlig, utifrån de ramar som ordningslagen ställer
upp för den kommunala föreskriftsrätten.
Djurskyddsfrågor regleras i djurskyddslagstiftningen. Den 14 juni 2018 fattade riksdagen
beslut om en ny djurskyddslag, vilken träder ikraft 2019-04-01.
Från och med den 1 januari 2019 kommer elefanter och sjölejon att vara förbjudna att
uppvisa på cirkus, enligt djurskyddsförordningen (2018:1204) 35 §. Vad gäller djur på
cirkus är det, enligt djurskyddsförordningen, Jordbruksverket som har föreskriftsrätt.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-12
Motion om cirkus med djur på kommunal mark – Andreas Saleskog (S) och Annacarin
Leufstedt (S)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Andreas Saleskog (S) och Annacarin Leufstedt (S) har till kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-04-09 lämnat in motion om cirkus med djur på kommunal mark. I
motionen föreslogs kommunfullmäktige besluta
att utreda möjligheterna för Karlshamns kommun att vid upplåtelse av kommunägd mark
kunna ha möjlighet att neka upplåtelse till kringresande cirkusar där uppvisandet av icke
domesticerade djur ingår.
Motionärerna skrev att ett förbud för vilda djur på cirkus är en principiellt viktig fråga.
Djurs välmående är viktigare än det kortvariga nöje som en cirkusföreställning ger
åskådarna. Många av de djur som turnerar med cirkusar utsätts för stress vid
transporter. Deras utevistelse begränsas till tillfälliga inhägnader och konsterna är ofta
onaturliga för djuren. Motionärerna lyfte särskilt fram problematiska situationer för
elefanter och sjölejon.
Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2018-10-22 och beslut togs om att bifalla
motionen, KF § 138/2018.
Liknande motioner har lämnats in i ett flertal kommuner i Sverige under de senaste åren.
Rättsfall visar att förvaltningsrätter både har avslagit överklaganden och upphävt beslut
från kommunfullmäktige samt att Kammarrätt har avslagit överklaganden, i ärenden med
liknande motioner.
Det är främst utifrån ordningslagen (1993:1617) som tillstånd söks hos
Polismyndigheten för att använda en markyta och sätta upp en cirkusföreställning. Enligt
ordningslagen 2 kap 2 § gäller det som sägs i lagen om allmänna sammankomster även
för cirkusföreställningar. För att anordna en allmän sammankomst på en offentlig plats
krävs det enligt ordningslagen tillstånd.
Enligt 3 kap. 2 § ordningslagen ska Polismyndigheten inhämta yttrande från kommunen
innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker
ansökan, får tillstånd inte meddelas. Här finns alltså möjlighet till vetorätt för kommunen.
Att förbjuda icke domesticerade djur på cirkus genom lokala ordningsföreskrifter vid
upplåtelse av kommunal mark är inte möjlig, utifrån de ramar som ordningslagen ställer
upp för den kommunala föreskriftsrätten.
Djurskyddsfrågor regleras i djurskyddslagstiftningen. Den 14 juni 2018 fattade riksdagen
beslut om en ny djurskyddslag, vilken träder ikraft 2019-04-01.
Från och med den 1 januari 2019 kommer elefanter och sjölejon att vara förbjudna att
uppvisa på cirkus, enligt djurskyddsförordningen (2018:1204) 35 §. Vad gäller djur på
cirkus är det, enligt djurskyddsförordningen, Jordbruksverket som har föreskriftsrätt.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-12
Motion om cirkus med djur på kommunal mark – Andreas Saleskog (S) och Annacarin
Leufstedt (S)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Utredning om cirkus med djur på kommunal mark
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att redovisningen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Andreas Saleskog (S) och Annacarin Leufstedt (S) har till kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-04-09 lämnat in motion om cirkus med djur på kommunal mark. I
motionen föreslogs kommunfullmäktige besluta
att utreda möjligheterna för Karlshamns kommun att vid upplåtelse av kommunägd mark
kunna ha möjlighet att neka upplåtelse till kringresande cirkusar där uppvisandet av icke
domesticerade djur ingår.
Motionärerna skrev att ett förbud för vilda djur på cirkus är en principiellt viktig fråga.
Djurs välmående är viktigare än det kortvariga nöje som en cirkusföreställning ger
åskådarna. Många av de djur som turnerar med cirkusar utsätts för stress vid
transporter. Deras utevistelse begränsas till tillfälliga inhägnader och konsterna är ofta
onaturliga för djuren. Motionärerna lyfte särskilt fram problematiska situationer för
elefanter och sjölejon.
Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2018-10-22 och beslut togs om att bifalla
motionen, KF § 138/2018.
Liknande motioner har lämnats in i ett flertal kommuner i Sverige under de senaste åren.
Rättsfall visar att förvaltningsrätter både har avslagit överklaganden och upphävt beslut
från kommunfullmäktige samt att Kammarrätt har avslagit överklaganden, i ärenden med
liknande motioner.
Det är främst utifrån ordningslagen (1993:1617) som tillstånd söks hos
Polismyndigheten för att använda en markyta och sätta upp en cirkusföreställning. Enligt
ordningslagen 2 kap 2 § gäller det som sägs i lagen om allmänna sammankomster även
för cirkusföreställningar. För att anordna en allmän sammankomst på en offentlig plats
krävs det enligt ordningslagen tillstånd.
Enligt 3 kap. 2 § ordningslagen ska Polismyndigheten inhämta yttrande från kommunen
innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker
ansökan, får tillstånd inte meddelas. Här finns alltså möjlighet till vetorätt för kommunen.
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Att förbjuda icke domesticerade djur på cirkus genom lokala ordningsföreskrifter vid
upplåtelse av kommunal mark är inte möjlig, utifrån de ramar som ordningslagen ställer
upp för den kommunala föreskriftsrätten.
Djurskyddsfrågor regleras i djurskyddslagstiftningen. Den 14 juni 2018 fattade riksdagen
beslut om en ny djurskyddslag, vilken träder ikraft 2019-04-01.
Från och med den 1 januari 2019 kommer elefanter och sjölejon att vara förbjudna att
uppvisa på cirkus, enligt djurskyddsförordningen (2018:1204) 35 §. Vad gäller djur på
cirkus är det, enligt djurskyddsförordningen, Jordbruksverket som har föreskriftsrätt.
Ärendet överlämnas härmed för politisk beredning.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-12
Motion om cirkus med djur på kommunal mark – Andreas Saleskog (S) och Annacarin
Leufstedt (S)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Bakgrund och överväganden
Enligt ordningslagen (1993:1617) 2 kap 2 § gäller det som sägs i lagen om allmänna
sammankomster även för cirkusföreställningar. För att anordna en allmän
sammankomst på en offentlig plats krävs det enligt ordningslagen tillstånd. En
cirkusföreställning får dock hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntade
deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar
som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning och säkerhet eller för
trafiken, enligt lag (2010:515).
Det krävs dock en anmälan för att anordna en allmän sammankomst utomhus inom ett
område som redovisas i detaljplan, som det inte krävs tillstånd för. Ansökan om tillstånd
att anordna och anmälan om en allmän sammankomst ska göras till Polismyndigheten.
Enligt 3 kap. 1 § ordningslagen får en offentlig plats inom detaljplanelagt område inte
utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med
det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd
behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning
och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.
Enligt 3 kap. 2 § ordningslagen ska Polismyndigheten inhämta yttrande från kommunen
innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker
ansökan, får tillstånd inte meddelas. Här finns alltså möjlighet till vetorätt för kommunen.
Polismyndighetens beslut får i sådana fall inte överklagas, däremot kan kommunens
beslut om yttrande som ligger till grund för avslagsbeslutet överklagas genom
laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) 13 kap.
När en remiss i ett tillståndsärende gällande cirkusföreställning kommer in till
Karlshamns kommun från Polismyndigheten är det, beroende på vilken typ av mark
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ärendet gäller, ansvarig avdelning som lämnar ett yttrande. Det kan vara t ex
handläggare på fritidsenheten eller markförvaltare.
Det finns en dom från förvaltningsrätten i Falun, beslutsdatum 2016-11-30 med mål nr
4843-15, i vilken kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun beslutade den 23 november
2015 att bifalla en motion med förslaget att kommunen inte ska upplåta sin mark för
cirkusar som i ett kommersiellt syfte utnyttjar djur. Beslutet överklagades via
laglighetsprövning enligt kommunallagen. I domen konstaterade förvaltningsrätten i
Falun att Hudiksvalls kommun avsåg att utnyttja sin vetorätt och i det enskilda fallet i
yttrande till Polismyndigheten kunna neka tillstånd. Förvaltningsrättens bedömning var
att det överklagade beslutet stred mot 3 kap. 8 § ordningslagen och att
kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun därmed överskridit sina befogenheter. Domen
blev därmed att beslutet upphävdes.
Det finns ytterligare ett mål gällande cirkus på kommunal mark från Västerviks kommun.
Kommunfullmäktige i Västerviks kommun beslutade den 31 oktober 2016 att anta en
motion om vilda djur på cirkus och därmed inte bevilja markupplåtelse till cirkus eller
liknande, som har icke-domesticerade djur i sina föreställningar eller som visas i annat
sammanhang. Beslutet överklagades via laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Ärendet avgjordes i både förvaltningsrätten i Linköping och i kammarrätten i Jönköping. I
båda instanser avslogs överklagandena. Kammarrätten i Jönköping meddelade domen
2017-10-23 med mål nr 965-17 och konstaterade i den att det överklagade beslutet
enligt kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll inte var avsett att uppfattas som en
kommunal föreskrift.
Beslutet hade inte heller föranletts av att Polismyndigheten begärt in yttrande från
kommunen. Både kammarrätt och förvaltningsrätt gjorde bedömningen att beslutet inte
kunde anses ha någon annan betydelse än att kommunen i framtiden, om
Polismyndigheten inhämtar ett yttrande från kommunen, kommer att avstyrka viss
markupplåtelse. Beslutet får därmed, enligt kammarrätten, anses vara en opinionsyttring
som inte har någon egentlig rättslig verkan. I domen från förvaltningsrätten i Linköping,
beslutsdatum 2017-03-28 med mål nr 7570-16, lyfts fram att det av förarbetena till
ordningslagen framgår bl.a. att Polismyndighetens främsta uppgift är att bevaka
ordningssynpunkter i samband med användningen av offentliga platser. En kommun har
mer övergripande samhällsintressen att bevaka vid upplåtande av offentliga platser för
andra ändamål än de som området har avsatts för, vilket medför att de politiska
målsättningarna i en kommun måste tillåtas ha betydelse för kommunens
ställningstagande.
Förvaltningsrätten menade vidare, att kommunens vetorätt mot bakgrund av innehållet i
förarbetena får anses vara vidsträckt samt att det även måste beaktas att
Polismyndighetens beslut att avslå en ansökan om att få ta i anspråk en offentlig plats
enligt 3 kap. 26 § första stycket ordningslagen inte får överklagas om det föranletts av
ett avstyrkande från kommunen enligt 3 kap. 2 § i ordningslagen. Det innebär i sin tur att
en kommun kan använda sin vetorätt på det sätt som beskrivs i det överklagade
beslutet. Förvaltningsrätten konstaterade därmed att beslutet inte stred mot
ordningslagen.
Enligt ordningslagen (1993:1617) får en lokal ordningsföreskrift endast innehålla sådana
bestämmelser som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig
plats eller för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av
användning av pyrotekniska varor. En lokal ordningsföreskrift får heller inte reglera
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förhållanden som är reglerade i ordningslagen eller annan författning eller som enligt
lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt. Vidare får föreskrifter inte
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet. Att förbjuda icke domesticerade djur på cirkus genom lokala kommunala
ordningsföreskrifter vid upplåtelse av kommunal mark är därmed inte möjlig.
Djurskyddsfrågor regleras i djurskyddslagstiftningen. Den 14 juni 2018 fattade riksdagen
beslut om en ny djurskyddslag, vilken träder ikraft 2019-04-01.
I propositionen ”Ny djurskyddslag” 2017/18:147, meddelade regeringen åtgärder som
skulle genomföras. Regeringen fattade senare beslut om åtgärderna, varav en var att
införa ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus. Förbudet regleras i
djurskyddsförordningen (2018:1204) 35 § och träder ikraft den 1 januari 2019. Av 35 §
djurskyddsförordningen framgår ytterligare ett antal djurarter som inte får visas på cirkus
bl a apor, noshörningar och flodhästar. Vad gäller djur på cirkus är det, enligt
djurskyddsförordningen, Jordbruksverket som har föreskriftsrätt.

Emma Håkansson
Nämndsekreterare
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att gymnasienämnden får namnet Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanfattning
Cecilia Holmberg (M) väckte vid gymnasienämndens sammanträde 2018-09-27 ärende
om namnändring för gymnasienämnden. Förslaget var att gymnasienämnden ska få
namnet gymnasie och vuxenutbildningsnämnden eftersom vuxenutbildning utgör en stor
del av nämndens verksamhetsområde. Cecilia Holmberg (M) föreslog att
gymnasienämnden skulle fatta beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att
gymnasienämnden från och med årsskiftet 2018/2019 heter gymnasie och
vuxenutbildningsnämnden.
Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde 2018-12-06 § 72, där beslut togs om
att bordlägga ärendet och att den nya gymnasienämnden skulle fatta beslut i ärendet
vid sammanträdet 2019-01-24
att då ärendet återupptas till behandling skall en ekonomisk konsekvensanalys finnas
med i beslutsunderlaget.
Vid gymnasienämndens presidium 2019-01-10 konstaterades att namnändringen inte
skulle medföra några kostnader.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag GN § 6/2019 Namnbyte för gymnasienämnden, initiativ väckt av Cecilia
Holmberg (M)
Beslutet skickas till
Gymnasienämnden
Kommunikationsenheten
Författningssamlingen
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att gymnasienämnden snarast får namnet Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sammanfattning
Cecilia Holmberg (M) väckte vid gymnasienämndens sammanträde 2018-09-27 ärende
om namnändring för gymnasienämnden. Förslaget var att gymnasienämnden ska få
namnet gymnasie och vuxenutbildningsnämnden eftersom vuxenutbildning utgör en stor
del av nämndens verksamhetsområde. Cecilia Holmberg (M) föreslog att
gymnasienämnden skulle fatta beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att
gymnasienämnden från och med årsskiftet 2018/2019 heter gymnasie och
vuxenutbildningsnämnden.
Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde 2018-12-06 § 72, där beslut togs om
att bordlägga ärendet och att den nya gymnasienämnden skulle fatta beslut i ärendet
vid sammanträdet 2019-01-24
att då ärendet återupptas till behandling skall en ekonomisk konsekvensanalys finnas
med i beslutsunderlaget.
Vid gymnasienämndens presidium 2019-01-10 konstaterades att namnändringen inte
skulle medföra några kostnader.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag GN § 6/2019 Namnbyte för gymnasienämnden, initiativ väckt av Cecilia
Holmberg (M)
Beslutet skickas till
Gymnasienämnden
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Namnbyte för gymnasienämnden
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att gymnasienämnden snarast får namnet Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden
Sammanfattning
Cecilia Holmberg (M) väckte vid gymnasienämndens sammanträde 2018-09-27 ärende
om namnändring för gymnasienämnden. Förslaget var att gymnasienämnden ska få
namnet gymnasie och vuxenutbildningsnämnden eftersom vuxenutbildning utgör en stor
del av nämndens verksamhetsområde. Cecilia Holmberg (M) föreslog att
gymnasienämnden skulle fatta beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att
gymnasienämnden från och med årsskiftet 2018/2019 heter gymnasie och
vuxenutbildningsnämnden.
Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde 2018-12-06 § 72, där beslut togs om
att bordlägga ärendet och att den nya gymnasienämnden skulle fatta beslut i ärendet
vid sammanträdet 2019-01-24
att då ärendet återupptas till behandling skall en ekonomisk konsekvensanalys finnas
med i beslutsunderlaget.
Vid gymnasienämndens presidium 2019-01-10 konstaterades att namnändringen inte
skulle medföra några kostnader.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag GN § 6/2019 Namnbyte för gymnasienämnden, initiativ väckt av Cecilia
Holmber (M)
Beslutet skickas till
Gymnasienämnden

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:15 – 16.30, ajournering 14.35 – 14.55

Beslutande

Johnny Persson
Cecilia Holmberg §§ 5-13
Annika Westerlund
Mona Wettergren
Maria Hjelm Nilsson
Anna Arlid
Fredrik Nilsson
Emanuel Norén
Alice Abbas

Tjänstgörande
ersättare

Närvarande
ersättare

Ordförande
2:e vice ordf
1:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(S)
(M)
(S)
(SD)
(C)
(M)
(S)
(L)
(MP)

ersätter
Cecilia Holmberg (M) §§ 1-4

Xhani Bardhi (S)

Herman Falk (M), Alexander Karlsson (SD), Bengt-Olof Björck (S),
Andreas Green (M), David Alfredsson (S), Hillevi Karlsson (S)

Övriga

Patrik Håkansson, förvaltningschef
Maria Olsson Aasen, rektor § 3
Per Theorin, verksamhetschef § 4
Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare § 4
Maria Nilsson, ekonom
Anna-Lotta Wolgast, Lärarnas Riksförbund
Niklas Wahlgren, Lärarnas Riksförbund
Cecilia Haglund, Lärarförbundet
Rosita Wendell, nämndsekreterare

Paragrafer

§§ 1-13

Utses att justera

Annika Westerlund (S)

Justeringsdatum

2019-01-29

Sekreterare

…………………………………………
Rosita Wendell

Ordförande

…………………………………………
Johnny Persson

Justerande

…………………………………………
Annika Westerlund
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Gymnasienämnden

Beslutsdatum:

2019-01-24

Tillkännages fr.o.m.: 2019-02-01
Tillkännages t.o.m.

2019-02-22

Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 6 Namnbyte för gymnasienämnden, initiativ väckt av Cecilia Holmberg (M)
2018/3411
Gymnasienämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta att gymnasienämnden snarast får namnet
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden.
Sammanfattning
Cecilia Holmberg (M) väckte vid sammanträdet 2018-09-27 ärende om namnändring för
gymnasienämnden. Förslaget var att gymnasienämnden ska få namnet gymnasie och
vuxenutbildningsnämnden eftersom vuxenutbildning utgör en stor del av nämndens
verksamhetsområde. Cecilia Holmberg (M) föreslog att gymnasienämnden skulle fatta
beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att gymnasienämnden från och med
årsskiftet 2018/2019 heter gymnasie och vuxenutbildningsnämnden.
Ärendet behandlades vid sammanträdet 2018-12-06 § 72, där beslut togs om
att bordlägga ärendet och att den nya gymnasienämnden skulle fatta beslut i ärendet
vid sammanträdet 2019-01-24
att då ärendet återupptas till behandling skall en ekonomisk konsekvensanalys finnas
med i beslutsunderlaget.
Vid gymnasienämndens presidium 2019-01-10 konstaterades att namnändringen inte
skulle medföra några kostnader.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, 2019-01-16
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i enlighet med regeringens beslut, höja inkomsttaket till 47 490 kr per månad för
vårdnadshavare som har barn i förskola och skolbarnomsorg fr.o.m. 2019-04-01
Sammanfattning
Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Ersättningen betalas ut två gånger per år.
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för vårdnadshavare som har barn i
förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2019.
Inkomsttaket höjs från att varit 46 080 kr per månad till 47 490 kr.
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna per månad föreslås bli enligt nedan.
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

Max 1425 kr
Max 950 kr
Max 475 kr
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1045 kr
Barn 2
1,2%
Max 570 kr
Barn 3
0,8%
Max 380 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 950 kr
Barn 2
1%
Max 475 kr
Barn 3
1%
Max 475 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 665 kr
Barn 2
0,7%
Max 332 kr
Barn 3
0,7%
Max 332 kr
Barn 4
Ingen avgift

15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 950 kr
1%
Max 475 kr
1%
Max 475 kr
Ingen avgift

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUS § 5/2019 Revidering av maxtaxa för barnomsorg 2019
Gällande barnomsorgstaxa
Beslutet skickas till
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BUS-nämnden
Författningssamlingen
Verksamhetschef Torsten Berg
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med regeringens beslut, höja maxtaxans tak till 47 490 kr per månad för
vårdnadshavare som har barn i förskola och skolbarnomsorg fr.o.m. 2019-04-01
Sammanfattning
Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Ersättningen betalas ut två gånger per år.
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för vårdnadshavare som har barn i
förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2019.
Inkomsttaket höjs från att varit 46 080 kr per månad till 47 490 kr.
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna per månad föreslås bli enligt nedan.
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

Max 1425 kr
Max 950 kr
Max 475 kr
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1045 kr
Barn 2
1,2%
Max 570 kr
Barn 3
0,8%
Max 380 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 950 kr
Barn 2
1%
Max 475 kr
Barn 3
1%
Max 475 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 665 kr
Barn 2
0,7%
Max 332 kr
Barn 3
0,7%
Max 332 kr
Barn 4
Ingen avgift

15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 950 kr
1%
Max 475 kr
1%
Max 475 kr
Ingen avgift

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUS § 5/2019 Revidering av maxtaxa för barnomsorg 2019
Gällande barnomsorgstaxa
Beslutet skickas till
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

BUS-nämnden
Författningssamlingen
Verksamhetschef Torsten Berg
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Datum
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2019-04-08

§
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61

Revidering av maxtaxa för barnomsorg 2019
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med regeringens beslut, höja maxtaxans tak till 47 490 kr per månad för
vårdnadshavare som har barn i förskola och skolbarnomsorg fr o m
2019-04-01.
Sammanfattning
Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Ersättningen betalas ut två gånger per år.
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för vårdnadshavare som har barn i
förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2019.
Inkomsttaket höjs från att varit 46 080 kr per månad till 47 490 kr.
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna per månad föreslås bli enligt nedan.
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

Max 1425 kr
Max 950 kr
Max 475 kr
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1045 kr
Barn 2
1,2%
Max 570 kr
Barn 3
0,8%
Max 380 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 950 kr
Barn 2
1%
Max 475 kr
Barn 3
1%
Max 475 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 665 kr
Barn 2
0,7%
Max 332 kr
Barn 3
0,7%
Max 332 kr

15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 950 kr
1%
Max 475 kr
1%
Max 475 kr

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
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Barn 4

Ingen avgift

Sida 2(2)
Dnr: 2019/299

Ingen avgift

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUS § 5/2019 Revidering av maxtaxa för barnomsorg 2019
Gällande barnomsorgstaxa
Beslutet skickas till
BUS-nämnden
Författningssamlingen
Verksamhetschef Torsten Berg

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Plats och tid

Asarumssalen, klockan 13:15—16:10, ajournering 14:55—15:20

Beslutande

Jan-Åke Berg
Sofie Ekenberg
Magnus Sandgren
Mona Wettergren
Bengt-Olof Björck
Charlotta M Sjöqvist
Kenneth Svanberg
Iman Omairat
Margaretha Lennarthsson
Anna Carlsson Söderqvist

Tjänstgörande
ersättare

Ismail Bardhi (S)
Alexander Karlsson (SD) § 6

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

ersätter
Linda Winnetoft (S)
Margaretha Lennarthsson (SD)

Närvarande
ersättare

Sten Wijkander
Alexander Karlsson
Markus Lindberg
Rickard Holmberg
Anna Syrén Appelqvist
Lars Olsson
Mats Andersson

Övriga

Patrik Håkansson, förvaltningschef
Martin Åsman, verksamhetschef
Torsten Berg, verksamhetschef
Petra Gagner, verksamhetschef
Jennie Blomqvist, ekonom
Matthias Holmesson, utvecklingssamordnare
Christina Svensson, nämndsekreterare
Britt-Marie Ericsson, Lärarförbundet

Paragrafer

§§ 1-12

Utses att justera

Sofie Ekenberg (C)

Justeringsdatum

2019-01-25

Sekreterare

…………………………………………
Christina Svensson

Ordförande

…………………………………………
Jan-Åke Berg

Justerande

…………………………………………
Sofie Ekenberg
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(S)
(C)
(M)
(SD)
(S)
(M)
(MP)
(L)
(SD) Ej § 6
(S)

(S)
(SD) §§ 1-5, 7-12
(C)
(M)
(S)
(SD)
(S)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Nämnden för barn, ungdom och skola

Beslutsdatum:

2019-01-22

Tillkännages fr.o.m.: 2019-01-28
Tillkännages t.o.m.

2019-02-18

Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 5 Revidering av maxtaxa för barnomsorg 2019, 2019/299
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att föreslå kommunfullmäktige att besluta, i enlighet med regeringens beslut, om
höjning av maxtaxans tak till 47 490 kr per månad för vårdnadshavare som har barn i
förskola och skolbarnomsorg fr o m 2019-04-01.
Sammanfattning
Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Ersättningen betalas ut två gånger per år.
Regeringen har beslutat att höja avgiftstaket för vårdnadshavare som har barn i
förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från och med 1 januari 2019.
Inkomsttaket höjs från att varit 46 080 kr per månad till 47 490 kr.
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna per månad föreslås bli enligt nedan.
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

Max 1425 kr
Max 950 kr
Max 475 kr
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1045 kr
Barn 2
1,2%
Max 570 kr
Barn 3
0,8%
Max 380 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 950 kr
Barn 2
1%
Max 475 kr
Barn 3
1%
Max 475 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 665 kr
Barn 2
0,7%
Max 332 kr
Barn 3
0,7%
Max 332 kr
Barn 4
Ingen avgift

15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 950 kr
1%
Max 475 kr
1%
Max 475 kr
Ingen avgift

Beslutsunderlag
Förvaltningschef Patrik Håkanssons, verksamhetschef Torsten Bergs och
verksamhetschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse, 2019-01-15
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2019-01-22

Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Förskolechefer
Barnsomsorgsadministration
Fristående förskolor
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Barnomsorgstaxa
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller från: Lagakraftvunnet beslut
Antagen: KF § 47, 1978-04-03
Ändrad av: KF 1981-10-05, 1987-11-02, 1997-06-09, 2001-09-03, 2003-06-02, 2015-06-17 § 96, 2015-12-07 § 208,
2017-02-13 § 7, 2018-03-19, § 36

Barnomsorgstaxa
Förskolebarn (oavsett antal timmar)
Barn
Barn 1

3% max 1 382 kr

Barn 2

2% max 922 kr

Barn 3

1% max 461 kr

Barn 4

Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn
Barn 1

2,2% max 1014 kr

Barn 2

1,2% max 553 kr

Barn 3

0,8% max 369 kr

Barn 4

Ingen avgift

Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)
Barn
Barn 1

2% max 922 kr

Barn 2

1% max 461 kr

Barn 3

1% max 461 kr

Barn 4

Ingen avgift
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Skolbarn från skolår 4
Barn

Upp till 15,00 tim/vecka

15,01 tim/vecka och över

Barn 1

1,4 % max 645 kr

2% max 922 kr

Barn 2

0,7 % max 323 kr

1% max 461 kr

Barn 3

0,7 % max 323 kr

1% max 461 kr

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Barnomsorgsavgiften baseras på varje familjs bruttoinkomst.
Yngsta placerade barnet i en familj räknas som barn ett, näst yngsta barnet räknas som barn två osv.
Från och med barn fyra utgår ingen avgift.
Avgiftsreducering för 4-5 åringar följer skolans läsår.

Barnomsorgsavgift


betalas 12 månader/år



debiteras alla föräldrar/familjer vid ledigheter, lov- och studiedagar (oavsett närvaro)



beräknas för innevarande månad och justeras eventuellt följande månad



debiteras hel vecka för skolbarn som har fritidsverksamhet under skolans lov

Avgiftspliktiga kan vara ensamförälder, sammanboende (gifta eller ogifta) och familjehemsföräldrar.
Platsinnehavaren är skyldig att besvara förfrågan om bruttoinkomst. Om inkomstuppgift inte lämnas
debiteras högsta avgift för barnomsorg. Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske.
Kommunen kan efterdebitera tre år tillbaka i tiden. Om en familj debiteras för hög avgift ska
kommunen betala mellanskillnaden. Kommunen iakttar sedvanlig preskriptionstid vilket innebär
återbetalning tio år tillbaka i tiden.
För sammanboende (gifta eller ogifta) räknas deras sammanlagda bruttoinkomst som
avgiftsgrundande oberoende om barnet är gemensamt eller inte.
Föräldrar som bor åtskilda och har gemensam vårdnad ska betala avgift som räknas ut i proportion
till inkomsten hos respektive familj. Den sammanlagda avgiften får ej överstiga avgiften för en
plats.
Den som inte betalar avgiften förlorar platsen efter varsel om avstängning.

2
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Som avgiftsgrundande inkomst räknas följande (före skatt):


bruttolön/arvode



föräldrapenning överstigande garantinivån



sjukpenning/sjukbidrag



arbetslöshetsersättning



utbildningsbidrag



familjebidrag i form av statlig familjepenning



pensionsförmåner



livränta



vårdbidrag för handikappade barn (ersättningsdel)



ersättning till familjen (arvodesdel)

_____

3
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad dokumenthanteringsplan
Sammanfattning
Samtliga av kommunens nämnder antog 2016 en gemensam dokumenthanteringsplan
utifrån Sydarkiveras standard. Behov av revidering har uppstått, varvid verksamheterna
har gått igenom planen och lämnat förslag till uppdatering.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-11
Reviderad dokumenthanteringsplan, 2019-02-01
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kanslichef Erik Bergman
Arkivföreståndare Julia Solokof

464

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad dokumenthanteringsplan
Sammanfattning
Samtliga av kommunens nämnder antog 2016 en gemensam dokumenthanteringsplan
utifrån Sydarkiveras standard. Behov av revidering har uppstått, varvid verksamheterna
har gått igenom planen och lämnat förslag till uppdatering.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-11
Reviderad dokumenthanteringsplan, 2019-02-01
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kanslichef Erik Bergman
Arkivföreståndare Julia Solokof
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Datum
2019-02-19
2019-03-05
2019-04-08

§
22
71

Revidering av gemensam dokumenthanteringsplan för Karlshamns
kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad dokumenthanteringsplan
Sammanfattning
Samtliga av kommunens nämnder antog 2016 en gemensam dokumenthanteringsplan
utifrån Sydarkiveras standard. Behov av revidering har uppstått, varvid verksamheterna
har gått igenom planen och lämnat förslag till uppdatering.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-11
Reviderad dokumenthanteringsplan, 2019-02-01
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kanslichef Erik Bergman
Arkivföreståndare Julia Solokof

Anna Persson
Utredare
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna nämndernas uppföljning av intern kontroll för 2018
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att godkänna kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll för 2018 samt ställa sig
bakom föreslagna åtgärder i kommunstyrelsens interna kontroll, bilaga Ekonomi 2018
Sammanfattning
Uppföljning av nämndernas internkontroll ska redovisas till kommunfullmäktige i
samband med delårsrapport och bokslut.
Bifogat finns alla nämnders uppföljning för föregående år
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-19
AV intern kontroll 2018
BN intern kontroll 2018
BUS intern kontroll 2018
BUS IK bilaga tionde året 2018
BUS IK bilaga könsstereotypa val
FN intern kontroll 2018
GN intern kontroll 2018
GN IK bilaga dispens 2018
GN IK bilaga särskilt stöd 2018
KS intern kontroll 2018
KS IK bilaga ekonomi 20018
ON intern kontroll 2018
TN intern kontroll 2018
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Samtliga nämnder
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Uppföljning av intern kontroll för 2018
Förslag till beslut
Koalitionens förslag till kommunstyrelsens beslut
att förslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas uppföljning av intern kontroll för
2018.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att godkänna kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll för 2018 samt ställa sig
bakom föreslagna åtgärder i kommunstyrelsens interna kontroll, bilaga Ekonomi 2018
Sammanfattning
Uppföljning av nämndernas internkontroll ska redovisas till kommunfullmäktige i
samband med delårsrapport och bokslut.
Bifogat finns alla nämnders uppföljning för föregående år
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-19
AV intern kontroll 2018
BN intern kontroll 2018
BUS intern kontroll 2018
BUS IK bilaga tionde året 2018
BUS IK bilaga könsstereotypa val
FN intern kontroll 2018
GN intern kontroll 2018
GN IK bilaga dispens 2018
GN IK bilaga särskilt stöd 2018
KS intern kontroll 2018
KS IK bilaga ekonomi 20018
ON intern kontroll 2018
TN intern kontroll 2018
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Nämnderna

Anette Ericson

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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7. Uppföljning internkontrollplan, Byggnadsnämnden 2018
Grönt = ingen avvikelse, Gult= Mindre avvikelse, Rött= Större avvikelse
Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
period

Rapportering till

Markera

Åtgärd

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp arbetstid
och övertid

Lönechef

1 gång under
ht

Stickprov

Ht 2018

Kommunstyrelsen
och nämnd

☐ ☒

Beslutsattest av "egna
kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)

Ekonomichef

2 gånger
under året

Stickprov

Ht 2018

Kommunstyrelsen
och nämnd

☐ ☒

Personliga utlägg

Kontroll av att rutin för personliga
utlägg följs

Ekonomichef

0 gång
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrelsen
och nämnd

☒ ☐
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Kontakt togs med 17 chefer fördelade mellan de olika
förvaltningarna. Kontrollen gjordes genom två olika
frågeställningar, se nedan. Fyra chefer valde att inte svara.
1. Har du Utanordningslistan som en beställning på startsidan i
Heroma och går du igenom den varje månad?
Sammanställt svar: Samtliga förutom två har utanordningslistan
på sin startsida, kontroll sker regelbundet av ca hälften och
sporadiskt eller vid behov av den andra hälften. En använder
Qlickview för kontroll. En anser att det är svårt att följa upp
rättningar från tidigare månad. En tar även fram den i
pappersformat.
2. Följer du upp övertiden/mertiden för dina medarbetare och i
så fall använder du Övertidsjournalen som finns i Heroma?
Sammanställt svar: Hälften följer inte upp övertiden via
Övertidsjournalen utan har annat sätt att kontrollera
medarbetarnas övertid, t.ex. använder två chefer Qlickview.
Några har inget behov av att följa upp övertiden pga för få
medarbetare och inget övertid.
Några chefer använder övertidsjournalen i Heroma och en har
den som prenumeration.
En slutsats av svaren ovan är att Utanordningslistan inte används
i den utsträckning som vore önskvärt för att säkerställa korrekta
utbetalningar och för att fånga felaktigt utbetald preliminär lön.
Övertiden följs upp på ett bra sätt. Antingen genom
Övertidsjournalen i Heroma eller genom Qlickview. Här varierar
behovet av stöd pga omfattningen av övertid för den
verksamhet man bedriver.
☐ 2018 års intern kontrollområdet attest av ”egna kostnader”
föreslås kvarstå 2019. Det finns uppdaterade regler för detta
internkontrollområde. Bedömningen är därför att det finns
tillräckliga regler/ informationsmaterial och stöd för att praktiskt
kunna följa regelverken. Det är efterlevnaden som måste
förbättras.
☐ Det har inte in något fall i genomförda stickprov (10 stycken)
framkommit att någon beslutattesterat sina egna utlägg.
Stickprov har gjort bland de slag/ konton som är vanligast

Hanteringar av
sekretesshandlingar i
Ephorte

Kontroll av att rutin för hantering av
sekretess-handlingar i Ephorte följs.
Rutin klar under våren 2018

Administrativ
chef

1 gång
under ht

2018

Stickprov

Kommunstyrelsen
och nämnd

☐ ☒

(livsmedel, internrepresentation/blommor). Egna utlägg betalas
via IoF (Inköp och faktura) precis som övriga externa fakturor.
Det krävs alltid två attester. Bedömningen är att rutinen följs.
☐ Det finns väl inarbetade, dock ej skriftliga, rutiner för
hanteringen av sekretesshandlingar. Sekretessbehörigheterna i
systemet är styrda mot den enskilde handläggarens egna
ärenden/handlingar. Det innebär att det inte går för någon
annan inom förvaltningen att se sekretessmarkerade handlingar.
Behörighetsstyrningen är delvis kopplad till loggar, men dessa är
ej helt ändamålsenliga.
Då det är en begränsad krets som kan dela ut
sekretessbehörigheter är det inget större problem att det saknas
en skriftlig rutin, men det vore ändock en trygghet om en sådan
togs fram. Den är påbörjad men ej slutförd. När det gäller
loggarna ska dessa fungera bättre genom en uppdatering av
ephorte som kommer under 2019.
När GDPR kom ökades inskränkningarna i ephorte, vilket gör att
handläggaren blir än mer begränsad i sina sökningar
Slutsats och åtgärder att vidta: Rutinen (den muntliga) fungerar
väl och fyller sitt syfte. Det finns en stor medvetenhet bland
systemadministratörerna i ephorte kring vikten av sekretess och
behörighetsstyrning.
Rutinen ska färdigställas och spridas i organisationen. Vidare ska
en utbildning i att hantera vissa sekretesshandlingar genomföras
i Länsstyrelsens regi.

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
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Marker
Åtgärd
a

Rättssäker
myndighetsutövning

Checklista

Nämnds2 gånger
ordförande under året
na &
förv.chef

Stickprov; 2018
granska
bygglovsprocessen

Förv.chef

☒ ☐ ☐ Stickprov är genomförd och visar att tidsplaner och regelverk
har följts.

Beslut i nämnden enligt
regelverken

Antal laga kraft-vunna
överklaganden ej enligt nämndens
beslut

Nämnds10 gånger
ordförande under året
na &
förv.chef

Redovisas 2018
för nämnd

Förv.chef

☐ ☒ ☐ Ett lagakraftvunnet ärende under året, gick emot BN beslut.

NämndsVid
ordförande uppkomme
na
n situation

Redovisas 2018
för nämnd

KS ordf.

☒ ☐ ☐ Inga tillbud rapporterade

På ett säkert sätt
Tillbudsrapportering
hantera situationer som
upplevs som hotfulla
för ledamöter
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2019-02-13

Intern kontroll – tionde år i grundskolan
Nämnden för barn, ungdom och skola har i verksamhetsplan för 2018
fastställt följande kontrollområde:


Rätt till ett tionde år på grundskolan efter skolpliktens upphörande –
likvärdighet i tillämpningen av rättighetslagstiftningen.

Bakgrund
Elever som går i någon av de obligatoriska skolformerna har rätt att gå
klart den högsta årskursen även om skolplikten har slutat att gälla.
Rätten att gå klart utbildningen gäller dessutom under ytterligare två år
om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som man minst måste
uppnå. Det är kommunen där eleven bor (hemkommunen) som
bestämmer att en elev ska få gå klart skolan (7 kapitlet 15-16 §§
skollagen).
Prövning av rätten att slutföra utbildning enligt skollagens 7 kapitel 15§
regleras i Delegationsordning för Nämnden för Barn, Ungdom och Skola
(BUS §5 2015, dnr 2015.983). Beslutsrätt är delegerat till
förvaltningschef med vidaredelegering till rektor.
Genomförande och resultat
Elevens rätt till ett tionde eller elfte år i grundskolan är allmänt
formulerat och öppet för tolkningar. Det är exempelvis inte närmare
beskrivet i nationella styrdokument vad som menas med att ” eleven
inte har nått upp till de kunskapskrav som man minst måste uppnå”.
Det skulle kunna handla om att eleven inte är behörig till något
nationellt gymnasieprogram, eller att eleven inte är behörig till sitt
förstahandsval till gymnasieskolan. Det skulle kunna handla om
hemkommunens bedömning om vad som är bäst för eleven, dvs som
ger bäst förutsättningar för att nå gymnasiebehörighet, eller elevens
eller vårdnadshavares egen bedömning/önskemål. Andra kriterier
skulle kunna handla om elevens sociala situation eller hälsoaspekter
mm.
Tolkningsutrymmet gör att det är svårt att bedöma om det finns en
likvärdighet i hanteringen av elevens rätt till ett tionde eller elfte år. En
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annan begränsande faktor är att alla aspekter inte är enkelt mätbara.
Oavsett val av metod måste resultaten tolkas med försiktighet.
Förvaltningen har valt att utgå från två kriterier vilket gör att det inom
den aktuella elevgruppen skulle kunna finnas andra skäl som motiverar
ett tionde eller elfte skolår.



Eleven saknar behörighet till sitt förstahandsval till gymnasieskolan.
Eleven saknar behörighet till något nationellt program

Mätpunkten är elevens slutbetyg årskurs 9 läsåret innan eleven går om
årskurs 9.
Behörighetskraven skiljer sig mellan olika nationella program.






Yrkesprogram: godkända betyg i engelska, matematik,
svenska/svenska som andraspråk samt i ytterligare minst 5 ämnen
Estetiska programmet: godkända betyg i engelska, matematik,
svenska/svenska som andraspråk samt i ytterligare minst 9 ämnen
Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och
Samhällsvetenskapsprogrammet: godkända betyg i engelska,
matematik, svenska/svenska som andraspråk, geografi, historia,
religionskunskap och samhällskunskap (SO-ämnen) samt i ytterligare
5 ämnen
Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet: godkända
betyg i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk,
biologi, fysik och kemi (NO-ämnen) samt i ytterligare 6 ämnen.

Enligt uppgifter hämtade ur verksamhetssystemet Extens finns det 14
elever i årskurs 9 på Karlshamns kommunala grundskolor läsåret
2018/19 som redan läsåret 2017/18 hade betyg i årskurs 9. 3 elever
födda 2003 har sorterats bort då dessa inte går om utan istället har
överflyttade betyg från annan skola. De 11 eleverna i urvalet – 7 flickor
och 4 pojkar – är fördelade mellan Österslättsskolan (10) och
Norrevångskolan (1).
Betyg årskurs 9 vårterminen 2018
Gruppen har 35 procent godkända betyg och en genomsnittligt
betygspoäng på 4,2 på en 20-gradig skala. Andelen godkända betyg i
engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk är 12
procent och en genomsnittlig betygspoäng på 1,3.
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Fördelning av betyg
63%

18%
11%
2%

2%

1%

A

B

C

0%
D

E

F

3%

-

3

Betyg årskurs 9 vårterminen 2018 – elever som går om årskurs 9.
10 saknar godkänt betyg i engelska, 9 saknar godkänt betyg i
matematik och 10 saknar godkänt betyg i svenska/svenska som
andraspråk.
Det finns en stor spridning i resultat inom gruppen. Antalet godkända
betyg vårterminen 2018 varierar mellan 1 och 13. Det samlade
betygsvärdet – summan av elevens betygspoäng – varierar mellan 27,5
och 137,5.
Elev
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Antal godkända
betyg
4
9
7
9
5
1
6
2
6
3
11

Saknas för
behörighet
4
3
3
2
3
7
3
6
2
5
1

Andel godkända
betyg (A-E)
24%
53%
41%
53%
31%
6%
40%
12%
38%
21%
65%

Genomsnittlig
betygspoäng
2,8
5,9
4,9
6,3
3,9
0,7
4,7
1,6
4,5
2,1
8,1

Samlat
betygsvärde
47,5
100,0
82,5
107,5
62,5
12,5
70,0
27,5
72,5
30,0
137,5

Betyg årskurs 9 vårterminen 2018.
Ingen av eleverna är behöriga till något nationellt program. 2 elever
ligger jämförelsevis nära gymnasiebehörighet och saknar endast 2
godkända betyg. Några elever ligger jämförelsevis långt ifrån
behörighet och saknar 6-7 ämnen.
Det finns således stora skillnader i förutsättningar mellan eleverna.
Några kan tänkas bli gymnasiebehöriga inom mindre än ett år. Ett
alternativ för dessa skulle ha varit att läsa in behörighet på ett av
gymnasieskolans introduktionsprogram och eventuellt även läsa
gymnasiala kurser i en klass på ett yrkes- eller högskoleförberedande
program, för att sedan gå direkt över till det nationella programmet.
Andra elever kan antas ha små chanser att nå behörighet inom ett år,
oavsett skolform.
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Detta talar för att den bedömning som legat till grund för rektors beslut
om ett tionde/elfte skolår sett olika ut från elev till elev. Det finns inget i
underlagen som tyder på att hanteringen av rättighetslagstiftningen är
likvärdig.
Förvaltningens bedömning
Kontrollen visar att det finns oklarheter kring elever som går ett
tionde/elfte år i grundskolan. Detta behöver undersökas närmare. Den
samlade bedömningen är att den interna kontrollen visat på mindre, ej
allvarlig avvikelse.
Åtgärder




Framtagande av gemensam tolkning av rätt till ett tionde/elfte år efter
skolpliktens upphörande
Kartläggning/uppföljning av elever som läser ett tionde/elfte år
vårterminen 2019 och orsaker till önskemål om tionde/elfte år på
grundskolan
Framtagande av en gemensam strategi för obehöriga elever i samband
med införandet av det nya introduktionsprogrammet Programinriktat
val (från och med höstterminen 2019).

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Patrik Håkansson
Förvaltningschef

476

Martin Åsman
Verksamhetschef

2019-02-13

Intern kontroll – könsstereotypa utbildningsval
Nämnden för barn, ungdom och skola har i verksamhetsplan för 2018
fastställt kontrollområden för intern kontroll. Ett av dessa är:


Gymnasievalsinformation – insatser för att förebygga könsstereotypa
val till gymnasieskolan.

Bakgrund
Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och
möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar
för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och
utveckling. (Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och
fritidshemmet).
Alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval
inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell
bakgrund. Läraren ska bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt
utbildning, och Studie- och yrkesvägledaren ska informera och vägleda
eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och
vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande
insatser.
Gymnasieskolan består av nationella program – yrkesprogram och
högskoleförberedande program – och introduktionsprogram, som alla
vänder sig till båda könen. Det finns inga program, inriktningar eller
yrkesutgångar som passar pojkar mer än flickor eller vice versa. Trots
detta finns ett tydligt mönster i hur elever väljer gymnasieutbildning.
Flera program, framför allt yrkesprogram, har en stor
överrepresentation av kvinnliga elever respektive manliga elever. Detta
mönster finns i riket såväl som i Karlshamns kommun men det finns
skillnader.
Vägga gymnasieskola har en högre andel manliga elever på
yrkesprogram än riket i stort. Andelen kvinnor på
högskoleförberedande program är jämn i såväl Karlshamn som riket.

Karlshamns kommun • Utbildningsförvaltningen
Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-813 00 · Fax +46 454-813 20
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Karlshamn
Nationella program totalt
Yrkesprogram totalt
Högskoleförberedande program totalt

Riket
47
36
54

48
40
52

Andel kvinnor läsåret 2017/18, kommunal gymnasieskola. Källa:
Skolverket.
Tre av åtta yrkesprogram på Vägga gymnasieskola har en mer ojämn
könsfördelning än i riket (BF, HT och VO). Ett program har ungefär
samma fördelning (RL). Jämförelseunderlag saknas för fyra program på
grund av det låga antalet elever (BA, EE, FT, VF).
Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Karlshamn
64
..
..
..
96
52
..
85

Riket
60
9
3
17
77
54
3
79

Andel kvinnor på yrkesprogram läsåret 2017/18, kommunal
gymnasieskola, Karlshamn, samt riket, samtliga huvudmän. ..=statistik
redovisas ej då uppgifter om kön baseras på färre än tio elever. Källa:
Skolverket
Tre högskoleförberedande program på Vägga gymnasieskola har en
mer ojämn könsfördelning än i riket (EK, NA, TE). Ett program har
ungefär samma fördelning som i riket (SA) och ett program har en
jämnare fördelning än i riket (ES).
Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Karlshamn

Riket
60
61
60
65
13

51
65
54
64
17

Andel kvinnor på högskoleförberedande program läsåret 2017/18,
kommunal gymnasieskola, Karlshamn, samt riket, samtliga huvudmän.
Källa: Skolverket
Tabellen nedan visar fördelningen av elever folkbokförda i Karlshamns
kommun (oktober 2018).
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Program
Bygg och anläggning
Barn och fritid
El och energi
Ekonomi
Estetiska
Fordon och transport
Flygteknik (riksrekryterande)
Handel och administration
Hotell och turism
Hantverk
International Baccalaureate (IB)
Industritekniska
Naturvetenskap
Naturbruk
Restaurang och livsmedel
Samhällsvetenskap
Teknik
VVS och fastighet
Vård och omsorg
Totalsumma

Kvinna
3
24
2
73
53
6
1
14
13
19
6
0
76
13
5
77
6
1
20
466

Man
41
17
51
56
27
22
5
13
0
3
2
5
47
8
6
52
70
28
5
583

Alla
44
41
53
129
80
28
6
27
13
22
8
5
123
21
11
129
76
29
25
1049

Källa: IKE-systemet för Skåne och västra Blekinge
Programmen kan rangordnas från mest ojämn till mest jämn
könsfördelning. HT, VF och EE är exempel på program som är närmast
enkönade. EK, RL och HA tillhör en mindre grupp med i stort sett jämn
fördelning.

Program
Hotell och turism
Industritekniskt*
VVS och fastighet
El och energi
Bygg och anläggning
Teknik
Hantverk
Flygteknik*
Vård och omsorg
Fordon och transport
IB*
Estetiskt
Naturvetenskap
Naturbruk
Samhällsvetenskap
Barn och fritid
Ekonomi
Restaurang och livsmedel
Handel och administration

Skillnad andel
kvinnor – andel
män
100%
-100%
-93%
-92%
-86%
-84%
73%
-67%
60%
-57%
50%
33%
24%
24%
19%
17%
13%
-9%
4%

Differensen mellan andelen kvinnor och andelen män. Sortering efter
differens i absoluta tal. Källa: IKE-systemet för Skåne och västra Blekinge
*=osäker uppgift då det totala antalet elever är få.
Detta talar för att elever folkbokförda i Karlshamns kommun i hög grad
– och i vissa fall i högre grad än i riket i stort – väljer gymnasieprogram
utifrån föreställningar om kön snarare än individspecifika faktorer som
fallenhet och intresse. Cirka 89 procent av folkbokförda elever årskurs
1-9 i Karlshamns kommun går på en kommunal grundskola (oktober
2018).
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Genomförande och resultat
Intern kontroll har genomförts i form självskattningar utifrån skollag,
läroplan och andra styrdokument. Självskattningar har genomförts av
rektorer, pedagogisk personal samt studie- och yrkesvägledare på
Karlshamns kommunala grundskolor.
Rektorer
Rektorer i grundskolan har fått ta ställning till ett antal påståenden om
arbetet med studie- och yrkesvägledning på den egna skolan. De har
bedömt sin skola på en skala från 1 till 5, där 5 är det högsta
värdeomdömet. Resultatet har ”översatts” till ett genomsnitt på en
skala från 0 till 10 för att resultaten ska vara jämförbara med övriga
resultat i undersökningen.

Personalen på skolan har
kunskaper om och
förståelse för hur kön
samt social och kulturell
bakgrund påverkar
elevernas studie- och
yrkesval.
Personalen har kunskaper
om hur elevernas
föreställningar om
utbildningar och yrken
kan utmanas.
Elevernas
arbetslivskontakter bidrar
till att deras studie- och
yrkesval inte begränsas av
kön eller av social eller
kulturell bakgrund.
Summa

5

4

3

2

1

Vet
ej

Summa

Medel
0-10

0

1

5

2

1

0

9

4,2

0

2

5

3

0

0

10

4,8

1

1

2

2

2

1

9

4,1

1

4

12

7

3

1

28

4,4

Kommentarer:
”På vår skola har vi ingen studie- och yrkesvägledare. Personalen har
inte heller satt sig in i det uppdrag som studie- och yrkesvägledare har
och som personalen skulle kunna komplettera. Min slutsats är att vi inte
just nu lyckas inom något område.”
”Verksamheten har inte tillgång till en SYV eller inte någon etablerad
samverkan med högstadiets syv. Visionen är att etablera en samverkan
med syv högstadiet. Annars sker ett kontinuerligt arbete inför
förberedelse inför olika skol- och yrkesval. Samarbete med näringsliv.”
”Eftersom jag jobbar på en låg- och mellanstadieskola så har vi inte
tillgång till SYV på skolan. Det som jag har svarat på, är den kontakt som
skolan har med närsamhället för att eleverna ska få en bild av vilka
olika yrkesgrupper som finns. Detta är alltså förarbetet innan eleverna
möter SYV inför sina kommande val. Första gången som eleverna träffar
på yrkeskategorin SYV, är när de får information om språkval inför åk
7.”
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”Eftersom språkvalet detta år ska göras även inför åk 6, så sker mötet
med SYV både för eleverna i åk 5 och åk 6, men detta möte sker i
storgrupp och är inte individuellt.”
”Eftersom jag som rektor inte träffar SYV mer än vid språkinfoträffarna
så har jag också svårt att bedöma dess kompetens, men naturligtvis så
är det avgörande att SYV har en bred kompetens för att på ett
trovärdigt sätt kunna vägleda elever till goda val.”
Pedagogisk personal
Pedagogisk personal har i en enkät fått skatta den egna skolans arbete
med studie- och yrkesvägledning. Resultaten redovisas i form av ett
genomsnitt där Stämmer helt och hållet = 10 och Stämmer inte alls = 0.
Pedagogerna är till övervägande del positiva i sina svar. Detta gäller
oavsett stadium. Uppfattningen är att skolan lyckas ganska bra med att
förebygga könsstereotypa val.
PEDAGOGER ÅK 1-6
Vi ger eleverna tillräckliga
kunskaper och möjligheter
att utveckla sin förmåga att
kunna granska olika
valmöjligheter och frågor
som rör framtiden.
Vi bidrar till att motverka
begränsningar i elevens
studie- och yrkesval som
grundar sig på kön genom
att utmana,
problematisera och visa på
alternativ till traditionella
föreställningar.

Stämmer
helt

Stämmer
till stor
del

Stämmer
till viss
del

Stämmer
inte alls

Vet ej

Alla

10

21

12

1

2

46

15

20

3

0

5

43

Medel 0-10

PEDAGOGER ÅK 1-6
Vi ger eleverna tillräckliga
kunskaper och möjligheter
att utveckla sin förmåga att
kunna granska olika
valmöjligheter och frågor
som rör framtiden.
Vi bidrar till att motverka
begränsningar i elevens
studie- och yrkesval som
grundar sig på kön genom
att utmana, problematisera
och visa på alternativ till
traditionella föreställningar.

Positiva

PEDAGOGER ÅK 7-9

Stämmer
helt

Stämmer
till stor
del

Stämmer
till viss
del

Stämmer
inte alls

Vet ej

Alla

8

23

1

0

2

34

11

12

3

0

3

29

Vi ger eleverna tillräckliga
kunskaper och möjligheter
att utveckla sin förmåga att
kunna granska olika
valmöjligheter och frågor
som rör framtiden.
Vi bidrar till att motverka
begränsningar i elevens
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Negativa

67%

28%

6,4

81%

7%

7,7

studie- och yrkesval som
grundar sig på kön genom
att utmana,
problematisera och visa på
alternativ till traditionella
föreställningar.
PEDAGOGER ÅK 7-9
Vi ger eleverna tillräckliga
kunskaper och möjligheter
att utveckla sin förmåga att
kunna granska olika
valmöjligheter och frågor
som rör framtiden.
Vi bidrar till att motverka
begränsningar i elevens
studie- och yrkesval som
grundar sig på kön genom
att utmana, problematisera
och visa på alternativ till
traditionella föreställningar.

Positiva

Negativa

Medel 0-10

91%

3%

7,4

79%

10%

7,7

Studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledare på kommunens högstadieskolor (samt åk 6
på Norrevångskolan) har tillfrågats via mejl om arbetet för att
motverka könsstereotypa val.
På en skala från 10
(=Mycket) till 0
(=Inte alls), hur ser
du på din skolas
möjligheter att
motverka
könsstereotypa val?
På en skala från 10
(=Mycket) till 0
(=Inte alls), hur
bedömer du att din
skola som helhet
lyckas med detta?

Skola 1

Skola 2

Skola 3

5

7

Ej svar

5

5

Ej svar

Kommentar:
”Vi kan påverka till viss del men en stor påverkan gör föräldrar, media
och samhället i stort.”
De svarande ger exempel på insatser som gjorts under året kring det
aktuella området. Några av dessa återges här:








A-kvällar på Kreativum med representanter för olika yrken
Teknikdagar på Kreativum
Vid val av PRAO-plats uppmuntras killar att välja "tjejdominerade"
yrken och tvärtom
I individuella samtal med SYV presenteras alla program för båda
könen som att det vore en självklarhet att man som tjej kan välja t ex
fordon eller som kille kan välja t ex vård. När intresse sedan har
fångats upp har eleven uppmuntrats att "skugga" det programmet
under 1 dag.
Föreläsning kring bristyrken (AF)
Kvinnor som arbetar i mansdominerade branscher och vice versa
bjuds in till skolans yrkesdagar för att informera om sina yrken.

Förvaltningens bedömning
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Resultat av självskattningar tolkas med försiktighet då det i vissa fall
varit få svarande/låg svarsfrekvens, men man kan skönja vissa
skillnader i hur olika grupper svarat. Det tycks som att pedagogisk
personal tycks värdera skolans arbete mot könsstereotypa val
jämförelsevis högt, medan rektorer värderar arbetet jämförelsevis lågt.
Av underlaget framkommer att det finns utmaningar och
förbättringsområden i arbetet mot könsstereotypa val. Det är också
tydligt att det sker ett medvetet och målinriktat arbete kring frågan på
skolorna. Mot bakgrund av den ojämna fördelningen av pojkar och
flickor på gymnasieprogrammen konstateras en mindre, ej allvarlig
avvikelse.
Åtgärder



Fördjupad analys i grundskolans och grundsärskolan rektorsgrupp
Rektorer involveras i framtagande av insatser.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Patrik Håkansson
Förvaltningschef
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Martin Åsman
Verksamhetschef

7. Uppföljning internkontrollplan - BUS 2018
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef
Annika
Risberg

Kommunstyrelsen ☐ ☒ ☐ Kontakt togs med 17 chefer fördelade mellan de
och nämnd
olika förvaltningarna. Kontrollen gjordes genom två
olika frågeställningar, se nedan. Fyra chefer valde att
inte svara.
1. Har du Utanordningslistan som en beställning på
startsidan i Heroma och går du igenom den varje
månad?
Sammanställt svar: Samtliga förutom två har
utanordningslistan på sin startsida, kontroll sker
regelbundet av ca hälften och sporadiskt eller vid
behov av den andra hälften. En använder Qlickview
för kontroll. En anser att det är svårt att följa upp
rättningar från tidigare månad. En tar även fram den
i pappersformat.
2. Följer du upp övertiden/mertiden för dina
medarbetare och i så fall använder du
Övertidsjournalen som finns i Heroma?
Sammanställt svar: Hälften följer inte upp övertiden
via Övertidsjournalen utan har annat sätt att
kontrollera medarbetarnas övertid, t.ex. använder
två chefer Qlickview. Några har inget behov av att
följa upp övertiden pga för få medarbetare och inget
övertid.
Några chefer använder övertidsjournalen i Heroma
och en har den som prenumeration.
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En slutsats av svaren ovan är att Utanordningslistan
inte används i den utsträckning som vore önskvärt
för att säkerställa korrekta utbetalningar och för att
fånga felaktigt utbetald preliminär lön.
Övertiden följs upp på ett bra sätt. Antingen genom
Övertidsjournalen i Heroma eller genom Qlickview.
Här varierar behovet av stöd pga omfattningen av
övertid för den verksamhet man bedriver.

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av
överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)

Redovisningschef
Ulrika
Hägvall
Lundberg

2 gånger
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrelsen ☐ ☒ ☐ 2018 års intern kontrollområdet attest av ”egna
och nämnd

kostnader” föreslås kvarstå 2019. Det finns
uppdaterade regler för detta internkontrollområde.
Bedömningen är därför att det finns tillräckliga
regler/ informationsmaterial och stöd för att
praktiskt kunna följa regelverken. Det är
efterlevnaden som måste förbättras.
Se även bilaga, Intern kontroll 2018, Ekonomi

Personliga utlägg

Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Redovisningschef
Ulrika
Hägvall
Lundberg

1 gång
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrelsen ☒ ☐ ☐ Det har inte in något fall i genomförda stickprov (10
och nämnd
stycken) framkommit att någon beslutattesterat
sina egna utlägg. Stickprov har gjort bland de slag/
konton som är vanligast (livsmedel,
internrepresentation/blommor). Egna utlägg betalas
via IoF (Inköp och faktura) precis som övriga externa
fakturor. Det krävs alltid två attester. Bedömningen
är att rutinen följs.
Se även bilaga, Intern kontroll 2018, Ekonomi

Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
sekretesshandlingar i hantering av sekretessEphorte
handlingar i Ephorte följs.
Rutin klar under våren 2018.

Kanslichef 1 gång
Erik
under ht
Bergman

Stickprov

2018
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Kommunstyrelsen ☒ ☒ ☐ Sammanfattning:
Det finns väl inarbetade, dock ej skriftliga, rutiner
och nämnd
för hanteringen av sekretesshandlingar.
Sekretessbehörigheterna i systemet är styrda mot
den enskilde handläggarens egna
ärenden/handlingar. Det innebär att det inte går för
någon annan inom förvaltningen att se
sekretessmarkerade handlingar.

Behörighetsstyrningen är delvis kopplad till loggar,
men dessa är ej helt ändamålsenliga.
Då det är en begränsad krets som kan dela ut
sekretessbehörigheter är det inget större problem
att det saknas en skriftlig rutin, men det vore
ändock en trygghet om en sådan togs fram. Den är
påbörjad men ej slutförd. När det gäller loggarna
ska dessa fungera bättre genom en uppdatering av
ephorte som kommer under 2019.
När GDPR kom ökades inskränkningarna i ephorte,
vilket gör att handläggaren blir än mer begränsad i
sina sökningar
Slutsats och åtgärder att vidta: Rutinen (den
muntliga) fungerar väl och fyller sitt syfte. Det finns
en stor medvetenhet bland systemadministratörerna i ephorte kring vikten av sekretess och
behörighetsstyrning.
Rutinen ska färdigställas och spridas i
organisationen. Vidare ska en utbildning i att
hantera vissa sekretesshandlingar genomföras i
Länsstyrelsens regi.

Gymnasievalsinformation

Insatser för att förebygga
könsstereotypa val till
gymnasieskolan

Verksamhetschef

1 gång

Rätt till ett tionde år
på grundskolan efter
skolpliktens
upphörande

Likvärdighet i tillämpningen av
rättighetslagstiftningen

Verksamhetschef

1 gång

Dokumentgranskning,
intervju/
enkät,
auskultation mm
Dokumentgranskning,
intervju/
enkät mm

2018

BUS

☒

• Fördjupad analys i grundskolans och
grundsärskolans rektorsgrupp
• Rektorer involveras i framtagande av insatser.

2018

BUS

☒

• Framtagande av gemensamma riktlinjer för
bedömning av rätt till ett tionde/elfte år efter
skolpliktens upphörande
• Uppföljning och analys av betygsresultat för elever
som läser ett tionde/elfte år vårterminen 2019
• Framtagande av en gemensam strategi för
obehöriga elever i samband med införandet av det
nya introduktionsprogrammet Programinriktat val
(från och med höstterminen 2019).
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7. Uppföljning internkontrollplan, Fritidsnämnden 2018
Grönt = ingen avvikelse, Gult = mindre avvikelse, Rött = Större avvikelse
Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
period

Rapportering till

Markera

Åtgärd

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp arbetstid
och övertid

Lönechef

1 gång under
ht

Stickprov

Ht 2018

Kommunstyrelsen
och nämnd

☐ ☒

Beslutsattest av "egna
kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)

Ekonomichef

2 gånger
under året

Stickprov

Ht 2018

Kommunstyrelsen
och nämnd

☐ ☒ ☐ 2018 års intern kontrollområdet attest av ”egna kostnader”

Personliga utlägg

Kontroll av att rutin för personliga
utlägg följs

Ekonomichef

0 gång
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrelsen
och nämnd

☒ ☐
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Kontakt togs med 17 chefer fördelade mellan de olika
förvaltningarna. Kontrollen gjordes genom två olika
frågeställningar, se nedan. Fyra chefer valde att inte svara.
1. Har du Utanordningslistan som en beställning på startsidan i
Heroma och går du igenom den varje månad?
Sammanställt svar: Samtliga förutom två har utanordningslistan
på sin startsida, kontroll sker regelbundet av ca hälften och
sporadiskt eller vid behov av den andra hälften. En använder
Qlickview för kontroll. En anser att det är svårt att följa upp
rättningar från tidigare månad. En tar även fram den i
pappersformat.
2. Följer du upp övertiden/mertiden för dina medarbetare och i
så fall använder du Övertidsjournalen som finns i Heroma?
Sammanställt svar: Hälften följer inte upp övertiden via
Övertidsjournalen utan har annat sätt att kontrollera
medarbetarnas övertid, t.ex. använder två chefer Qlickview.
Några har inget behov av att följa upp övertiden pga för få
medarbetare och inget övertid.
Några chefer använder övertidsjournalen i Heroma och en har
den som prenumeration.
En slutsats av svaren ovan är att Utanordningslistan inte används
i den utsträckning som vore önskvärt för att säkerställa korrekta
utbetalningar och för att fånga felaktigt utbetald preliminär lön.
Övertiden följs upp på ett bra sätt. Antingen genom
Övertidsjournalen i Heroma eller genom Qlickview. Här varierar
behovet av stöd pga omfattningen av övertid för den
verksamhet man bedriver.

föreslås kvarstå 2019. Det finns uppdaterade regler för detta
internkontrollområde. Bedömningen är därför att det finns
tillräckliga regler/ informationsmaterial och stöd för att praktiskt
kunna följa regelverken. Det är efterlevnaden som måste
förbättras.
☐ Det har inte in något fall i genomförda stickprov (10 stycken)
framkommit att någon beslutattesterat sina egna utlägg.
Stickprov har gjort bland de slag/ konton som är vanligast
(livsmedel, internrepresentation/blommor). Egna utlägg betalas
via IoF (Inköp och faktura) precis som övriga externa fakturor.
Det krävs alltid två attester. Bedömningen är att rutinen följs.

Hanteringar av
sekretesshandlingar i
Ephorte

Kontroll av att rutin för hantering av
sekretess-handlingar i Ephorte följs.
Rutin klar under våren 2018

Administrativ
chef

1 gång
under ht

Stickprov

2018

Kommunstyrelsen
och nämnd

☐ ☒ ☐ Det finns väl inarbetade, dock ej skriftliga, rutiner för

hanteringen av sekretesshandlingar. Sekretessbehörigheterna i
systemet är styrda mot den enskilde handläggarens egna
ärenden/handlingar. Det innebär att det inte går för någon
annan inom förvaltningen att se sekretessmarkerade handlingar.
Behörighetsstyrningen är delvis kopplad till loggar, men dessa är
ej helt ändamålsenliga.
Då det är en begränsad krets som kan dela ut
sekretessbehörigheter är det inget större problem att det saknas
en skriftlig rutin, men det vore ändock en trygghet om en sådan
togs fram. Den är påbörjad men ej slutförd. När det gäller
loggarna ska dessa fungera bättre genom en uppdatering av
ephorte som kommer under 2019.
När GDPR kom ökades inskränkningarna i ephorte, vilket gör att
handläggaren blir än mer begränsad i sina sökningar
Slutsats och åtgärder att vidta: Rutinen (den muntliga) fungerar
väl och fyller sitt syfte. Det finns en stor medvetenhet bland
systemadministratörerna i ephorte kring vikten av sekretess och
behörighetsstyrning.
Rutinen ska färdigställas och spridas i organisationen. Vidare ska
en utbildning i att hantera vissa sekretesshandlingar genomföras
i Länsstyrelsens regi.

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Verkställighet av beslut Kontroll att beslut efterlevs och
FC 2 ggr/år,
i KF och KS som riktas
verkställs inom nämndens
halvår och
till nämnden.
ansvarsområde
helårsbokslut

2018

Fritidsnämnd

☐ ☒ ☐ Avvikelsen gäller ärendet med identifiering av de
handlingar som kräver underskrift inför
digitaliseringen.

Verkställighet av beslut
i nämnden.

Kontroll att beslut efterlevs och
verkställs inom nämndens
ansvarsområde

FC I samband
med
helårsbokslut

Månadsvis uppföljning
görs enligt Dokument
Beslutsuppföljning,
sammanställs och
presenteras årsvis

2018

Fritidsnämnd

☐ ☐ ☐ Vi är i fas enligt Fritidsnämndens beslutsuppföljning

Klagomålshantering,
åtgärder och
återkoppling inom
fritidsnämndens
ansvarsområde

Kontroll av klagomålshantering
inom fritidsnämndens
ansvarsområde

FC 2ggr/år halvår
och
helårsbokslut

Redovisning av
2018
klagomål, åtgärder och
återkoppling av ärenden
inkomna till
servicecenter under

Fritidsnämnd

☐ ☒ ☐ Vid ett trettiotal inkomna klagomål 2018 så har 85 %
åtgärdat inom rimlig tid. Diskussioner hålls med
utförarverksamheterna och föreningslivet kring att
förkorta tiden från inkommit klagomål till åtgärd.
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januari, maj, augusti och
oktober månad.
Representation inom
Fritidsnämndens
verksamhetsområde

Stickprov, 5 st

FC 1 ggr/år

Redovisning och
åtgärder återkopplas till
nämnden i samband
med årsbokslut.

2018

490

Fritidsnämnd

☐ ☐ ☐ Allt enligt de regler för representation som finns.

2019-02-13

Intern kontroll – dispens i engelska
Gymnasienämnden har i verksamhetsplan för 2018 fastställt följande
kontrollområde:


Måluppfyllelse i engelska grund och engelska 5 för elever i år 1-3 på
nationella program antagna med dispens i engelska

Bakgrund
För att en elev ska vara behörig till ett nationellt gymnasieprogram
finns krav på godkända slutbetyg i grundskolans ämnen (16 kapitlet 2931 § skollagen). För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända
betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik
och i minst fem andra ämnen. För behörighet till ett
högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller
svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst nio andra
ämnen.
Undantag kan göras från kravet på godkänt betyg i engelska (16 kap. 32
§ skollagen). En elev som på grund av speciella personliga förhållanden
inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en
betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande har ändå
möjlighet att anses behörig till ett nationellt program. Eleven ska
bedömas ha förutsättningar att klara studierna på det sökta
programmet. Eleven ska i gymnasieskolan erbjudas undervisning i
engelska på grundskolenivå (4 kap. 9 § gymnasieförordningen).
Det är huvudmannen för den sökta utbildningen som bedömer om en
sökande är behörig. Denna måste i varje enskilt fall utreda om eleven på
grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att
läsa engelska. Huvudmannen ansvarar även för att bedöma om eleven
kan komma att klara studierna på det sökta programmet.
Bedömning av behörighet enligt 16 kap. 30-33 § skollagen regleras i
gymnasienämndens delegationsordning. Beslutanderätt är delegerad
till förvaltningschef med vidaredelegation till antagningsansvarig.
Bedömning om behörighet görs av rektor på berört skolenhet.
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Resultat
Intern kontroll har utförts genom granskning av betyg på gymnasial och
grundläggande nivå registrerade i Dexter/Extens.
Sedan bestämmelserna om dispens i engelska infördes hösten 2011 har
Karlshamns kommun beviljat dispens till 10 elever. 5 av dessa är ännu
hösten 2018 inskrivna på Vägga gymnasieskola. 3 har avslutat sina
studier med gymnasieexamen. 2 har avbrutit sina studier. Kortfattad
elevhistorik beskrivs i bilaga 1.
I undersökningen har följande avvikelser framkommit:







Godkänt betyg i Engelska 6 är ett krav för gymnasieexamen på
högskoleförberedande program. En elev saknar planering för Engelska
6 (1).
En elev har inte läst grundskolans engelska (4). Eleven har avslutat
sina studier med F i gymnasiekursen Engelska 5.
En elev på högskoleförberedande program läser grundskolans
engelska, Engelska 5 och Engelska 6 parallellt med samma slutdatum.
En elev har ett godkänt betyg i grundskolans engelska med akttyp G =
gammalt betyg i stället för K som anges för gällande kursbetyg (9). Det
innebär att betygen inte kommer med när skolan skriver ut
slutbetyg/samlat betygsdokument.
En elev har läst och fått betyg i Engelska 5 innan eleven genomgått
kursen i grundskoleengelska (10).

Slutsatser
Elev med dispens i engelska ska i gymnasieskolan erbjudas
undervisning i engelska på grundskolenivå. Trots detta förekommer det
att elev som enligt registreringen i Dexter/Extens inte har läst eller fått
betyg i grundskoleengelska.
Vidare förekommer det att elever läser gymnasial kurs i engelska utan
att ha godkänt betyg i grundskolans engelska. Det är tveksamt om
skolan kan sägas ha gett eleven förutsättningar att nå målen, då det
saknas belägg för att eleven har det förkunskaper som krävs för att
klara kursen.
Det finns exempel på elever som når godkänt betyg i engelska på
grundskolenivå relativt sent i utbildningen, i år 2 på det nationella
programmet. Detta torde påverka möjligheterna för eleverna att uppnå
gymnasieexamen, framför allt för elever på högskoleförberedande
program, där godkända betyg i Engelska 5 och Engelska 6 ingår i kraven
för en examen.
Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen visat på
mindre, ej allvarlig avvikelse.
Åtgärder



Rättning av upptäckta felregistreringar.
Utarbetande av rutin kring regelbunden uppföljning av elevens
studieplan.
o Översyn av övergång från grundskola/IM till nationellt
program.
o Plan för återkommande genomgång av studieplan för elever
inskrivna på nationella program med dispens
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UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Patrik Håkansson
Förvaltningschef
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Martin Åsman
Verksamhetschef

Bilaga 1 – elevhistorik
Elev 1





Inskriven på Naturvetenskapligt program, inriktning Naturvetenskap
(NANAT) ht 2016.
Godkänt betyg i grundskoleengelska (EN) vt 2018 (år 2).
Läser den gymnasiegemensamma kursen Engelska 5 med planerat
slutdatum vt 2019.
Start- och slutdatum för Engelska 6 saknas.

Elev 2





Inskriven på NANAT ht 2016.
Godkänt betyg i EN vt 2017 (år 1).
Godkänt betyg i Engelska 5 vt 2018.
Läser Engelska 6 med planerat slutdatum vt 2019.

Elev 3





Inskriven på NANAT ht 2014.
Icke godkänt betyg (F) i EN vt 2015.
Har läst kurser motsvarande 700 p, varav 600 p med godkända betyg.
Studieavbrott ht 2015.

Elev 4






Inskriven på Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning
Husbyggnad, gymnasial lärlingsutbildning (BAHUS0L) ht 2014.
Saknar betyg i EN.
Icke godkänt betyg (F) i Engelska 5 ht 2014 och ht 2015.
Har läst kurser motsvarande 2500 p, varav 2300 p med godkända
betyg inklusive ett godkänt gymnasiearbete.
Avslutade studier vid Vägga gymnasieskola vt 2017 med studiebevis.

Elev 5








Inskriven på Språkintroduktion (IMSPR) vt 2014.
Inskriven på Fordons- och transportprogrammet inriktning Personbil
(FTPER) ht 2015.
Godkänt betyg i EN vt 2016 (år 1)
Godkänt betyg i Engelska 5 vt 2017.
Godkänt betyg i Engelska 6 vt 2018 (utökad kurs).
Har läst kurser motsvarande 3 200 p varav 3 200 med godkända betyg
inklusive ett godkänt gymnasiearbete.
Avslutade studier vid Vägga gymnasieskola vt 2018 med
gymnasieexamen.

Elev 6






Inskriven på Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning
Husbyggnad (BAHUS) ht 2015.
Godkänt betyg i EN vt 2016 (år 1).
Godkänt betyg i Engelska 5 vt 2017.
Har läst kurser motsvarande 3 000 p varav 3 000 med godkända betyg
inklusive ett godkänt gymnasiearbete.
Avslutade studier vid Vägga gymnasieskola vt 2018 med
gymnasieexamen.

Elev 7


Inskriven på Individuellt alternativ (IMIND) ht 2016.
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Inskriven på Teknikprogrammet inriktning Informations- och
medieteknik (TEINF) ht 2017.
Icke godkänt betyg (F) i EN vt 2018.
Läser EN med planerat slutdatum vt 2019.
Läser Engelska 5 med planerat slutdatum vt 2019.
Läser Engelska 6 med planerat slutdatum vt 2019.

Elev 8




Inskriven på Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ht 2015.
Saknar kursbetyg.
Studieavbrott läsåret 2015/16.

Elev 9






Inskriven på Vård- och omsorgsprogrammet (VOVAR) ht 2015.
Godkänt betyg i EN vt 2017 (år 2), akttyp G = gammal.
Godkänt betyg i Engelska 5 vt 2017.
Har läst kurser motsvarande 2 900 p, varav 2 900 p med godkända
betyg, inklusive ett godkänt gymnasiearbete.
Avslutade studier vid Vägga gymnasieskola vt 2018 med
gymnasieexamen.

Elev 10





Inskriven på TEINF ht 2016.
Godkänt betyg i EN vt 2018 (år 2). Kursperiod 2017-08-22 – 2018-0615.
Icke godkänt betyg (F) i Engelska 5 vt 2017. Kursperiod 2016-08-15 –
2017-06-09.
Läser Engelska 5 med planerat slutdatum 2019-06-14.
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Intern kontroll – särskilt stöd
Gymnasienämnden har i verksamhetsplan för 2018 fastställt rutiner
och kontrollmoment för intern kontroll. Ett av dessa är:


Rutiner för utredning, genomförande och uppföljning av särskilt stöd.

Bakgrund
Skolans arbete med anpassningar, särskilda anpassningar och särskilt
stöd regleras i skollagens kapitel 3. Barns och elevers utveckling mot
målen. Skolan ska se till att alla elever får den ledning och stimulans
som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som
möjligt enligt utbildningens mål.
Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i
läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska
eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar. Om en elev
efter en tid med denna stödinsats fortfarande inte utvecklas i riktning
mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås är det viktigt att de extra anpassningarna
intensifieras och anpassas ytterligare utifrån elevens behov. Är
stödinsatsen trots detta inte tillräcklig gör lärare eller övrig
skolpersonal en anmälan av elevens eventuella behov av särskilt stöd
till rektorn.
När rektorn har fått information om att en elev på skolenheten kan vara
i behov av särskilt stöd är det hans eller hennes ansvar att se till att en
utredning påbörjas skyndsamt. Om en utredning visar att en elev är i
behov av särskilt stöd ska hon eller han ges sådant stöd och ett
åtgärdsprogram utarbetas.
Skolinspektionen genomför regelbundet enkäter till elever och
pedagogisk personal i gymnasieskolan. Senaste enkäten till personal på
Vägga gymnasieskola genomfördes våren 2017. Resultaten gällande
särskilt stöd visar på något lägre resultat för Karlshamns kommun än
övriga deltagande skolhuvudmän.
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Skolenkäten våren 2017. Enkät för pedagogisk personal gymnasium.
Karlshamns kommun. Utdrag ur huvudmannarapport.
Genomförande och resultat
Intern kontroll har genomförts i form av självskattning utifrån skollag
och allmänna råd gällande arbete med extra anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram. Självskattningen har genomförts av Vägga
gymnasieskolas ledningsgrupp.

På den här
skolan upprättas
åtgärdsprogram
för de elever
som ska få
särskilt stöd
Om det
framkommer att
en elev på skolan
har behov av
särskilt stöd
utreds det
snabbt
På den här
skolan ges
särskilt stöd så
långt som
möjligt inom den
elevgrupp som
eleven normalt
sett tillhör
Skolenhetens
arbete med
anpassningar,
särskilda
anpassningar
och särskilt stöd
uppfyller kraven
i skollag och
allmänna råd.

Svarande
1

Svarande
2

Svarande
3

Svarande
4

Svarande
5

Medelvärde

2

3

5

8

8

5,2

8

3

5

8

8

6,6

8

3

7

6

7

6,2

6

0

5

8

6

5,4

Ledningsgruppens skattning av skolans arbete med särskilt stöd på en
skala från 0 (=Stämmer inte alls) till 10 (Stämmer helt och hållet).
Det finns en spridning i resultat mellan de olika påståendena och
mellan svarande, som kan tala för att det finns skillnader mellan
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skolenheter och även mellan verksamhetsformer (gymnasieskola och
gymnasiesärskola). Cheferna upplever i olika grad att arbetet med
särskilt stöd motsvarar kraven i skollag och allmänna råd. Det
genomsnittliga värdet 5,4 är övervägande positivt, men endast med en
liten marginal.
I kommentarer lyfts det fram att arbetet med särskilt stöd är ett
utvecklingsområde på Vägga gymnasieskola och att det pågår ett
intensivt arbete kring detta. Långa väntetider gällande barn- och
ungdomspsykiatri och habilitering är en utmaning. Ett förslag till insats
är att se över skolans centrala stödfunktion i form av pedagogiska
handledare och tydliggöra uppdraget.
Förvaltningens bedömning
Självskattningen visar att det finns ett utrymme för förbättringar och
framför allt en ökad likvärdighet och rättssäkerhet i arbetet med
särskilt stöd och insatser genomförs på såväl enhets- och övergripande
nivå.
Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen visat på
mindre, ej allvarlig avvikelse.
Åtgärder




Fortsatt utvecklingsarbete kring särskilt stöd på enhets- och
övergripande nivå
Översyn av hur stöd ges, stödfunktioner och deras roller
Uppföljning av resultat i Skolenkäten 2019.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Patrik Håkansson
Förvaltningschef
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Per Theorin
Verksamhetschef

5. Uppföljning internkontrollplan, Gymnasienämnden 2018
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef
Annika
Risberg

Kommunstyrelsen ☐ ☒ ☐ Kontakt togs med 17 chefer fördelade mellan de
och nämnd
olika förvaltningarna. Kontrollen gjordes genom två
olika frågeställningar, se nedan. Fyra chefer valde att
inte svara.
1. Har du Utanordningslistan som en beställning på
startsidan i Heroma och går du igenom den varje
månad?
Sammanställt svar: Samtliga förutom två har
utanordningslistan på sin startsida, kontroll sker
regelbundet av ca hälften och sporadiskt eller vid
behov av den andra hälften. En använder Qlickview
för kontroll. En anser att det är svårt att följa upp
rättningar från tidigare månad. En tar även fram den
i pappersformat.
2. Följer du upp övertiden/mertiden för dina
medarbetare och i så fall använder du
Övertidsjournalen som finns i Heroma?
Sammanställt svar: Hälften följer inte upp övertiden
via Övertidsjournalen utan har annat sätt att
kontrollera medarbetarnas övertid, t.ex. använder
två chefer Qlickview. Några har inget behov av att
följa upp övertiden pga för få medarbetare och inget
övertid.
Några chefer använder övertidsjournalen i Heroma
och en har den som prenumeration.
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En slutsats av svaren ovan är att Utanordningslistan
inte används i den utsträckning som vore önskvärt
för att säkerställa korrekta utbetalningar och för att
fånga felaktigt utbetald preliminär lön.
Övertiden följs upp på ett bra sätt. Antingen genom
Övertidsjournalen i Heroma eller genom Qlickview.
Här varierar behovet av stöd pga omfattningen av
övertid för den verksamhet man bedriver.

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av
överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)

Redovisningschef
Ulrika
Hägvall
Lundberg

2 gånger
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrelsen ☐ ☒ ☐ 2018 års intern kontrollområdet attest av ”egna
och nämnd

kostnader” föreslås kvarstå 2019. Det finns
uppdaterade regler för detta internkontrollområde.
Bedömningen är därför att det finns tillräckliga
regler/ informationsmaterial och stöd för att
praktiskt kunna följa regelverken. Det är
efterlevnaden som måste förbättras.
Se även bilaga, Intern kontroll 2018, Ekonomi

Personliga utlägg

Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Redovisningschef
Ulrika
Hägvall
Lundberg

1 gång
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrelsen ☒ ☐ ☐ Det har inte in något fall i genomförda stickprov (10
och nämnd
stycken) framkommit att någon beslutattesterat
sina egna utlägg. Stickprov har gjort bland de slag/
konton som är vanligast (livsmedel,
internrepresentation/blommor). Egna utlägg betalas
via IoF (Inköp och faktura) precis som övriga externa
fakturor. Det krävs alltid två attester. Bedömningen
är att rutinen följs.
Se även bilaga, Intern kontroll 2018, Ekonomi

Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
sekretesshandlingar i hantering av sekretessEphorte
handlingar i Ephorte följs.
Rutin klar under våren 2018.

Kanslichef 1 gång
Erik
under ht
Bergman

Stickprov

2018
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Kommunstyrelsen ☐ ☒ ☐ Sammanfattning:
Det finns väl inarbetade, dock ej skriftliga, rutiner
och nämnd
för hanteringen av sekretesshandlingar.
Sekretessbehörigheterna i systemet är styrda mot
den enskilde handläggarens egna
ärenden/handlingar. Det innebär att det inte går för
någon annan inom förvaltningen att se
sekretessmarkerade handlingar.

Behörighetsstyrningen är delvis kopplad till loggar,
men dessa är ej helt ändamålsenliga.
Då det är en begränsad krets som kan dela ut
sekretessbehörigheter är det inget större problem
att det saknas en skriftlig rutin, men det vore
ändock en trygghet om en sådan togs fram. Den är
påbörjad men ej slutförd. När det gäller loggarna
ska dessa fungera bättre genom en uppdatering av
ephorte som kommer under 2019.
När GDPR kom ökades inskränkningarna i ephorte,
vilket gör att handläggaren blir än mer begränsad i
sina sökningar
Slutsats och åtgärder att vidta: Rutinen (den
muntliga) fungerar väl och fyller sitt syfte. Det finns
en stor medvetenhet bland systemadministratörerna i ephorte kring vikten av sekretess och
behörighetsstyrning.
Rutinen ska färdigställas och spridas i
organisationen. Vidare ska en utbildning i att
hantera vissa sekretesshandlingar genomföras i
Länsstyrelsens regi.

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
IntervjuSärskilt stöd
Rutiner för utredning,
Verk1 gång
er, dokugenomförande och uppföljning samhetsmentav särskilt stöd
chef

2018

GN

☒

Engelska

2018

GN

☒

Måluppfyllelse i engelska grund Verkoch engelska 5 för elever i år 1- samhets3 på nationella program
chef
antagna med dispens i engelska

1 gång

granskning mm
Uppföljning av
betygsresultat i
Extens
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• Fortsatt utvecklingsarbete kring särskilt stöd på
enhets- och övergripande nivå
• Översyn av hur stöd ges, stödfunktioner och deras
roller
• Uppföljning av resultat i Skolenkäten 2019.

Rättning av upptäckta felregistreringar.

Utarbetande av rutin kring regelbunden
uppföljning av elevens studieplan.
o Översyn av övergång från
grundskola/IM till nationellt
program.
o Plan för återkommande
genomgång av studieplan för
elever inskrivna på nationella
program med dispens
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2019-01-14

Bilaga 1 Intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll inom ekonomi 2018
Under 2018 har följande förvaltningsgemensamma kontrollområden gällande ekonomi
fastställts av kommunstyrelsen:



Beslutsattest av att ”egna kostnader” beslutsattesteras av överordnad med
beslutattestantsbefogenheter (Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar
Personliga utlägg. Säkerställa att personliga utlägg sker enligt fastställd rutin.
(Personalhandboken)

Kontrollen har skett genom stickprov på fakturor gällande mobiltelefonavgifter och fakturor
gällande representation. Vad gäller personliga utlägg har stickprov gjorts av om behörig
beslutsattestant attesterat dessa.
Attestregler
Enligt Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar, (KS 2017-10-10, § 233), framgår i § 6
”Kontrollens utformning” följande om jäv. Jäv får inte förekomma. Attestmoment får inte utföras
av den som själv ska betala till kommunen och där ta emot transaktioner eller själv ta emot en
betalning från kommunen. För bedömning av om jäv föreligger ska försiktighetsprincipen
tillämpas. I tillämpningsanvisningarna utvecklas definitionen av jäv och ”egna kostnader” enligt
följande: Försiktighetsprincipen innebär att jäv exempelvis kan anses föreligga
-

I bolag och föreningar där den anställde eller till denne närstående personer har
ägarintressen eller ingår i ledningen.
Då beslutsattestanten själv är förknippad med transaktionen, exempelvis egna kostnader
i tjänsten i form av exempelvis representation, resor och mobiltelefon.

Generellt gäller att så kallade ”egna kostnader” ska beslutsattesteras av överordnad med
beslutsattestbefogenheter.

Redogörelse av stickprovskontroller
Kontrollens genomförande
Kontrollerna har genomförts enligt följande:
-

Har beslutsattestanten själv deltagit i representation ?
Har syftet med representationen samt deltagarna noterats ?
Finns dokumenterat att löneavdrag ska ske av ex utlandssamtal ?
Har löneavdrag gjorts ? (kontroll av löneenheten)
Har beslutsattest skett av egna utlägg ?
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Bedömning
Mobiltelefonräkningar
Totalt har 34 stickprov gjorts på mobiltelefonräkningar. Samtliga förvaltningars
fakturor har ingått i urvalet. Ca hälften av fakturorna bedömdes ok. I några fall hade
attest skett av egen telefon och ett antal frågetecken uppstod om löneavdrag gjorts vid
utlandssamtal då det ofta saknas notering om underlag för löneavdrag skickats/
kommer att skickas till Löneenheten. Uppföljning av löneavdrag januari-december för de
personer som finns med i stickproven visar att 15 löneavdrag gjorts under året. I sex fall
har löneavdrag ej skett och det saknas notering om att löneavdrag ej ska ske.
Det är vanligt att mobiltelefonräkningarna är s k samlingsfakturor d v s innehåller flera
abonnemang. För att undvika attest av egen mobiltelefonavgift går det att kontera
chefens del av fakturan på separat rad och låta överordnad chef beslutsattestera. Finns
det särskilda skäl till att kommunen ska betala utlandssamtal bör överenskommelse
vara dokumenterad/skäl noterad.
Det fanns även ett par samtal med dyrare avgift inom Sverige för att ex rösta i tvprogram samt skänka beloppsmässigt mindre bidrag till insamlingar. Enligt de avtal som
upprättas i samband med överenskommelse om månatligt löneavdrag framgår tydligt
att det endast gäller fria samtal, sms, mms, 50 GB surf/ data nationellt. Av avtalet
framgår även att det ska finnas en utlandsspärr som kan hävas av telefonsupporten. Det
finns förhållandevis mycket utlandssamtal på fakturorna, finns det någon spärr inlagd ?
Representation
Totalt har 50 stickprov gjorts på fakturor som avser representation ( extern, intern samt
minnesgåvor, blommor). Samtliga förvaltningars fakturor har ingått i urvalet.
Beslutsattest av eget deltagande i samband med fika har bedömts vara ok. Attest av
deltagande i lunch, middag konferens etc kräver beslutsattest av överordnad för att vara
ok. De flesta fakturorna är interna från Rådhuscafe´t och beloppen små. De fakturor som
granskats är därför externa. 16 av de 50 fakturorna bedömdes ok. Den vanligaste bristen
är att det saknas uppgift om deltagare. Det innebär att bedömning i dessa fall ej kan
göras av om beslutsattestanten deltagit eller ej (attesterat egen representation).
Egna utlägg
Det har inte in något fall i genomförda stickprov (10 stycken) framkommit att någon
beslutattesterat sina egna utlägg. Stickprov har gjort bland de slag/ konton som är
vanligast (livsmedel, internrepresentation/blommor). Egna utlägg betalas via IoF (Inköp
och faktura) precis som övriga externa fakturor. Det krävs alltid två attester.
Bedömningen är att rutinen följs.

504

Förslag till åtgärder
2018 års intern kontrollområdet attest av ”egna kostnader” föreslås kvarstå 2019. Det
finns uppdaterade regler för detta internkontrollområde. Bedömningen är därför att det
finns tillräckliga regler/ informationsmaterial och stöd för att praktiskt kunna följa
regelverken. Det är efterlevnaden som måste förbättras.
Relativt stor rotation på chefer och övrig personal kan vara en förklaring till resultatet. I
personalhandboken finns det ett särskilt avsnitt kring introduktion av nyanställda.
Checklistor för nyanställda medarbetare och nyanställda chefer innehåller olika delar
som den nyanställde ska få information om. Attestregler och andra styrande dokument
ingår i dessa checklistor. Det är ansvarig/ överordnad chef som ansvarar för att den
nyanställde erhåller den information som behövs för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter utifrån gällande regler.
Avtalen gällande mobiltelefon mellan arbetsgivare och medarbetare reglerar vad som är
fritt respektive vad som medför extra löneavdrag. Avtal ska finnas för samtliga
medarbetare och är en förutsättning för att lämna ut ny mobiltelefon.
Översyn bör ske om det finns/ ska finnas spärr för utlandssamtal. Det verkar inte
fungera i nuläget. Om det finns medarbetare som har en överenskommelse om att
återkommande utlandssamtal är tillåtna i tjänsten bör det finnas dokumenterat.
Blankett för löneavdrag finns i Personalhandboken.
När det gäller representation finns det inlagt spärrar i ekonomisystemet (på de slag/
konton som gäller representation). För att kunna betala fakturor som konteras som
representation krävs att det görs en anteckning för att fakturan ska kunna betalas. I
anteckningen ska lämnas uppgift om deltagare och syfte. I påfallande många fall finns
notering i form av påminnelse om att syfte och deltagare ska anges men dessa uppgifter
saknas ändå. Det är beslutsattestantens ansvar att se till att notering görs.
Som underlag för att vidta nödvändiga åtgärder kommer sammanställning av utfallet
att delges respektive förvaltningschef/ avdelningschef .

Urval av regelverk, mallar och stöd
- Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Riktlinjer för representation och
gåvor- anställda och förtroendevalda (obs ny i december 2018)
- Policy mot mutor och andra oegentligheter
- Personalhandboken; personliga utlägg, introduktion av nyanställda med bla
checklista för nyanställda chefer och medarbetare m m
- Blankett för löneavdrag för privatsamtal/ utlandssamtal
- Blankett för utanordning (personliga utlägg)
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-

Avtal arbetsgivare-medarbetare användning av mobiltelefon i tjänsten mot
löneavdrag (reglerar vad som är fritt/ vad som betalas av medarbetare genom
extra löneavdrag)

I tjänsten

Mats Sellfrid
Ekonomichef

Ulrika Hägvall Lundberg
Redovisningschef
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7. Uppföljning internkontrollplan - Sker i samband med delårsbokslut
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef
Annika
Risberg

Kommunstyrelsen ☐ ☒ ☐ Kontakt togs med 17 chefer fördelade mellan de
och nämnd
olika förvaltningarna. Kontrollen gjordes genom två
olika frågeställningar, se nedan. Fyra chefer valde att
inte svara.
1. Har du Utanordningslistan som en beställning på
startsidan i Heroma och går du igenom den varje
månad?
Sammanställt svar: Samtliga förutom två har
utanordningslistan på sin startsida, kontroll sker
regelbundet av ca hälften och sporadiskt eller vid
behov av den andra hälften. En använder Qlickview
för kontroll. En anser att det är svårt att följa upp
rättningar från tidigare månad. En tar även fram den
i pappersformat.
2. Följer du upp övertiden/mertiden för dina
medarbetare och i så fall använder du
Övertidsjournalen som finns i Heroma?
Sammanställt svar: Hälften följer inte upp övertiden
via Övertidsjournalen utan har annat sätt att
kontrollera medarbetarnas övertid, t.ex. använder
två chefer Qlickview. Några har inget behov av att
följa upp övertiden pga för få medarbetare och inget
övertid.
Några chefer använder övertidsjournalen i Heroma
och en har den som prenumeration.
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En slutsats av svaren ovan är att Utanordningslistan
inte används i den utsträckning som vore önskvärt
för att säkerställa korrekta utbetalningar och för att
fånga felaktigt utbetald preliminär lön.
Övertiden följs upp på ett bra sätt. Antingen genom
Övertidsjournalen i Heroma eller genom Qlickview.
Här varierar behovet av stöd pga omfattningen av
övertid för den verksamhet man bedriver.

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av
överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)

Redovisningschef
Ulrika
Hägvall
Lundberg

2 gånger
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrelsen ☐ ☒ ☐ 2018 års intern kontrollområdet attest av ”egna
och nämnd

kostnader” föreslås kvarstå 2019. Det finns
uppdaterade regler för detta internkontrollområde.
Bedömningen är därför att det finns tillräckliga
regler/ informationsmaterial och stöd för att
praktiskt kunna följa regelverken. Det är
efterlevnaden som måste förbättras.
Se även bilaga, Intern kontroll 2018, Ekonomi

Personliga utlägg

Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Redovisningschef
Ulrika
Hägvall
Lundberg

1 gång
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrelsen ☒ ☐ ☐ Det har inte in något fall i genomförda stickprov (10
och nämnd
stycken) framkommit att någon beslutattesterat
sina egna utlägg. Stickprov har gjort bland de slag/
konton som är vanligast (livsmedel,
internrepresentation/blommor). Egna utlägg betalas
via IoF (Inköp och faktura) precis som övriga externa
fakturor. Det krävs alltid två attester. Bedömningen
är att rutinen följs.
Se även bilaga, Intern kontroll 2018, Ekonomi

Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
sekretesshandlingar i hantering av sekretessEphorte
handlingar i Ephorte följs.
Rutin klar under våren 2018.

Kanslichef 1 gång
Erik
under ht
Bergman

Stickprov

2018
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Kommunstyrelsen ☐ ☒ ☐ Sammanfattning:
Det finns väl inarbetade, dock ej skriftliga, rutiner
och nämnd
för hanteringen av sekretesshandlingar.
Sekretessbehörigheterna i systemet är styrda mot
den enskilde handläggarens egna
ärenden/handlingar. Det innebär att det inte går för
någon annan inom förvaltningen att se
sekretessmarkerade handlingar.

Behörighetsstyrningen är delvis kopplad till loggar,
men dessa är ej helt ändamålsenliga.
Då det är en begränsad krets som kan dela ut
sekretessbehörigheter är det inget större problem
att det saknas en skriftlig rutin, men det vore
ändock en trygghet om en sådan togs fram. Den är
påbörjad men ej slutförd. När det gäller loggarna
ska dessa fungera bättre genom en uppdatering av
ephorte som kommer under 2019.
När GDPR kom ökades inskränkningarna i ephorte,
vilket gör att handläggaren blir än mer begränsad i
sina sökningar
Slutsats och åtgärder att vidta: Rutinen (den
muntliga) fungerar väl och fyller sitt syfte. Det finns
en stor medvetenhet bland systemadministratörerna i ephorte kring vikten av sekretess och
behörighetsstyrning.
Rutinen ska färdigställas och spridas i
organisationen. Vidare ska en utbildning i att
hantera vissa sekretesshandlingar genomföras i
Länsstyrelsens regi.

509

5. Uppföljning internkontrollplan, Omsorgsnämnden 2018
Grönt = ingen avvikelse
Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse
Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Frekvens

Metod

Mät
Rapportering
period till

Marker
Åtgärd
a

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Kommunstyrelsen ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
och nämnd
kommer att genomföra vid avvikelse

Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer upp
arbetstid och övertid

Lönechef

1 gång
under ht

Stickprov

Ht 2018

Beslutsattest av
"egna kostnader"

Kontroll av att "egna kostnader"
beslutsattesteras av
överordnad med
beslutsattestantbefogenheter
(Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar)
Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Ekonomichef

2 gånger
under året

Stickprov

Ht 2018 Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Ekonomichef

1 gång
under ht

Stickprov

2017

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

Stickprov 2018
Hanteringar av
Kontroll av att rutin för
Administr 1 gång
sekretesshandlingar i hantering av sekretessativ chef under ht
Ephorte
handlingar i Ephorte följs. Rutin
klar under våren 2018
Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)
Händelse
Rutin för hantering av
MAS
2 ggr/år
10
Vår
rapportering
Stickprov Höst
läkemedel

Kommunstyrels
en och nämnd

☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller
kommer att genomföra vid avvikelse

ON

Kvalitetsregistrering
enligt Senior Alert

ON

☐ ☒ ☒ Hälften är mottagningsattesterade, men i stort
visar internkontrollen att uppföljning och
dokumentation inte är hanterade enligt
gällande rutin. Genomgång av gällande rutin
till enhetscheferna.
☐ ☒ ☐ 8 riskbedömningar, 8 åtgärder, 5 uppföljningar.
En förbättring mot vårens mätning med 3.
Plan finns, arbete pågår

Personliga utlägg

Registrering, åtgärd,
uppföljning

MAS

2 ggr/år

10
Vår
Stickprov Höst
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Kvalitetsregistret
BPSD

Registrering, åtgärd,
uppföljning

MAS

2 ggr/år

10
Vår
Stickprov Höst

ON

Dokumentation

Tydliga mål i biståndsbeslutet
Tydliga mål i
genomförandeplanen

Kvalitetsu 2 ggr/år
tvecklare

10
Vår
Stickprov Höst

ON

☐ ☒ ☐ 42 registreringar, 11 planerade åtgärder av de
17 senaste registreringarna, 0 uppföljningar.
Tre enheter har utbildats under hösten,
utbildningsplan finns för resterande enheter.
x Åtgärd: Biståndshandläggningen behöver
utvecklas för att uppfylla kraven på konkreta
och mätbara mål. En handlingsplan för hur
konkreta och mätbara mål ska uppnås ska
presenteras för förvaltningsledningen senast
2019-04-30. Handlingsplanen ska innehålla en
tidsplan för när arbetet med konkreta och
mätbara mål ska vara genomfört.
Åtgärd: Utföraren dokumenterar de mål som
den beslutade insatsen avser. Klart 2019-0430.

Privata medel

Uppföljning av biståndsbesluten Kvalitetsu 2 ggr/år
tvecklare

10
Vår
stickprov Höst

ON

x

Åtgärd: Dokumentation av uppföljning
behöver utvecklas så att det går att utläsa
resultatet av uppföljningen och eventuella
åtgärder som behöver vidtas för att säkra att
den enskilde får den beviljade insatsen utförd,
att insatsen bidrar till den enskildes mål och till
den planering som gjorts med den enskilde.
En rutin för uppföljning som når det
förväntade syftet ska arbetas fram, klart 201904-30

Privata medel

Rutin för hantering av privata
medel

Kvalitetsu 2 ggr/år
tvecklare

4
Vår
Stickprov Höst
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ON

☐ ☒ ☐ I samtliga ärende finns aktuell
redovisningsblankett med tillhörande kvitto. I
7 av de granskade ärendena saknas
dokumentation om att överenskommelse
gjorts angående övertagande av privata medel.

I ett ärende fanns otydlig dokumentation från
omvårdnadspersonal
Åtgärd: Introduktion av nya kontaktmän och
enhetschefer, samt vid behov repetition för
kontaktmän och enhetschefer i vad en
överenskommelse om övertagande av privata
medel innebär samt vad de olika delarna i
rutinen innebär. Introduktion och
uppföljningsplan arbetas fram, klart 2019-0430
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7. Uppföljning internkontrollplan, Tekniska nämnden 2018
Grönt = ingen avvikelse, Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse, Rött = Större allvarlig avvikelse

Rutin/system

Kontrollmoment

Kontroll
ansvar

Mät
Frekvens Met
period
od

Rapporteri
ng till

Mark
era

Lönechef

1 gång
under ht

Stick
prov

Ht 2018

Kommunstyr
elsen och
nämnd

☐ ☒

2 gånger
under
året

Stick
prov

Ht 2018

Kommunstyr
elsen och
nämnd

☐ ☒ ☐ 2018 års intern kontrollområdet attest av ”egna kostnader” föreslås kvarstå

Åtgärd

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS)
Övertidstimmar

Kontroll att chefer följer
upp arbetstid och övertid

Beslutsattest av "egna
kostnader"

Kontroll av att "egna
Ekonomich
kostnader"
ef
beslutsattesteras av
överordnad med
beslutsattestantbefogenh
eter (Riktlinjer för attest
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Kontakt togs med 17 chefer fördelade mellan de olika förvaltningarna.
Kontrollen gjordes genom två olika frågeställningar, se nedan. Fyra chefer
valde att inte svara.
1. Har du Utanordningslistan som en beställning på startsidan i Heroma och går
du igenom den varje månad?
Sammanställt svar: Samtliga förutom två har utanordningslistan på sin
startsida, kontroll sker regelbundet av ca hälften och sporadiskt eller vid behov
av den andra hälften. En använder Qlickview för kontroll. En anser att det är
svårt att följa upp rättningar från tidigare månad. En tar även fram den i
pappersformat.
2. Följer du upp övertiden/mertiden för dina medarbetare och i så fall
använder du Övertidsjournalen som finns i Heroma?
Sammanställt svar: Hälften följer inte upp övertiden via Övertidsjournalen utan
har annat sätt att kontrollera medarbetarnas övertid, t.ex. använder två chefer
Qlickview. Några har inget behov av att följa upp övertiden pga för få
medarbetare och inget övertid.
Några chefer använder övertidsjournalen i Heroma och en har den som
prenumeration.
En slutsats av svaren ovan är att Utanordningslistan inte används i den
utsträckning som vore önskvärt för att säkerställa korrekta utbetalningar och
för att fånga felaktigt utbetald preliminär lön.
Övertiden följs upp på ett bra sätt. Antingen genom Övertidsjournalen i
Heroma eller genom Qlickview. Här varierar behovet av stöd pga omfattningen
av övertid för den verksamhet man bedriver.

2019. Det finns uppdaterade regler för detta internkontrollområde.
Bedömningen är därför att det finns tillräckliga regler/ informationsmaterial
och stöd för att praktiskt kunna följa regelverken. Det är efterlevnaden som
måste förbättras.

med
tillämpningsanvisningar)

Personliga utlägg

Kontroll av att rutin för
personliga utlägg följs

Ekonomich
ef

0 gång
under ht

Stick
prov

2017

Kommunstyr
elsen och
nämnd

Hanteringar av
sekretesshandlingar i
Ephorte

Kontroll av att rutin för
Administrat 1 gång
hantering av sekretessiv chef
under ht
handlingar i Ephorte följs.
Rutin klar under våren
2018

Stick
prov

2018

Kommunstyr
elsen och
nämnd

☒ ☐ ☐ Det har inte in något fall i genomförda stickprov (10 stycken) framkommit att

någon beslutattesterat sina egna utlägg. Stickprov har gjort bland de slag/
konton som är vanligast (livsmedel, internrepresentation/blommor). Egna
utlägg betalas via IoF (Inköp och faktura) precis som övriga externa fakturor.
Det krävs alltid två attester. Bedömningen är att rutinen följs.
☐ ☒ ☐ Det finns väl inarbetade, dock ej skriftliga, rutiner för hanteringen av
sekretesshandlingar. Sekretessbehörigheterna i systemet är styrda mot den
enskilde handläggarens egna ärenden/handlingar. Det innebär att det inte går
för någon annan inom förvaltningen att se sekretessmarkerade handlingar.
Behörighetsstyrningen är delvis kopplad till loggar, men dessa är ej helt
ändamålsenliga.
Då det är en begränsad krets som kan dela ut sekretessbehörigheter är det
inget större problem att det saknas en skriftlig rutin, men det vore ändock en
trygghet om en sådan togs fram. Den är påbörjad men ej slutförd. När det
gäller loggarna ska dessa fungera bättre genom en uppdatering av ephorte som
kommer under 2019.
När GDPR kom ökades inskränkningarna i ephorte, vilket gör att handläggaren
blir än mer begränsad i sina sökningar
Slutsats och åtgärder att vidta: Rutinen (den muntliga) fungerar väl och fyller
sitt syfte. Det finns en stor medvetenhet bland systemadministratörerna i
ephorte kring vikten av sekretess och behörighetsstyrning.
Rutinen ska färdigställas och spridas i organisationen. Vidare ska en utbildning i
att hantera vissa sekretesshandlingar genomföras i Länsstyrelsens regi.

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd)

☒ ☐ ☐ Mätning av matsvinn är gjord vårterminen 2018. Matsvinnet har gått ner sedan
Matsvinn

Kontroll av matsvinn

Fastighetsunderhåll

Avrapportering gällande
fastighetsförvaltnings
ekonomi och
underhållsskuld

Måltidsservic
e EC
2 ggr/år

Statis 1/1 tom
tik
31/12

Tekniska
nämnden

föregående mätning.

☒ ☐ ☐ Rapportering har skett på nämndens december möte.
Fastighetsch
ef

1 ggr/år

Statis 1/1 tom
tik
31/12

Tekniska
nämnden
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Gatuunderhåll

Avrapportering gällande
ekonomi och
beläggningsbehov för
gator.

Dricksvattenkvalitet

Kontroll av
dricksvattenkvalitet

☒ ☐ ☐ Rapportering till nämnd genomförd den 17/10.
Gatuingenjör 1 ggr/år

Geno
mgån 1/1 tom
g
31/12

Tekniska
nämnden

VA-chef

Statis 1/1 tom
tik
31/12

Tekniska
nämnden

1 ggr/år
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☒ ☐ ☐ Kontroller har genomförts med mindre avvikelser som resultat.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Årsredovisning år 2018 för Räddningstjänsten Västra Blekinge har inkommit
2019-03-07.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Västra Blekinge
Revisionsrapport 2018
Direktionsprotokoll
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-19

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/1038

Datum
2019-03-26
2019-04-08

§
90

Årsredovisning år 2018 för Räddningstjänsten Västra Blekinge
Förslag till beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
att bevilja direktionen ansvarsfrihet för år 2018
Sammanfattning
Årsredovisning år 2018 för Räddningstjänsten Västra Blekinge har inkommit
2019-03-07.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Västra Blekinge
Revisionsrapport 2018
Direktionsprotokoll
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Revisorerna Räddningstjänsten Västra Blekinge
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun

Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Räddningstjänsten Västra Blekinge

Årsredovisning
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Inledning
När det nu är dags att summera det gångna året,
så är det den långa och varma sommaren som
jag först kommer att tänka på. Antalet mark- och
skogsbränder ökade kraftigt, från 27 stycken 2017
till 85 stycken under 2018. Vår personal jobbade i
perioder dygnet runt med att förhindra spridning
av bränderna och mildra konsekvenserna. Det blev
ofta långa pass som belastade personalen hårt.
Händelserna inträffade under den del av året då
det är en ansträngd bemanningssituation när personalen skall beredas möjlighet till semester. Detta
innebar även att det fick påverkan på personalens
familjer. Vi får heller inte glömma bort de arbetsgivare där vår RiB-personal har sin huvudanställning.
Även de drabbades då personal fick lämna företagen för att ge sig ut i skog och mark för att släcka
bränder.
Som om det inte var nog med att hantera våra
egna skogsbränder, skickade vi även förstärkningspersonal för att hjälpa till vid skogsbranden
i Ljusdals kommun. Trots att det var en ansträngd
situation här hemma så är det angeläget att kunna
hjälpa andra. Nästa gång kan det vara vi som behöver denna hjälp.

”Vår
personal
jobbade i perioder dygnet runt
med att förhindra spridning av bränderna och
mildra
konsekvenserna.”

Precis som hos de flesta räddningstjänsterna i landet är det svårt att rekrytera RiB-personal. Det är
inget nytt, det har jag sagt många gånger tidigare,
men efter sommarens händelser kan vi se ett ökat
intresse för att bli anställd inom räddningstjänst.
Vi får se hur utfallet blir vid rekryteringen av RiBpersonal under 2019.
Jag kan inte låta bli att nämna det fortsatta arbetet
med ny brandstation i Karlshamn. Tillsammans med
Karlshamns kommun har vi tagit stora steg mot en
byggstart. Under året har det gjorts olika utredningar och analyser som för arbetet vidare. Vi har
nu bildat olika arbetsgrupper som ska arbeta fram
vårt behov, som sedan blir underlag till projektering. Precis innan året tog slut hann vi med ett
startmöte med våra arbetsgrupper, byggprojektledare, byggentreprenör och arkitekt. Ett bra möte
som gav inspiration inför det fortsatta arbetet
under 2019.
Det har ju givetvis hänt mycket mer än det jag tar
upp här, men det finns redovisat i årsbokslutet.
Trots alla utmaningar under året, inte minst den
ekonomiska, känner jag mig stolt över vad vi tillsammans inom förbundet har gjort och genomfört
under året. Ett stort tack till all personal för det
arbete och engagemang som lagts ner under 2018.
Jag vill även tacka vår direktion och medlemskommunerna för vårt samarbete under året.
Nu är det ny mandatperiod och ny direktion. Jag
ser fram emot kommande samtal och diskussioner
som ska föra förbundet framåt.
Nu tar vi oss an 2019.

Det är klart att sådana här händelser som vi hade
under sommaren påverkar vår ekonomi. Vi kan
inte budgetera för denna omfattning av händelser. Budgeten läggs utifrån vad som brukar vara
normalt och det här var inte normalt. Så underskottet i ekonomin för 2018 beror till största delen på
sommarens händelser. Framöver kommer vi kanske
att behöva fundera på vad som är normalt.

Kenneth Jensen
Förbundschef
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Verksamhetsberättelse
Organisation
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra Blekinge bedriver räddningstjänst för våra
tre medlemskommuner: Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Den finansiella
fördelningen mellan kommunerna är 57,8%, 24,9% respektive 17,3%.
Organisationen styrs av en politisk direktion som består av nio ledamöter, tre från respektive
kommun. Var och en av ledamöterna har personliga ersättare. Förbundet leds av
en förbundschef och i ledningsgruppen finns även räddningschef och enhetschefer.
Vi hanterar ekonomi, personal och drift i egen regi.
Organisationen och arbetsgången för skydd mot olyckor bygger på de tre skedena; före, under och efter
oönskad händelse. För att hantera olyckans tre skeenden organiseras räddningstjänsten i en förebyggande
enhet och en skadeavhjälpande enhet. I den skadeavhjälpande enheten ingår operativ heltidspersonal och
operativ räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB-personal).
Före olyckan
Skeendet före olyckan omfattar ett brett spektrum av förebyggande och förberedande arbete. Utbildning,
rådgivning och kommunikation med medborgaren är viktiga delar i detta arbete, men också insatsförberedande arbete som upprättande av insatsstöd samt intern utbildning och övning. Skeendet före olyckan
hanteras i samtliga enheter och all personal, förutom RiB-personalen, arbetar i stor utsträckning med
skeendet före olyckan.
Under olyckan
Arbetet under olyckan hanteras av den skadeavhjälpande enheten.
Efter olyckan
Skeendet efter olyckan syftar till att följa upp, utreda och utvärdera olyckor och oönskade händelser i syfte
att minska risken för en liknande olycka eller oönskad händelse. Även restvärdesräddning och återkoppling
till drabbad är arbetsuppgifter som genomförs i detta skeende. Samtliga enheter i organisationen deltar i
arbetet, vilket leds av styrkeledare, insatsledare och brandingenjörer från operativ heltid.

Övergripande verksamhet
Jämlikhet
Under 2017 påbörjade Räddningstjänsten Västra
Blekinge ett arbete med jämlikhetsfrågor. Med jämlikhet menas frågor som rör både jämställdhet och
mångfald. Det är ett viktigt arbete som kommer att
bedrivas systematiskt och målinriktat under flera år
med målet att jämlikhetsfrågor ska integreras som
en naturlig del i organisationen.
Arbetet under det första året var inriktat på att ta
reda på var organisationen stod i jämlikhetsfrågorna. En enkät genomfördes där resultatet tydligt
visade på att organisationen behöver tillföras kunskap i dessa frågor.

2

Gemensam värdegrund
Som en del i arbetet med jämlikhet har en gemensam värdegrund tagits fram, vilken utgörs av tre
värdeord. Värdeorden riktar sig dels mot tredje
man, dels till hur vi som arbetsgivare och medarbetare ska agera. Till varje värdeord har vi i punktform
uttryckt innebörden för oss.
Öppenhet
Vi är en organisation där vi visar öppenhet mot
varandra och våra medborgare.
Detta innebär för oss att:
•
vi är lyhörda för varandras behov och ser saker
ur olika perspektiv
•
vi är ärliga och inger förtroende
•
vi lyssnar engagerat och känner av stämningen
i samtalet
•
vi har en vilja att förändra och utveckla
•
alla har lika värde
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Här utbildar vi oss
i arbete på hög höjd.

Respekt
Vi tror på allas lika värde och vi visar respekt
för varandra och de vi möter.
Detta innebär för oss att:
•
vi respekterar att alla är olika och tänker
olika
•
vi pratar med varandra och inte om varandra
•
vi tror på medarbetarens vilja och förmåga
att göra ett bra jobb
•
vi sätter gränser i samtal som är kränkande eller diskriminerande
•
vi visar tillit och förtroende för varandra
•
vi har ett gott bemötande mot varandra
och våra medborgare
Trygghet
Vi är en organisation som står för trygghet i
hela samhället.
Detta innebär för oss att:
•
vi har rätt kompetens och resurser i vårt
arbete
•
vi försöker alltid att göra vårt bästa i alla
situationer
•
alla tar sitt ansvar och vi kan lita på varandra
•
vi syns i samhället samt skapar och bibehåller relationer
•
vi ger ett gott bemötande och professionell hjälp
•
organisationens förmåga speglar samhällets behov
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Förebyggande verksamhet
Myndighetsutövande
Under året har vi genomfört tillsyn enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) med fokus
på skolor, restauranger och samlingslokaler samt
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) enligt fastslagna frister.
Skolor, restauranger och samlingslokaler är verksamheter där personer kan befinna sig som inte
kan väntas veta hur lokalen är uppbyggd eller vart
släckutrustning och tillgängliga utrymningsvägar finns. Därför är det av vikt att brandskyddet
underhålls, att utrymningsskyltar fungerar och att

”Räddningstjänsten har totalt
larmats till 977 händelser under
2018”
utrymningsdörrar inte är blockerade eller låsta. I en
samlingslokal ska det också alltid finnas larm som
tidigt kan varsla samtliga personer om behov av
utrymning.
Vid årets tillsyner har olika slags brister uppmärksammats. Bland dessa kan nämnas dörrar som inte
uppfyller brandtekniska krav, avsaknad av alternativa utrymningsvägar, ofullständigt systematiskt
brandskyddsarbete (SBA) och bristande rutiner
avseende automatiska brandlarm.
Kommunikation
Under året har vi träffat många av de medborgare
som bor, vistas och verkar i våra tre medlemskommuner. Möten har skett både fysiskt vid olika
arrangemang och utbildningar samt genom sociala
medier. Vi har fortsatt vår närvaro på Instagram
med snabb och enkel kommunikation med våra
följare. Inlägg från övningar, konferenser, insatser,
utbildningar och vardagen har delats och på detta
sätt har vi kunnat förmedla en bredare bild av våra
olika arbetsuppgifter på Räddningstjänsten Västra
Blekinge. Facebook har använts kontinuerligt och
här har följarna kunnat ta del av ett flertal viktiga
och säsongsrelaterade budskap. Under året har vi
även haft det stora nöjet att få möta människor vid
fysiska träffar så som seniordagar, festivaler och
julskyltningar.
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Under våren har vi deltagit i förberedelserna inför
de festivaler som anordnas i våra medlemskommuner. I samband med festivalerna genomfördes
tillsynsarbete genom exempelvis besök på campingar och hos de matknallar som hanterar gasol.
Det största arbetet utfördes under Sweden Rock
Festival där vi kontrollerade den allmänna säkerheten på campingarna och kommunicerade med
rockarna på plats.
Utbildningar
Extern utbildning*:
kurser/info
Extern utbildning:
antal elever

2018

2017

2016

2015

2014

153

151

161

117

162

3 726 3 539

4 187

2 333

3 911

* Här ingår både utbildningar för skolor som övriga externa kurser.

Myndighetsutövande
Tillsyn enl. LSO

2018

2017

2016

2015

2014

156

98

37

43

36

Tillsyn enl. LBE

41

49

65

35

25

Tillstånd LBE

65

60

92

25

23

Analys och utredning
Insatsutvärdering

2018

2017

2016

2015

2014

1

1

4

3

6

Olycksförloppsutredning

3

1

2

9

5

Återkoppling

3

10

6

9

4

Skadeavhjälpande verksamhet
Arbetet har bedrivits utifrån de inriktningsmål och
prestationsmål som direktionen har beslutat om.
Under året har ett antal medarbetare genomgått
utbildning och fortbildning inom följande områden:
•
Fem medarbetare har genomgått kursen
Räddningsledning A
•
Sju deltagare har genomgått Preparandutbildning för nya deltidsbrandmän
•
Tio medarbetare har påbörjat nya utbildningen
för deltidsbrandmän, Grib
•
Två medarbetare har tagit båtförarebevis och
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•
•
•

VHF-certifikat har utfärdats till sju medarbetare
Två medarbetare har genomfört Regional samverkanskurs, RSK
Fyra medarbetare har genomfört instruktörskurs i DHLR i landstingets regi
Fem medarbetare har genomgått utbildning i
barn-HLR

Utveckling av ledningsförmågan i förbundet
En övningsplan för samtliga befälsnivåer har tagits
fram. Övningsplanen tydliggör vilka förmågor som
ska övas och hur respektive övning ska genomföras. Här finns också introduktionsplaner för nya
befäl.
Övningar och utbildningar som genomförts under
2018:
•
Personal i beredskap som räddningschef i
beredskap (RCB) eller insatsledare (IL) har
genomfört minst tre orienteringsövningar på
riskobjekt eller skyddsvärda objekt i förbundet.
•
Samtliga heltidsbefäl har givits möjlighet att
delta vid orienteringar på minst två av de
riskanläggningar (LSO 2:4) som ligger inom
förbundets område.
•
Två befälsträffar har genomförts där samtliga
befäl i västra Blekinge erhållit utbildning i
juridik i samband med insats samt taktik med
skärsläckare.
•
Fyra medarbetare har genomfört introduktionsutbildning efter genomförd kurs Räddningsledning A.

Samverkansövning kring pågående dödligt våld
Mot bakgrund av inträffade terrorbrott och andra
allvarliga hot mot samhället ökar behovet av samverkan mellan olika aktörer vid allvarlig händelse
med pågående dödligt våld. Erfarenheterna efter
terrordådet i Stockholm år 2017 visade på behovet
av att stärka beredskapen för liknande händelser
såväl nationellt som lokalt. Temat för årets samverkansövning mellan blåljusmyndigheterna i västra
Blekinge blev då självklar. Scenariot var att en
trafikolycka utanför en skola fortsatte med att gärningsmannen tog sig in i byggnaden och fortsatte
att skada människor. I stora drag visade utvärderingen att räddningstjänstens ledningsorganisation och rutiner kring hantering av vardagsolyckor
fungerar som en bas även i dessa sammanhang.
Säkerheten kring gärningsmannen låg av naturliga
skäl högt prioriterad och där konstaterades att
räddningstjänsten är ovan att hantera den typen av
risker.
Utredning om förbundets förmågor
Under år 2018 har en utredning om förbundets
förmåga till räddningsinsats genomförts. Utredningen konstaterar att utifrån förbundets riskbild
som helhet bör vissa förmågor stärkas eller omfördelas. Förmågorna i sig bedöms som goda men
det saknas tydliga prestationsmål och förklaringar.
Vidare bör förmågorna placeras ut mer strategiskt mellan stationerna i förbundet. Alternativet
kan vara att utöka övningstimmarna och göra fler
förmågor länsgemensamma. Utredningen föreslår
också förslag till prestationsmål för den operativa
verksamheten. Förmågeutredningen kommer att
Bild från
samverkansövningen
kring pågående dödligt
våld
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ligga till grund för ett reviderat handlingsprogram
som ska antas av direktionen under år 2019.
Insatsstatistik
Räddningstjänsten har totalt larmats till 977 händelser under 2018, vilket är en ökning med 16%
från föregående år. Främst har bränder i skog och
mark ökat liksom bränder i byggnader och trafikolyckor. Trenden är också tydlig att det totala antalet
händelser som räddningstjänsten larmats till de
senaste tio åren har ökat. Från år 2008 har antalet
larm ökat med ca. 40% med ett medelvärde på 789
händelser årligen.

Händelser från det gångna året, i och
utanför förbundet
Terrängbränder
Sommaren år 2018 präglades av en värmebölja
med många terrängbränder i spåret av torkan.
Säsongen för terrängbränder blev lång och började
tidigt. Redan i slutet av maj inträffade den största
skogsbranden i länet då ca. nio hektar brann i
Åkeholm utanför Svängsta i Karlshamns kommun.
Brandens omfattning och spridningsrisk medförde
att stora resurser lades på insatsen, bland annat
gav Försvarsmakten stöd i form av helikopter för
vattenbombning och markresurser. Även frivilliga
resurser hjälpte till.

Utryckningsstatistik

2018

2017

2016

2015

89

60

79

66

Brand i skog och mark

85

27

-

-

Annan brand

90

87

135

56

172

145

140

160

Brand i byggnad

Trafikolycka
Annan räddning
Automatlarm, ej brand

76

89

70

59

234

235

277

276

Övrigt

231

200

205

278

Totalt

977

843

906

895

5 194 5 933

5 571

Antal faktiska larmtimmar 8 308

Den nationella övergången 2016 från insatsrapport till händelserapport har
medfört att det är möjligt att särskilja olika typer av händelser på ett enklare
sätt. Från och med år 2017 kan bränder i skog och mark redovisas separat.
”Annan räddning” innefattar olyckor med farligt gods, utflöde, trafikolycka,
naturolycka, vattenskada, nödställd person, djurräddning, ras, drunkning och
översvämning. Kategorin ”övrigt” är i stort händelser som inte är räddningstjänsthändelser enligt Lagen om skydd mot olyckor samt händelser som faller
under Hälso- och sjukvårdslagen.

Ett arbete med att tillvarata erfarenheter från våra
skogsbränder och från skogsbränderna i norra
Sverige har påbörjats. Samverkan kring sommarens
händelser inom och utom länet har varit god. En av
framgångsfaktorerna var att sätta in stora resurser i
inledningen av händelsen där vi i större omfattning

Bild från
skogsbranden i
Åkeholm
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än tidigare nyttjade hela länets beredskap. Totalt
konstateras att antalet terrängbränder ökade trefyra gånger jämfört med ett normalår. Fyra medarbetare var också i Ljusdals kommun och hjälpte till
med ledningsresurser under de stora skogsbränderna. Hela kostnaden för insatserna i Norrland har
ersatts av MSB.
Trafikolyckor
En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga
hastigheter och den stora trafikvolymen. Antalet
trafikolyckor fortsätter också att öka i statistiken.
Glädjande är dock att vi sedan införandet av vajerräcken, som vägavskiljare, konstaterar att de flesta
händelser är av lindrigare art med få dödsolyckor.
Den övervägande delen är singelolyckorna som står
för ca. 60% av den totala andelen olyckor.
I oktober inträffade en olycka med en lastbil på
riksväg 29 norr om Karlshamn. Konsekvensen av
olyckan, som inträffade i ett vattenskyddsområde,
blev att diesel från drivmedelstankarna rann ut i diket. Hotet mot drickvattentäkten medförde omfattande försiktighetsåtgärder både i det akuta skedet
och i efterarbetet. Under hela hösten har området
kontrollerats avseende föroreningarna.

Brand i byggnad
Ett flertal omfattande bränder i byggnader har inträffat under år 2018. Den allvarligaste branden inträffade i centrala Karlshamn i mars då det började
brinna i ett 1700-talshus på Ågatan. Byggnaden
ligger i ett kvarter med gammal bebyggelse vilket
medförde att spridningsrisken till övriga byggnader var överhängande. En stor insats gav ändå ett
positivt resultat då branden kunde begränsas till
två lägenheter med ytterligare brandskador i konstruktionen i intilliggande utrymmen. Källarbränder
i flerfamiljshus blir ofta omfattande med stora
skador och risker för de boende när utrymningsvägen via trapphuset blockeras. Under året har flera
källarbränder resulterat i omfattande utrymningar
både via höjdfordon och via trapphus. Totalt kan
en stor ökning av bränder i byggnader konstateras
för år 2018. Ökningen är ca. 50% mellan de båda
senaste åren då 89 byggnadsbränder hanterades
under år 2018 jämfört med 59 bränder 2017. Den
största ökningen avser bränder i flerfamiljhus som
har ökat från 13 stycken år 2017 till 33 år 2018.
Tittar vi lite närmare på bränderna i flerfamiljshus
ser vi att startutrymmet oftast är köket, 18 av 33
lägenhetsbränder startar där. Även källarbränder i
flerfamiljshus har ökat under år 2018. För villabränderna är det köket och olika typer av eldstadsrelaterade bränder som sticker ut.

Bild från
trafikolyckan på
Bild från
riksväg 29.
trafikolycka,
Sölvesborg
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Mål och vision 2015-2018
Utifrån nationella mål i Lagen om skydd mot olyckor har
Räddningstjänsten Västra Blekinge formulerat förbundets
övergripande vision och verksamhetsidé.
Vision:

Området, som Räddningstjänsten Västra
Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt.
Verksamhetsidé:
Räddningstjänsten Västra Blekinge skall i första
hand förebygga olyckor inom verksamhetsområdet
skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats och skall samtidigt ha en optimal skadeavhjälpande verksamhet. Räddningstjänsten skall verka
för att skapa trygghet och säkerhet hos de som
bor, vistas och verkar inom kommunerna vid såväl
vanliga olyckor, olyckor som kan föranleda räddningsinsats och extraordinära händelser som under
höjd beredskap genom att hålla hög kvalitet på
verksamheten sett ur både ett producent- och konsumentperspektiv. Samtliga enheter inom organisationen skall så långt det är möjligt sträva efter att
upprätta rutiner för en hållbar ekologisk utveckling
och en effektiv användning av resurser. Vidare skall
Räddningstjänsten erbjuda en bra arbetsmiljö för
de anställda.
I förbundets handlingsprogram för perioden 20152018 anges fem inriktningsmål för vår verksamhet.
Dessa inriktningsmål innebär att Räddningstjänsten
skall:

• på ett snabbt och effektivt sätt genomföra
räddningstjänstuppdrag vid oönskade
händelser
• aktivt analysera, återföra och sprida
erfarenheter från inträffade oönskade
händelser
			
Direktionen antar årligen en verksamhetsplan med
mål för hela verksamheten, för den förebyggande
enheten samt den skadeavhjälpande enheten. I
planen beskrivs övergripande mål och aktiviteter
för varje process som härleds från förbundets fem
inriktningsmål.

Verksamhetsplan och uppföljning 2018
Verksamhetsplanen för 2018 beslutades av direktionen i december 2017 och innehåller totalt 20
aktiviteter som skall genomföras under året för att
uppfylla de 11 verksamhetsmålen.

• sätta medborgaren i fokus med hög
tillgänglighet för de som bor, vistas och
verkar i medlemskommunerna
• aktivt arbeta med att identifiera risker samt
förebygga oönskade händelser för att på
ett bra sätt planera för åtgärder vid sådana
händelser
• medverka till att stärka den enskildes
förmåga att själv förebygga och minska
effekterna av oönskade händelser

8
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Måluppfyllelse för året
Totalt är 9 av 20 aktiviteter genomförda. Två av
de fem övergripande aktiviteterna, sex av de tio
förebyggande aktiviteterna samt en av de fem skadeavhjälpande aktiviteterna. Två stycken aktiviteter
är påbörjade men har ej kunnat slutföras under år
2018. Tre av de övergripande aktiviteterna har inte
kunnat genomföras då sjukskrivningar har drabbat
nyckelpersoner inom förbundet. Den förebyggande
verksamhetens aktiviteter blev lidande då omprioritering av arbetsuppgifterna fick göras under året.
Detta då direktionen gav tjänstemännen i uppdrag
att utreda möjliga strukturella förändringar. Den
skadeavhjälpande verkamhetens gemensamma aktiviteter tillsammans med Räddningstjänsten Östra
Blekinge har inte kunnat genomföras då förbunden
har tvingats omprioritera resurserna.
Vi anser därför att vår måluppfyllelse under 2018 är
bristfällig på grund av ovan nämnda orsaker. Merparten av de ej uppfyllda aktiviteterna är flyttade
till 2019 års verksamhetsplan. Vi bedömer dock att
årets genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen tillsammans med vårt övriga arbete under
året är i linje med våra fem inriktningsmål.

Förklaring av figurer i verksamhetsplanens uppföljning
				

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Vi arbetar hela tiden med medborgaren i fokus.
Både vårt informations- och utbildningsarbete såväl som erfarenhetsåterföringen av våra utredningar stärker på olika sätt förmågan hos alla som bor,
vistas och verkar i våra medlemskommuner. Genom
att parallellt arbeta med kontinuerlig uppdatering
av vår utrustning och våra metoder blir vi också
effektivare på att genomföra räddningstjänstuppdrag för att på bästa sätt hjälpa medborgaren när
olyckan ändå inträffar.

528

9

Övergripande mål för verksamheten
Aktivitet

10

Status

Kommentar

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.

Slutförd. Disponibilitetskontroll genomförd. Begäran om krigsplacering av
disponibel personal inskickad till Rekryteringsmyndigheten. Kontakt påbörjad
med andra myndigheter angående ej
disponibel personal.

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.

Slutförd. Säkerhetsklassning av viss
nyckelpersonal genomförd. Ytterligare
säkerhetsklassning kommer att ske under 2019.

Revidera nuvarande jämställdhetspolicy med jämställdhetsplan. Arbetet ska vara klart 2018-06-30.

Ej genomfört på grund av resursbrist.
Aktiviteten överförd till VP 2019.
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Aktivitet

Status

Kommentar

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 genomfört på grund av resursbrist.
Aktiviteten överförd till VP 2019.

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 genomfört på grund av resursbrist. Aktiviteten överförd till VP
2019.
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Förebyggande verksamhet
Aktivitet

12

Status

Kommentar

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 pga. prioritet på under året uppkomna uppgifter.

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.

Checklista framtagen. Uppföljning
behövs under 2019.

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.

197 registrerade tillsyner trots föräldraledigheter och tjänsteledighet.

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 pga. prioritet på under
året uppkomna uppgifter.
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Aktivitet

Status

Kommentar
Informationsbrev utsänt.

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.

Kommunikationsinsatser ska utföras enligt kommunikationsplan och ska sedan följas upp vid varje
inplanerat möte (fyra gånger/år). Klart senast 201812-15.

Kommunikationsplanen
har i stort efterföljts.

Inventering av förebyggande information på Räddningstjänstens hemsida ska ha utförts senast 201803-31. Denna inventering ska sedan följas av ett
uppdateringsarbete. Information som förmedlas ska
vara aktuell och ansökningsblanketter ska vara lättbegripliga. Klart senast 2018-11-30.

Inventering
börjad.
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Aktivitet

14

Status

Kommentar

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.

Utbildning har erbjudits och genomförts. Ytterligare arbete behövs
gentemot Olofströms kommun.

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 201805-30.

Tidsbrist och samordningsproblem
i gruppen. Besök planeras för våren 2019.

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.

Utbildningen framtagen och genomförs.
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Skadeavhjälpande verksamhet
Aktivitet

Status

Kommentar

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.

Slutförd.

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.

Personalbrist i båda organisationerna har medfört att aktiviteten flyttas framåt.

Räddningstjänsten ska senast 2018-11-30 ha genomfört fyra insatsövningar i samverkan med Räddningstjänsten Östra Blekinge utifrån ett överenskommet scenario.

Personalbrist i båda organisationerna och problem att hitta
lämpliga övningsobjekt har
medfört att aktiviteten flyttas
framåt.

Räddningstjänsten har senast 2018-05-31 genomfört en utredning tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge avseende förutsättningarna för
samarbete kring en gemensam vikariepool i länet.

Personalbrist i båda organisationerna har medfört att
aktiviteten flyttas framåt.

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.

Verktyget är provat och
kommer att implementeras
under år 2019.
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Medarbetare
Antal anställda
Tabellen nedan visar antalet anställda per kön fördelat på personalkategorierna. Föregående år anges inom
parantes.

Personalkategori

Kvinnor

Män

Totalt

Medelålder

Förtroendevalda och revisorer

9 (9)

Övrig personal*

5 (7)

12 (12)

21 (21)

63 (60)

12 (13)

17 (20)

45 (41)

Brandmän, heltid

1 (1)

27 (23)

28 (24)

42 (42)

Brandmän, deltid

7 (7)

104 (99)

111 (106)

42 (42)

Brandvärn

0 (0)

10 (9)

10 (9)

44 (43)

22 (24)

165 (156)

187 (180)

Totalt

*Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrationspersonal, driftspersonal, brandingenjör,
brandinspektör och utbildningssamordnare.

RCB och
Insatsledare

grå = brandman
röd = styrkeledare
gul = insatsledare (IL)
vit = räddningschef i
beredskap (RCB)

Rekryteringar

Under året som har gått har förbundet rekryterat
RiB-personal. Vid det första rekryteringstillfället
anställdes åtta nya medarbetare som togs i tjänst
vid månadsskiftet maj/juni efter att ha genomgått
en tre veckors intern grundutbildning (preparandutbildning). Det andra rekryteringstillfället
påbörjades under december och beräknas vara
klart under första kvartalet 2019.
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Förhoppningarna är att kunna täcka det behov som
finns av RiB-personal i förbundet. Det är främst på
brandstationerna i Mjällby och Svängsta som det är
svårt att rekrytera till.
Under året har ett femte skiftlag på den operativa heltidsstyrkan införts. Detta har gjorts för att
minska det stora övertidsuttaget som har funnits
bland den operativa personalen. Fyra nya brandmän har rekryterats och började sin anställning den
1 januari 2018. En utvärdering av det femte skiftet
kommer att göras under år 2019.
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”Jämfört med föregående år har den totala sjukfrånvaron
ökat, vilket även andelen långtidssjukskrivna har gjort.”
Personalkompetens
För att upprätthålla Räddningstjänstens uppdrag är
det viktigt med kompetensutveckling och att det
finns spetskompetens inom organisationen. Därav
upprättas varje år en övningsverksamhet som
ska återspegla medlemskommunernas riskbilder.
Utifrån denna övar respektive befattning på hur
man ska agera ute på olycksplatsen. I tabellen finns
specificerat antal övningstimmar per år per personalkategori. Föregående års övningstimmar anges
inom parantes.

Sjukfrånvaro
I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron i
förhållande till den ordinarie arbetstiden samt hur
stor del av den som utgör långtidssjukfrånvaro.
Jämfört med föregående år har den totala sjukfrånvaron ökat, vilket även andelen långtidssjukskrivna
har gjort. Förbundet har haft ett flertal långtidssjukskrivningar som påverkat utfallet. Jämförelsesiffrorna från år 2017 är något låga då förbundets
personalsystem inte beräknat sjukstatistiken på ett
korrekt sätt. Problemet är åtgärdat under 2018.
I tabellen anges föregående år inom parantes.
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Personalkategori

Övningstimmar/år

Räddningschef och brandingenjör
60 (60)
Insatsledare
30 (30)
Styrkeledare och brandman, heltid 150 (150)
Styrkeledare, deltid
10 (10)
Styrkeledare och brandman, deltid
50 (50)

		

		

Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/

ordinarie arbetstid

total sjukfrånvaro

29 år eller yngre

1,63 % (1,34 %)

0,00 % (0,00 %)

30-49 år

4,60 % (2,32 %)

36,81 % (17,91 %)

50 år eller äldre
Totalt

5,53 % (2,25 %)

54,82 % (61,68 %)

4,40 % (2,15%)

40,70 % (29,85 %)
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Ekonomi
Årets resultat
För 2018 redovisar förbundet ett resultat på -2 486 tkr, jämfört med budgeterat resultat -955 tkr.

Verksamheten i siffror

2018

2017

2016

2015

2014

Antal invånare den 1/11

63 310

63 177

62 799

62 099

61 546

Årets resultat (tkr)

-2 486

-1 644

-33

844

-437

Totala medlemsbidrag/inv (kr)
Årets resultat exkl. bidrag/inv (kr)

812

792

773

780

801

-852

-818

-773

-760

-808

Självfinansieringsgrad (%)

9

8

10

10

8

Soliditet (%)

9

16

21

21
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Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader, avskrivningar och
finansiellt resultat. Soliditet är det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna.

Verksamhetens intäkter
Årets intäkter uppgår till 5 633 tkr vilket är 118 tkr
högre än budgeterat. I ökningen finns dock en ersättning från MSB för att täcka förbundets kostnader vid skogsbranden i Ljusdal. Bortser vi från den
ersättningen uppgår intäkterna till 5 370 tkr, 145
tkr lägre än budgeterat. Minskningen jämfört med
budget beror i huvudsak på att budgeterade intäkter för utbildningar i Heta arbeten varit för högt
uppskruvade. Förbundet har också blivit av med
intäkten för slangvård då kunden valt att vända sig
till en annan leverantör. Intäkterna för restvärdesräddning har däremot ökat där utfallet överstiger
budget med 77 tkr.

Verksamhetens kostnader
Förutsättningarna inför år 2018 var att budgeten
inte balanserade då kostnaderna översteg intäkterna med 955 tkr. Tjänstemännen tog, i slutet av
år 2017, fram olika förslag för att nå en budget i
balans men direktionen beslutade att underskottet skulle tas av det egna kapitalet och därmed inte
återställas.
Förbundet har dessutom haft ett mycket ansträngt
år då antalet larm har ökat med 16% och antalet
larmtimmar har ökat med 60% jämfört med år 2017.
Se tabell för utryckningsstatistik på sidan 6. Detta
får såklart en direkt påverkan på verksamhetens
kostnader. Verksamhetens kostnader uppgår till 55
277, 1,7 mkr högre än budgeterat. De ökade kostnaderna kommer främst från ökade
arbetskostnader som avviker med 782 tkr från
budget.
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Arbetskostnadernas utfall är 44 976 tkr, 782 tkr högre än budgeterat och 2 mkr högre än föregående
år. Differensen mot budget samt mot föregående
år beror till stor del på ersättningen vid larm till

RiB personal. Antalet ökade larmtimmar innebär
att förbundets RiB-personal har arbetat i mycket
större utsträckning än tidigare år och därmed blir
deras ersättning högre. Utfallet för ersättningen år
2018 är 900 tkr högre än budgeterat. Även kostnaderna för timlön, OB-tillägg samt övertid överstiger
budget. Pensionskostnaderna är däremot lägre än
budgeterat då en brandman valt att senarelägga
sin pension.
Förbundets kostnader för inköp av tjänster från
annan räddningstjänst överstiger budget med ca
200 tkr vilket också går att härleda till de större
skogsbränder som förbundet drabbades av under
sommaren. Räddningstjänsten Östra Blekinge har
då varit behjälplig med personal. Kostnaderna för
konsulttjänster är 300 tkr högre än budgeterat
vilket bland annat beror på att en vikarierande
ekonom har tagits in från ett bemanningsföretag.
Detta innebär istället minskade lönekostnader.
Avskrivningskostnaderna är 88 tkr lägre än budgeterat vilket beror på att förbundet hade planerat
en större investering av en insatsledarbil som först
blir klar under år 2019 samt att räddningsbilen blev
aktiverad först i slutet av år 2018.

		
Räddningsmateriel
Insatsledarbil

Budget 2018

Utfall 2018

257

95

1 450

0

Räddningsbil (fr budget 2017) 0
Besiktningsbil
Totalt
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1 859

500

Leasing

2 135

1 954

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2018 togs av direktionen i oktober 2017 men har reviderats två gånger
under år 2018. Budgeten för insatsledarbilen har
höjts med 250 tkr och inköp av två tillkommande
kemdräkter har beviljats.
Under 2018 levererades räddningsbilen som fanns
med i 2017 års investeringsbudget. På grund av
diverse brister i bilen kunde den inte bli godkänd
och aktiverad förrän i december månad. Gällande
insatsledarbilen fick förbundet endast in ett anbud
och bilen kunde beställas först i slutet av 2018 efter
långa diskussioner med leverantören om vad som
var kostnadsdrivande.
Räddningsmateriel består av tre stycken kemdräkter.

Skulder och pensionsavsättning
Pensionsavsättningarna har ökat med 212 tkr.
Förbundet använder försiktighetsprincipen i uppbokning av pensionsavsättning, vilket innebär att
generellt antagande om pensionsålder har satts till
58 år. Därmed får förändrade pensionsdatum stort
genomslag, men det blir då till det bättre och inte
till det sämre. Framtida utveckling av pensionsskulden är svår att förutse men planering görs utifrån
de prognoser som erhålls från KPA två gånger per
år.
I dagsläget har förbundet ingen särskild förvaltning
av pensionsmedel vilket innebär att de framtida
pensionsutbetalningarna måste finansieras med
återlånade medel, dvs. i den löpande verksamheten.

Balanskravsresultat
Av kommunallagen framgår att förbundet ska ha
en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att
intäkterna ska vara större än kostnaderna. Detta ska
redovisas i en så kallad balanskravsutredning, där
årets resultat med olika avdrag och tillägg visas i ett
balanskravsresultat, se not 5. Årets resultat enligt
balanskravet uppgår till -2 551 tkr. Det innebär att
förbundet inte uppfyller kommunallagens krav på
ekonomi i balans. I avstämningen mot balanskravet
har resultatet påverkats av en realisationsvinst som
uppkom då ett fullt avskrivet fordon samt ett antal
gasolvärmare sålts.

Finansiella mål och god ekonomisk
hushållning
Direktionen har i oktober 2017 reviderat de finansiella mål som fastställdes 2013. Samtidigt antogs
en reviderad ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning”.

538

(tkr)

2018

2017 2016 2015 2014

Eget kapital 2 697 5 183 6 827 6 860 6 016

De nya finansiella målen är enligt nedan:
1. 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 bland
förbundets personal.
Målet är ej uppnått, eget kapital 2018-12-31 är
2 697 tkr medan 2017 års semesterlöneskuld
uppgick till 2 933 tkr.
2. Kommunalförbundet skall årligen göra fullständiga avsättningar till pensionsskulden
i balansräkningen, enligt beräkningar från
pensionsförvaltare. I dessa beräkningar skall
försiktighetsprincipen vara gällande.
Målet är uppnått. Avsättning har gjorts enligt
underlag från KPA, försiktighetsprincipen är
beaktad.
Förbundets tidigare stabila egna kapital är reducerat till 2,7 mkr för år 2018. 2019 års budget
balanserar ej utan är beslutad med ett underskott
på -2,4 mkr. Därmed är det egna kapitalet näst intill
förbrukat.
Räddningstjänsten Västra Blekinge har under åren
haft en stabil ekonomi vilket gjort att verksamheten inte blivit lidande av oförutsedda svängningar
i resultatet. Detta har dock förändrats och under
året har driftskostnaderna fått hållas tillbaka för att
undvika ett alltför stort underskott för året.
I de prognoser som tagits fram från KPA som
förvaltar förbundets pensioner ser vi stadigt ökade
pensionskostnader och vi ser även en allt större
diskrepans mellan de intäkter förbundet har och
de ökande kostnaderna vad gäller arbetskostnad
och löpande drift. Tillsammans med våra medlemskommuner behöver vi hitta en långsiktig lösning
för att kunna återfå den ekonomiska stabilitet som
i förlängningen gör att vi kan bibehålla en stabil
räddningstjänst. Detta skapar en trygghet för de
som bor, vistas och verkar i våra medlemskommuner.
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Resultaträkning
		

Not

Budget

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Belopp i tkr		

2018

2018

2017

2016

2015

Verksamhetens intäkter

1

5 515

5 633

5 212

5 750

5 724

Verksamhetens kostnader

2

-53 538

-55 277

-52 726

-50 202

-49 361

Avskrivningar

3

-3 716

-3 628

-3 385

-3 429

-3 718

Verksamhetens nettokostnader		 -51 739

-53 272

-50 899

-47 881

-47 355

									
Medlemsavgift Räddningstjänst		

51 331

51 331

49 718

48 000

Riktat statsbidrag från MSB		

0

0

0

0

Finansiella intäkter		

48 000
0 		

0

0

0

7

1

4

-547

-545

-463

-159

-262

Resultat före extraordinära poster		

-955

-2 486

-1 644

-33

384

Finansiella kostnader

Jämförelsestörande post

4

0

0

0

0

460

Årets resultat

5

-955

-2 486

-1 644

-33

844

Not

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Belopp i tkr			

2018

2017

2016

2015

Kassaflödesanalys
			

Löpande verksamhet							
Årets resultat			
Justering för av- och nedskrivningar		

3

-2 486

-1 644

-33

844

3 628

3 385

3 429

3 718

Justering för realisationsresultat		

3

-65

-1 671

-529

-232

Förändring av pensionsavsättning		

8

212

1 030

-1 416

-795

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		

6

-52

705

-344
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Ökning/minskning av kortfristiga skulder		

9

1 156

-2 717

1 078

521

Medel från den löpande verksamheten			

2 393

-912

2 185

4 592

									
Investeringsverksamhet								
Förvärv av mat. anläggningstillgångar		

3

-1 957

-7 124

-1 877

-1 156

Försäljning/utrangering av mat. anläggningstillgångar

3

123

1 671

529

232

Medel från investeringsverksamheten			

-1 834

-5 453

-1 348

-924

Finansieringsverksamhet
Övriga långfristiga skulder			

-94

1 841

0

0

Medel från finansieringsverksamheten

-94

1 841

0

0

								
Årets kassaflöde

20

-465

-4 523

837

3 668  

Likvida medel vid årets början			

11 996

16 519

15 682

12 014

Likvida medel vid årets slut			

12 461

11 996

16 519

15 682
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Balansräkning
			

Not

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

2018

2017

2016

2015

Belopp i tkr		

TILLGÅNGAR							
Materiella anläggningstillgångar						
Maskiner och inventarier

3

15 769

17 498

13 760

15 312

Summa materiella anläggningstillgångar			

15 769

17 498

13 760

15 312

							
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar

6

2 506

2 454

2 926

2 582

Likvida medel		

12 461

11 996

16 519

15 682

Summa omsättningstillgångar			

14 967

14 450

19 445

18 264

Summa tillgångar			

30 736

31 948

33 205

33 576

							
EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital vid årets ingång

7

5 183

6 827

6 860

6 016

Årets resultat		

-2 486

-1 644

-33

844

Summa eget kapital			

2 697

5 183

6 827

6 860

							
Avsättningar							
Avsättning för pensionsskuld

8

17 983

17 771

16 741

18 157

Summa avsättningar			

17 983

17 771

16 741

18 157

							
Skulder						
Långfristiga skulder		
Kortfristiga skulder

1 747

1 841

0

0

9

8 309

7 153

9 637

8559

Summa skulder			

10 056

8 994

9 637

8 559

Summa eget kapital och skulder			

30 736

31 948

33 205

33 576

Karlshamn den 27 februari 2019					
					

			
Kenneth Hake

Ewonne Månsson

Rolf Persson		

			
					
Katrin Johansson
Jan-Erik Pilthammar
Ola Bengtsson
					

			
Marco Paulsson
Mats Svensson
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Gert Gustavsson
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Värderings- och redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag
(1997:614) om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat 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.

ningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års ålder.
Övriga pensioner betalas in till KPA årligen via en
försäkringslösning. Årets avsättning har ökat i enlighet med beräkning från KPA. Liksom föregående
år tillämpar förbundet försiktighetsprincipen vid
värdering av pensionsskuldsavsättning i bokslutet.
Förbundet har inga övriga åtaganden avseende
särskilda pensioner till förtroendevalda eller anställda.

Leasingavtal
Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta
ej redovisas separat.

Systemdokumentation och
behandlingshistorik
Dokumentation är upprättad.

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 5-10 år
Fordon 5-20 år
Maskiner och inventarier 3-10 år
Förbundet tillämpar komponentavskrivning gällande tillgångarnas nyttjandeperiod, uppdelning
i komponenter har gjorts gällande förbundets
nyinköpta båtar.

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 utryck-
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Noter till resultat- och balansräkning
Not 1		
Verksamhetens intäkter
2018
Försäljning, taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag och ersättningar
Utbildning samt fsg av tjänster

2 785
205
889
1 754
5 633

Not 2		
Verksamhetens kostnader
2018
Inköp av förbrukningsmateriel
Konsulttjänster inkl revision
Lokalkostnader inkl hyra
Hyra av anläggningstillgång
Kostnader för arbete
Övriga kostnader

2 174
490
4 098
261
44 977
3 277
55 277

2017

2016

2015

2 565
255
783
1 609
5 212

2 691
438
620
2 001
5 750

2 521
463
737
2 003
5 724

2017
2 251
453
3 795
233
42 999
2 995
52 726

2016

2015

2 701 3 573
288
416
4 288 4 215
283
289
39 405 37 170
3 237 3 698
50 202 49 361

Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 931 tkr
(933 tkr) och kostnader för Rakelabonnemang med ca 446 tkr (447
tkr).

Not 3		
Maskiner och inventarier
Ej ägda Invent
Bilar
fastigheter verktyg Fordon Totalt
Anskaffningsvärde				
Ing anskaffningsvärde
5 937 11 457 40 730 58 124
Inköp
0
95
1 862 1 957
Försäljning/utrangering
0
-351
-347
-698
Utg anskaffningsvärde
5 937 11 201 42 245 59 383
				
Ackumulerade avskrivningar				
Ing. ack avskrivningar
-3 985 -7 665 -28 975 -40 625
Försäljning/utrangering
0
351
288
639
Årets avskrivningar
-147
-544 -2 937 -3 628
Utg ack avskrivningar
-4 132 -7 858 -31 624 -43 614
Bokfört värde
1 805
3 343 10 621 15 769

För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevarande år. Investeringar består av tre kemdräkter samt en räddningsbil
från 2017 som levererats och tagits i bruk 2018.		

Not 4		
Finansiella kostnader
2018
Räntekostnader
Ränta på pensionsskuld
Jämförelsestörande post
Återbetalning av Forapremier
Förändring av diskonteringsränta

2017

2016

2015

100
445
545

106
357
463

9
150
159

8
254
262

0
0
0

0
0
0

0
0
0

460
0
460

542

Not 5		
Balanskravsutredning
2018

2017

2016

2015

Årets resultat enl. resultaträkning -2 486
Realisationsvinster
-65
Realisationsförluster
0
-2 551

-1 644
-255
0
-1 899

-33
-146
0
-179

844
-232
0
612

Not 6		
Kortfristiga fordringar
2018

2017

2016

2015

1 055
916
535
2 506

1 215
898
341
2 454

965
1 041
920
2 926

601
1 516
465
2 582

Not 7		
Eget kapital
2018

2017

2016

2015

Kundfordringar
Interimsfordringar
Övriga fordringar

Ingående eget kapital
Årets balanskravsresultat

5 183
-2 486

6 827
-1 644

6 860
-33

6 016
844

Utgående eget kapital

2 697

5 183

6 827

6 860

2016

2015

Not 8		
Pensionsskuld
2018

2017

Ingående avsättning
17 771
Pensionsutbetalningar
-679
Nyintjänad pension
406
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 445
Förändring av löneskatt
41
Övrigt
-1
Sänkning av diskonteringsränta
0
Utgående avsättning
17 983

16 741
-724
1 203
357
201
-7
0
17 771

18 157 18 952
-757
-639
1 500 1 570
150
254
-276
-155
-2 033 -1 825
0
0
16 741 18 157

Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt
särskild löneskatt. Avsättning för särskild löneskatt ingår med
24,26 procent.			

Not 9		
Kortfristiga skulder
2018
Leverantörsskulder
Källskatt och sociala avgifter
Särskild löneskatt
Interimsskulder
Semesterlöneskuld

2 171
1 506
498
1 215
2 919
8 309

2017

2016

2015

2 673
47
257
1 243
2 933
7 153

3 947
1 372
249
1 272
2 797
9 637

3 212
1 468
310
1 185
2 384
8 559
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Revisionsberättelse för år 2018
Vi, av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet Räddningstjänsten Blekinge av dess direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Vi bedömer sammantaget att direktionen inte fullt ut har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi grundar denna bedömning på att vi under år 2018 särskilt granskat direktionens ekonomistyrning, där vi bedömer att
direktionen inte fattat beslut om åtgärder för en ekonomi i balans. 2018 års underskott uppgår
till 2,5 mnkr, samtidigt som 2019 års budget är underfinansierad. Det kvarstående egna kapitalet uppgår vid utgången av år 2018 till 2,7 mnkr.
Vi ser allvarligt på den ekonomiska situationen i förbundet och riktar därför kritik mot direktionen då vi bedömer att den brustit i sin ekonomiska styrning.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de
finansiella mål och delvis med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.
Vi bedömer att kommunallagens krav på en ekonomi i balans inte är uppfyllt för år 2018.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunalförbundets årsredovisning.
Vi tillstyrker, trots ovanstående, att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Karlshamn den 4 mars 2019

Ivan Todorov			
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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år
2018.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag
om kommunal redovisning och god redovisningssed.


Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. Av de finansiella målen är ett mål uppfyllt medan ett mål inte är uppfyllt. Målet om nivån på förbundets eget kapital uppfylls inte.
Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda
målen i verksamhetsplanen för år 2018. Vi rekommenderar att i större utsträckning upprätta mål med mätbara indikatorer.


Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.
Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Direktionen har i samband med behandling av årsredovisningen beslutat att 2018 års underskott på 2 551 tkr inte ska återställas. Det egna kapitalet, 2,7 mnkr, är lägre jämfört
med den målnivå som direktionen beslutat om. Av årsredovisningen framgår att 2019 års
budget inte balanserar utan är beslutade med ett underskott.
Direktionen har i riktlinjer för god ekonomisk hushållning och i budget för år 2019 reviderat det finansiella målet. Av budgeten för år 2019 framgår:
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”Nuvarande ekonomiska förutsättningar gör att förbundet tvingas göra en ambitionssänkning av det finansiella målet på kort sikt. Det finansiella målet avseende eget kapital skrivs därför om till att förbundet ska bibehålla ett positivt eget kapital. På lång sikt
ska det egna kapitalet uppgå till 3 mkr för att få ett hållbart finansiellt arbete samt för
att ha en buffert vid exceptionellt ekonomiskt ansträngande år.”
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

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, landsting
och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras
den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i
tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål
direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen
för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt kommunalförbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för
god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte
Mars 2019
Räddningstjänstförbundet Västra Blekinge
PwC

4 av 10

550

Granskning av årsredovisning

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunalförbundets controller. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har
följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har
skett genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades 2019-02-10. Direktionen fastställer årsredovisningen 2019-02-27.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:


Kommunallagen (KL)



Lag om kommunal redovisning (KRL)



Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)



Direktionens beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av kommunalförbundets verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis
efter räkenskapsåret. Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamhete.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro samt åldersindelad.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budgetavvikelser för större investeringar lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.
Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Förbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Avstämning av balanskravet visar ett underskott på -2 551 tkr. Underskottet avser årets resultat med 2 486 tkr samt reavinst beroende på avyttring av inventarier 65 tkr.
Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4 kapitlet
i kommunal redovisningslag. Någon plan för återställande av eget kapital presenteras inte
i årsredovisningen.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning, där verksamhetens förändrade kostnadsbild kommenteras för det gångna året och framåt.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer att förbundets ekonomiska situation och utveckling beskrivs på ett utförligt
sätt.
Vi delar direktionens bedömning att balanskravet inte har uppfyllts. Avstämning av årets
resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4 kapitlet i kommunal redovisningslag. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen uppfyller kraven avseende upplysningar
om balanskravet. Någon plan för att återställa eget kapital presenteras inte i årsredovisningen.
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Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Direktionen har i samband med behandling av årsredovisningen beslutat att 2018 års underskott på 2 551 tkr inte ska återställas. Det egna kapitalet, 2,7 mnkr är lägre jämfört med
den målnivå som direktionen beslutat om. Av årsredovisningen framgår att 2019 års budget inte balanserar utan är beslutade med ett underskott på -2,4 mnkr. Det kommer att
leda till att det egna kapitalet näst intill är förbrukat.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag
om kommunal redovisning och god redovisningssed.

3.2.

God ekonomisk hushållning

3.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk
hushållning som fastställts i budget 2018:
Finansiella mål
Kommunalförbundets egna
kapital ska lägst motsvara
nivån på förbundets semesterlöneskuld vid utgången av föregående år.
Kommunalförbundet ska
årligen göra fullständiga
avsättningar till pensionsskulden i balansräkningen
enligt beräkningar från
pensionsförvaltare.

Utfall 2018
Eget kapitalet 2018-12-31
är 2 697 tkr.
Semesterlöneskulden
2018-01-01 var 2 933 tkr

Avsättning har gjorts enligt
underlag från KPA.

Måluppfyllelse

Ej uppfyllt.

Uppfyllt

Av redovisningen framgår att ett mål är uppfyllt och att ett mål inte är uppfyllt.
Mål för verksamheten

Direktionen har antagit mål för verksamheten i verksamhetsplanen. Verksamhetsmålen
är indelade i övergripande nivå, förebyggande verksamhet och skadeavhjälpande verksamhet. Det finns totalt 20 aktiviteter kopplade till verksamhetsmålen. Samtliga aktiviteter följs upp i årsredovisningen.
Övergripande nivå
-

Civilt försvar

-

Jämlikhet

Till ovanstående två mål finns fem aktiviteter. Två aktiviteter redovisas som slutförda och
tre som ej påbörjade. Det ej påbörjade är kopplade till verksamhetsmålet för jämlikhet.
Förebyggande verksamhet
-

Individanpassat brandskydd
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-

Myndighetsutövande

-

Kommunicera med rätt målgrupp på rätt sätt

-

Utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor

Till ovanstående fyra mål finns tio aktiviteter. Sex aktiviteter redovisas som slutförda, en
aktivitet som påbörjad och tre som ej påbörjade.
Skadeavhjälpande verksamhet
-

Förmågor hos räddningsstyrkor i förbundet

-

Utveckling av ledningsförmågan i förbundet

-

Samövningar med Räddningstjänsten Östra Blekinge

-

Utreda samarbete kring vikariepool

-

Kvalitetssäkring av räddningsledare

Till ovanstående fem mål finns vardera en aktivitet. Den första av ovanstående aktiviteter
är bedöms som slutförd. Den sistnämnda aktiviteten är påbörjad. Övriga tre aktiviteter är
ej påbörjade.
I förvaltningsberättelsen kommenteras anledningen till den delvis bristfälliga måluppfyllelsen.

3.2.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. Av de finansiella målen är ett mål uppfyllt medan ett mål inte är uppfyllt. Målet om nivån på förbundets eget kapital uppfylls inte.
Direktionen har i riktlinjer för god ekonomisk hushållning och i budget för år 2019 reviderat det finansiella målet. Av budgeten för år 2019 framgår:
”Nuvarande ekonomiska förutsättningar gör att förbundet tvingas göra en ambitionssänkning av det finansiella målet på kort sikt. Det finansiella målet avseende eget kapital skrivs därför om till att förbundet ska bibehålla ett positivt eget kapital. På lång sikt
ska det egna kapitalet uppgå till 3 mkr för att få ett hållbart finansiellt arbete samt för
att ha en buffert vid exceptionellt ekonomiskt ansträngande år.”
Vi rekommenderar att medlemskommunerna och direktionen gemensamt fastställer ett
finansiellt mål som med viss långsiktighet ligger till grund för direktionens ekonomiska
planering och uppföljning.
Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda
målen i verksamhetsplanen för år 2018. Vi rekommenderar att i större utsträckning upprätta mål med mätbara indikatorer.
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3.3.

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.
Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt förbundets intäkter och kostnader för året
samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.
Årets resultat är negativt och uppgår till -2 486 tkr. Av lämnade resultatkommentarer
redogörs för budgetavvikelserna.
I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter ökat med 421 tkr och verksamhetens kostnader har ökat med 2 551 tkr. Av lämnade upplysningar framgår orsakerna
till ökningen.

Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsavgift Räddningstjänst
Riktat statsbidrag från MSB
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Utfall Budget Budget2018
2018 avvikelse
5 633
-55 277
-3 628
-53 272
51 331
0
0
-545
-2 486

5 515
-53 538
-3 716
-51 739
51 331
0
0
-547
-955

Utfall
2017

118
4 744
-1 739
-52 267
88
-3 385
-1 533 -50 908
0
49 718
0
0
0
0
2
-454
-1 531
-1 644

Vid granskningen av resultaträkningen har bland annat följande väsentliga avvikelser noterats:


Intäkterna har ökat med 118 tkr jämfört mot budget och med 421 tkr jämfört med
föregående år. Ökningen jämfört med budget beror i huvudsak på att förbundet
fått en ersättning från MSB för att täcka förbundets kostnader vid skogsbranden i
Ljusdal med 263 tkr. Jämfört med budget har intäkterna för utbildningar inte nått
upp till budget och att intäkten för slangvård minskat.



Kostnader har ökat med 1 739 tkr jämfört mot budget och med 2 551 tkr jämfört
med föregående år. De högre kostnaderna kommer främst från ökade arbetskostnader till följd av ökat antal larm bland annat till följd av den varma sommaren.
Kostnader för inköp av tjänster från annan räddningstjänst överstiger budget och
beror på de större skogsbränder som förbundet drabbades av under sommaren.

Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och skulder
per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade
samt har värderats enligt principerna i KRL.
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Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommunens materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Förbundet tillämpar komponentavskrivning
gällande tillgångarnas nyttjandeperiod och uppdelning i komponenter har gjorts gällande
förbundets nyinköpta båtar.
Pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i den kommunala redovisningslagen.
Framtida pensionsutbetalningar finansieras i den löpande verksamheten.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.

3.3.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

2019-03-04

Jörn Wahlroth
Uppdragsledare

Caroline Liljebjörn
Projektledare
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När VMAB bildades som bolag
för drygt 40 år sedan var det
för att kunna möta de nya
miljökraven i den dåvarande
lagstiftningen. Mycket har hänt
sedan dess men en sak som
inte har förändrats under alla
dessa år är bolagets vilja och
ambition att ständigt söka nya
möjligheter i miljöarbetet –
viktigt för miljön och en central
del i VMAB:s strategi för den hållbara utvecklingen.
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För oss är helheten i fokus, både ur miljö- och
kundperspektiv, därför slår vi inte av på takten utan
fortsätter arbeta aktivt med att utveckla dialogen och
kommunikationen med våra kunder, abonnenter och
samarbetspartners.
När vi blickar tillbaka på det gångna året kan vi konstatera
att 2018 var ett dynamiskt och händelserikt år. Vi sjösatte
flera av våra planerade miljösatsningar och kunde
också iscensätta nya. Nu blickar vi framåt och ser till att
vidareutveckla vår verksamhet och våra anläggningar för
en kvalitetssäkrad avfallshantering. VMAB ska tillhöra de
ledande återvinnings- och avfallsbehandlingsföretagen i
regionen och föra utvecklingen av en långsiktigt hållbar
avfallshantering framåt. Det är inte bara vår ambition utan
även vårt mål.
VMAB arbetar för samhällsnytta och miljö – och med
kunden i fokus. I vårt kvalitetsarbete fortsätter vi
outtröttligt att vässa och växla upp, stärka och förädla
insatserna för ökad kundnöjdhet. Vi får högt betyg
i mätningar och kundanalyser och vårt varumärke
vilar på en stabilt trygg plattform. Det vet vi. Men ett
utvecklingsarbete får aldrig stanna upp och ta paus.
Det förtroende vi har byggt upp är vi rädda om och
hanterar med största respekt. Relationen med våra
kunder, abonnenter och samarbetspartners får inte tas för
självklar utan värnas. Varaktiga relationer måste förfinas
och förädlas, nya relationer ska bemötas med lyhördhet
och flexibilitet. Därför kavlar vi upp ärmarna och rustar för
ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar och bygger
vidare på hållbara relationer och samarbeten för att föra
miljöarbetet vidare i enlighet med intensioner och riktlinjer.
Jag och mina medarbetare ser fram emot att få göra det
tillsammans med dig!

Text, inledning: Krisztina Andersson, Purple Passion
Kommunikation, Karlshamn
Faktakällor: Avfall Sverige, Länsstyrelsen i Blekinge och
VMAB.
Foto: Roger Karlsson, Purple Passion Kommunikation,
Karlshamn
Tryck: Copygraf AB, Bräkne-Hoby, 2019
Upplaga: 150 ex

Mörrum februari 2019

Susanna Strandberg
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VMAB – Miljöföretaget mitt i kretsloppet
Forskning och innovation

En drivande aktör i branschen

Som miljöföretag bidrar VMAB aktivt till en bättre miljö
genom att ta emot avfall från såväl hushåll som verksamheter och behandla det som en resurs. VMAB är en
drivande aktör i branschen och är en självklar samarbetspart även när det gäller forskning och teknikutveckling inom avfallssektorn.

Det kommunala miljöbolaget

VMAB, Västblekinge Miljö AB, är ett kommunalt miljöbolag med huvudkontor i Mörrum och ägs av Karlshamns,
Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Verksamheten
leds av en styrelse som representeras av förtroendevalda från respektive ägarkommun. Styrelsen sammanträder sex gånger om året och årsstämma äger rum under
senvåren.
Anläggningen i Mörrum omfattar; Mottagning av hushållsavfall, Sortering av verksamhetsavfall, Sluten
kompostering av organiskt hushållsavfall, Rötning av
matavfall för biogasutvinning, Återvinningscentral för
privatpersoner, Kompostering av trädgårdsavfall, Behandling av oljeförorenade massor, Deponering av
metallhydroxidslam, Lokal lakvattenbehandling, Deponigasutvinning och Solcellsanläggning.

Till VMAB:s biogasanläggning transporteras matavfall
för behandling och produktion av fossilfri fordonsgas
för vidare distribution till gasmackar. Förutom matavfall
från hushåll och verksamheter i de egna ägarkommunerna, tar VMAB emot matavfall för rötning även från
andra kommuner i närregionen. Till biogasproduktionen
är nationellt betydande forskningsprojekt knutna, detta
i samarbete med bland annat universitet, högskola och
forskningscenter.

Förstärkt kundfokus

Under det gångna året har VMAB målmedvetet fortsatt utvecklingsarbetet med att förstärka service och
tillgänglighet. Resultatet från 2017 års genomförda
kundanalys har legat till grund för vidare åtgärder och
har utgjort en viktig plattform för kvalitetssäkran av
verksamheten. Med uppföljande insatser och tydligt
satta mål för verksamheten, arbetar VMAB för förstärkt
kundfokus, varumärke och värderingar.

En del av nya entreprenaden

VMAB driver återvinningscentraler i samtliga tre ägarkommuner med egen personal. På återvinningscentralerna lämnar hushållen kostnadsfritt avfall från det egna
hushållet medan företag och verksamheter hänvisas
att mot en avgift lämna avfall på VMAB:s anläggning i
Mörrum.

Flera avgörande insatser har gjorts för att öka servicegraden och tillgängligheten. Bland annat har utökade
öppettider införts på återvinningscentraler, vilket även
är ambitionen på fler av VMAB:s återvinningscentraler.
VMAB svarar själva för utförandet av en del av den nya
entreprenaden vilket innebär att bolaget hämtar kärl med
matavfall hos restauranger och storkök vid exempelvis
skolor, förskolor och äldreboende i ägarkommunerna.
Från och med årsskiftet förra året rullar därför en ny servicebil på vägarna i västra Blekinge med VMAB:s symbol
för hållbar avfallshantering.

Resan till ett modernt miljöföretag

Nya servicefunktionen följs upp

Bemannade återvinningscentraler

Under 1970-talet började avfall alltmer betraktas som
en viktig resurs för återvinning och energiutvinning. För
att möta förändringarna i hanteringen av hushållsavfall,
planerade kommunerna i västra Blekinge att bygga en
gemensam anläggning i Perstorp strax utanför centrala
Mörrum. VMAB bildades som bolag 1978 och tre år senare stod anläggningen klar med en fraktion för brännbart avfall och en fraktion för kompostering. Det var starten för den fortsatta resan till det miljöföretag som VMAB
är idag. Från årsskiftet 2003/2004 fördes ansvaret för
fastighetsrenhållningen över från de enskilda kommunerna i västra Blekinge till VMAB vilket innebar att VMAB då
tog över insamlingen och behandlingen av hushållsavfall
i ägarkommunerna med totalt cirka 63 000 invånare.

Den biologiska behandlingen

I den regionala avfallsutvecklingen har biologisk behandling av källsorterat organiskt avfall från hushåll,
verksamheter och industrier lyfts fram som en prioriterad
lösning. Som kommunalt miljöbolag var VMAB bland de
främsta att införa fyrfackssystem med full sortering som
ett abonnemangsalternativ för såväl hushåll som verksamheter.

Med koppling till de nya avfallsdirektiven startade
VMAB, i samarbete med ägarkommunerna, insamling av
återbrukbara produkter på en av VMAB:s återvinningscentraler. De nya direktiven innebär att avfall i första
hand ska förberedas för återanvändning och återbruk,
inte bara återvinning. Återvinningscentralen i Olofström
var under hösten 2017 först ut med att starta den nya
servicefunktionen, detta i samarbete med arbetsmarknadsenheten i Olofströms kommun. Under 2018 arbetade VMAB med att utvärdera den nya servicefunktionen
och undersöker möjligheten att starta återbruk på fler
återvinningscentraler i samverkan med ägarkommunernas arbetsmarknadsenheter.

Bidrar med kunskap för forskningen

VMAB är en viktig part i nätverket Biogas Research
Center, BRC, ett nationellt forskningscenter vars syfte är
att utveckla biogasens roll som samhällsresurs. Biogas Research Center är ett nationellt kunskapscenter
som drivs av Linköpings universitet i samverkan med
näringslivet, anläggningspartners och andra berörda
aktörer inom biogasområdet. Centrets roll är att samla in
kunskap, information och andra viktiga data om biogas,

4

582

hur produktionen på de olika anläggningarna i Sverige
fungerar och hur tekniken ska kunna förbättras för att
få fram bättre gas för bredare användningsområden.
Uppgifterna samlas in till en omfattande kunskapsbank
för vidare forskning och analyser. VMAB är en av de
regionala partners som ingår i BRC. Bolaget bidrar med
kunskap i forskningsområden som rör processteknik och
kring hur biogasanläggningarna kan förbättras för att bli
mer resurseffektiva.

Forskning kring mesofil rötning

VMAB har under året varit delaktiga i ett forskningsprojekt som har till uppgift att utreda vilken drifttemperatur
som är mest optimal vid torrötning av matavfall. Under
2018 beviljades Svenska Miljöinstitutet statliga pengar
för att kunna starta projektet och VMAB ingår som en
samverkanspart. Bland annat undersöktes möjligheten
att gå över till mesofil rötningsprocess vid biogasframställningen i Mörrum. Mesofil bedöms vara stabilare och
mindre känslig för temperaturväxlingar och ämnen som
kan störa rötningsprocessen än termofil rötning.

produkter, avfall som inte alltid syns. Det gör det svårt
för konsumenter att förstå vilken miljöpåverkan produkten har i sin helhet. Branschorganisationen Avfall Sverige
initierade under 2018 en nationell kampanj för att göra
det osynliga avfallet synligt genom information och kunskapsspridning. VMAB deltar i informationsspridningen
för att öka medvetenheten kring hållbar konsumtion.

Ökad samverkan i miljöarbetet

Inom flera områden handlar det om att hitta gemensamma insatser och samverkansformer för att nå mål och
viljeinriktningar i det fortsatta miljöarbetet. VMAB vill
vara en pådrivande part i insatser som främjar klimat och
miljö. Våra konsumtionsval är avgörande och här behövs
förstärkta informations- och kommunikationsinsatser
för att öka kunskapen och medvetenheten. Logistik och
transport är ytterligare områden som måste stärkas och
utvecklas. Branschnätverkande miljöaktörer ska vara garanter för en fungerande infrastruktur i avfallshanteringen
– däribland VMAB.

Från avfall till resurs i nya avfallsplanen

Under 2018 fastställdes en ny avfallsplan i VMAB:s ägarkommuner, ”Från avfall till resurs”. Den nya avfallsplanen
sätter starkt fokus på det förebyggande arbetet kring
uppkomsten av avfall och beskriver hur ägarkommunerna i samverkan med VMAB ska arbeta med avfallshanteringen.

Den viktiga samhällsresursen

I avfallsplanen lyfts avfallet fram som en viktig samhällsresurs och hur vi bäst ska kunna nyttja resursen
på ett hållbart sätt. Avfallsplanen grundar sig i EU:s
avfallshierarki och belyser åtgärder för förbättrande
förutsättningar kring ökad återvinning, återanvändning
och medveten konsumtion. VMAB har en viktig funktion
som kunskapsbärare och informationsspridare i detta
arbete. Genom kommunikation och samverkan skapas
engagemang och medvetenhet kring avfallsfrågor och
på så sätt skapas även förutsättningar att nå målen i avfallsplanen; att förebygga uppkomsten av avfall, minska
nedskräpningen och förbättra sorteringen av avfall och
återvinningsmaterial.

Åtgärder av vikt

Senast 2025 ska minst 80% av matavfallet från hushåll,
restauranger och storkök i västra Blekinges kommuner sorteras så att matavfallet kan tas omhand för att
växtnäringen och energin ska kunna tas tillvara. Mängden textil i restavfallet ska minska med 25% och matfett
som kommunerna samlar in från hushållen ska öka. I ett
samverkansprojekt mellan VMAB och ägarkommunernas
VA-enheter, utreds hur matfett lättast ska kunna samlas
in från hushållen för att tas tillvara. Insatserna för att
minska matsvinnet inom kommunernas verksamheter
ska förstärkas.

Det osynliga avfallet

Konsumtion är starkt kopplat till miljöpåverkan. Det
uppstår stora mängder avfall vid tillverkning av olika
5
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Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Västblekinge Miljö AB ägs av kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Aktiekapitalet
fördelar sig enligt följande: Karlshamn 50 %, Olofström och Sölvesborg 25 % vardera.
Bolagets uppgift är att samordna avfallshanteringen i de tre kommunerna. Huvudverksamheten finns vid
anläggningen i Mörrum samt vid återvinningscentralerna hos ägarkommunerna.
Företaget har sitt säte i Karlshamns kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har beräkningsmodellen gällande sluttäckande av deponier reviderats. Det framkom att
behovet av framtida medel översteg posten i balansräkningen, vilket föranledde att styrelsen upprättade
en KBR. En extra bolagsstämma har hållits och ägarna har återställt kapitalet under innevarande år.
Under våren 2018, efter många års processande i olika instanser, meddelade Mark- och
miljööverdomstolen sitt domslut gällande VMABs lakvattenhantering. Bolaget beviljades rätt att släppa
lakvattnet till Mörrumsån.
VMAB avslutade faktureringstjänsterna hos ägarkommunernas energibolag vid årsskiftet 2017/2018.
Från januari 2018 debiteras ca 24 000 st abonnenter direkt av VMAB. Det här har inneburit att vi själva
nu har kontroll över intäktsströmmarna och betalningsflödena.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Biogasanläggningen följer den åtgärdsplan som påbörjats och som ska resultera i en kapacitetsökning
från 13 500 ton till 20 000 ton per år. Delar av åtgärdsplanen är slutförda men vissa aktiviteter har
försenats till Q2 2019. Avslutningsarbetena på anläggningen har påbörjats där den största deponin ska
vara sluttäckt 2023.
En osäkerhetsfaktor för verksamheten är ett eventuellt införande av en förbränningsskatt, då det idag är
svårt att fullt ut riskbedöma eventuella effekter. Vidare råder en viss osäkerhet kring regeringens
föreslagna insamlingssystem för producentansvaret, vilket kan få konsekvenser för företagets nuvarande
fyrfacksystem.
Det finns en risk i lägre ersättning för leverarad biogas, då biogasen baseras på dieselprisindex. Risk
föreligger även för biogasanläggningens åtgärdsplan gällande tidplan och resultat.

Andra icke-finansiella upplysningar

Totala mängden avfall som mottagits under året uppgår till 64 343 ton vilket är en minskad mottagen
mängd med 7 673 ton sedan föregående år. Minskningen beror på att år 2017 tog vi emot en större
mängd schaktmassor från ett större byggprojekt hos ett företag i närområdet. Liknande byggprojekt har
inte genomförts under 2018.
Ägarkommunernas hushållsavfall och grovavfall uppgick till 31 877 ton vilket är en mindre ökning.
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Hushållsavfallet bestod av 8 753 ton restavfall som skickats som brännbart material för
energiåtervinning. Matavfall uppgick till 4 155 ton. Detta har tillsammans med ytterligare 9 055 ton
matavfall från externa kommuner vägts in för att behandlas biologiskt genom rötning och kompostering.
Inget avfall till "Sydostkemi" inkom under året. Anläggningen är godkänd för sluttäckning.
Schaktmassor togs emot med 85 734 ton där den största mängden har använts till att bygga ny plan vid
Mörrums ÅVC.
Övrigt avfall (industri, bygg mm) togs emot med 22 642 ton varav 10 177 ton skickats som brännbart
material för energiåtervinning. 5 287 ton har flisats för förbränning. Mängden deponerat material
uppgick till 1 392 ton.
Inför sluttäckningsarbetena har 75 761 ton muddermassor mottagits samt 8 ton halm, vilka ska användas
som konstruktions- samt reningsmaterial.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Bolaget bedriver verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet gäller för mottagning och behandling av
avfall, kompostering, sortering, mottagning av oljehaltigt avfall samt deponering av metallhaltigt farligt
avfall. Den yttre miljön påverkas i första hand av utsläpp till vatten och luft. Utsläpp till vatten består av
lakvatten som har släppts till Mörrums reningsverk t o m 2018-12-31. Lakvattenmängden för
verksamhetsåret uppgick till 42 848 m3. Under året användes inget lakvatten till bevattning av
energiskog. Utsläpp till luft består i diffust utsläpp av metangas från avfallsupplagen.
Mark- och Miljööverdomstolen har genom domslut 2018-03-27 givit VMAB rätt att fr o m 2019-01-01
släppa renat lakvatten till Mörrumsån, då Mörrums reningsverk stängs ned.
Under året har det producerats biogas/fordonsgas om 1 299 909 Nm3 som levererats till E ON Biofor.
Ett klagomål avseende besvärande lukt har inkommit till Miljöförbundet.

Flerårsöversikt (Tkr)

Nettoomsättning
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Resultat efter finansiella poster

2018
99 024
7,1
309,4
6 629

2017
93 318
-14,3
137,1
-1 918

2016
88 971
-9,0
137,2
-333

2015
84 226
-9,1
116,0
1 742
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Förändring av eget kapital
Aktie-

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Utdelning
Rättelse av fel
Erhållna
aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

kapital

3 000 000

Reservfond

600 000

Balanserat
resultat

600 000

resultat

Totalt

-35 509 718

4 486 645

-27 423 073

388 813
-360 000
4 097 832

-388 813
-4 097 832

0
-360 000
0

21 842 123
21 842 123

18 100 000
21 842 123
12 159 050

18 100 000
3 000 000

Årets

-13 283 073

Värden vid årets ingång har justerats som ett resultat av rättat fel från tidigare år, se not 16.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
ansamlad förlust
Erhållna aktieägartillskott
årets vinst

-31 383 073
18 100 000
21 842 123
8 559 050

disponeras så att
i ny räkning överföres

8 559 050

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

23

99 023
8 091
107 114

93 319
15 704
109 023

2, 3, 23
4

-62 152
-26 167
-11 217
-59
-99 595
7 519

-77 529
-21 943
-10 541
0
-110 013
-990

5
5
-900
-890
6 629

7
6
-941
-928
-1 918

Tkr

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

5

10 065
16 694

6 850
4 932

Skatt på årets resultat
Årets resultat

6

5 148
21 842

-445
4 487
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Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

7
8

28 066
60 670

29 706
65 391

9

11 298
100 034

1 122
96 219

10
11
12

85
5 188
306
5 579
105 613

85
39
0
124
96 343

3 750
148
18 331
24 007
2 026
48 262

3 313
231
19 664
0
2 340
25 548

18 128
66 390

14 718
40 266

172 003

136 609

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

3 000
600
3 600

3 000
600
3 600

23

-13 283
21 842
8 559
12 159

-35 509
4 487
-31 022
-27 422

Obeskattade reserver

17

0

10 065

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

18
23

42 832
42 832

46 389
46 389

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

19

95 555
95 555

78 215
78 215

60
10 107
5 199
6 091
21 457

60
15 377
8 417
5 508
29 362

172 003

136 609

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
14, 15,
16

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

20

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13
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Kassaflödesanalys

Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

6 629
7 374
-202

-1 918
677
-145

13 801

-1 386

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-437
-13 313
-5 270
-2 349
-7 568

-1 328
-2 897
1 573
-859
-4 897

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-15 146
400
-306
-15 052

0
1 831
-19
1 812

17 400
-60
-360
9 050
26 030

90
0
-360
0
-270

3 410

-3 355

14 718
18 128

18 073
14 718

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning
Erhållna aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

14
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Ändrade uppskattningar och bedömningar

Framtida kostnader som avser kompostering av restprodukterna ifrån biogasanläggningen har beräknats
och redovisas som avsättningar.
Bolagets internt beräknade omsättning och nerlagda kostnader gentemot ägarkommunerna har tidigare år
redovisats som nettoomsättning respektive övriga externa kostnader i företagets resultaträkning. Under
räkenskapsåret har tidigare års jämförelsesiffror justerats avseende den interna omsättning och de interna
kostnaderna för att ge en mer rättvisande bild av verksamheten. Förändringen medför ingen
resultatpåverkan.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget
kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet
med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när
företagets rätt till betalning är säkerställd.

Pågående tjänsteuppdrag

Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive
färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen
genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.
När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga
uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på
balansdagen.
Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt
endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas
av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala
uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad omgående i
resultaträkningen.
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I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld,
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

2-4%
5%
6,67 - 10 %
10 - 16,67 %

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Offentliga bidrag

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att
täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
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Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestationen som krävs för att erhålla bidraget
utförts. I de fall bidraget erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidraget som skuld i
balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att
erhållas.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Not 2 Leasingavtal

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 477 564 kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
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2018

2017

393
1 149
1 542

215
818
1 033
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Not 3 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

KPMG, Bengt Månsson
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag

EY, Anders Håkansson
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2018

2017

111
70
180

106
91
197

0
0

18
18

171
63
234

0
0
0

2018

2017

15
31
46

13
28
41

1 366
16 056
17 423

1 404
13 743
15 147

141
1 036
5 926
7 103

140
729
5 139
6 008

24 525

21 155

19
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

Not 5 Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära
skillnader
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Under året utnyttjande av tidigare års
underskottsavdrag vars skattevärde ej
redovisats som tillgång
Förändring skattemässig justering av
byggnader och markanläggningar
Skatt hänförlig till tidigare år
Effekt av förändrad bolagsskatt
Effekt av rättelse av fel
Redovisad effektiv skatt

11 %
89 %
33 %
67 %

11 %
89 %
29 %
71 %

2018

2017

10 065
10 065

6 850
6 850

2018

2017

0

-205

5 148
5 148

-240
-445

2018

2017

Procent

Belopp
16 694

Procent

Belopp
834

22,00

-3 673
-23
1

22,00

-183
-262
1

9
-4

-30,84

20
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-145
8 982
5 148

-1

53,42

-445
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Not 7 Byggnader och mark

2018-12-31

2017-12-31

61 817
228
-68
61 977

61 692
124
0
61 817

-32 111
38
-1 838
-33 911

-30 262
0
-1 848
-32 111

28 066

29 706

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

150 948
4 741
-2 841
152 848

144 321
6 627
0
150 948

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-85 556
2 757
-9 379
-92 179

-76 864
0
-8 692
-85 556

60 669

65 391

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Utgående redovisat värde

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 122
11 709
-1 532
11 298

9 704
1 097
-9 679
1 122

Utgående redovisat värde

11 298

1 122

21
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Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018-12-31

2017-12-31

85

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

85

66
19
85

Utgående redovisat värde

85

85

Not 11 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
2018-12-31
Temporära skillnader
Byggnader
Markanläggningar
Skattemässigt underskott

Uppskjuten
skattefordran
368

Uppskjuten
skatteskuld

Netto
368
-320
5 140
5 188

-320

5 140
5 508

-320

2017-12-31
Temporära skillnader
Byggnader
Markanläggningar

Uppskjuten
skattefordran
329

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

-290
-290

329
-290
39

Redovisas i
resultaträk.
39
-30
5 140
5 148

Belopp vid
årets utgång
368
-320
5 140
5 188

329

Förändring av uppskjuten skatt
Belopp vid
årets ingång
329
-290

Byggnader
Markanläggningar
Skattemässigt underskott

39

Not 12 Andra långfristiga fordringar

2018-12-31

2017-12-31

Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

306
306

0
0

Utgående redovisat värde

306

0

22
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Försäkringar
Avräkningar
Förutbetald förhöjd leasing, kortfristig del
Fordran på leverantör
Övriga poster

Not 14 Antal aktier och kvotvärde
Västblekinge Miljö AB
Antal A-Aktier

Not 15 Disposition av vinst eller förlust

2018-12-31

2017-12-31

7
580
100
440
900
2 027

307
540
0
0
1 491
2 337

Antal
aktier
300
300

Kvotvärde
10 000

2018-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
ansamlad förlust
Erhållna aktieägartillskott
årets vinst

-31 383
18 100
21 842
8 559

disponeras så att
i ny räkning överföres

8 559

23
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Not 16 Förändring av eget kapital, föregående år
Belopp vid årets ingång
enligt fastställd
balansräkning
Justeringar för rättelse
av fel
Rättelse av fel avseende
ej reserverade
avsättningar
Rättelse av fel
reserverade avsättningar
fg år
Belopp vid årets ingång
efter rättelse av fel

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

3 000

600

9 414

389

-44 924
4 098
3 000

600

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Utdelning
Rättelse av fel
reserverade avsättningar
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

3 000

600

-35 510

4 487

389
-360

-389

4 098
18 100

-4 098
21 842

-13 283

21 842

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 9 050 000 (0).

Not 17 Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

24

602

2018-12-31

2017-12-31

0
0

10 065
10 065

Västblekinge Miljö AB
Org.nr 556198-1480

18 (20)

Not 18 Avsättningar
Avsättning för återställande av mark
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp

Övriga avsättningar
Årets avsättningar

Specifikation övriga avsättningar
Framtida behandlingskostnader för restlager

Not 19 Långfristiga skulder
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna lönekostnader
Upplupna räntekostnader
Behandling biogas
Övriga poster

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Avsättningar

2018-12-31

2017-12-31

46 389
3 164
-9 878
39 675

51 252
902
-5 765
46 389

3 157
3 157

0
0

3 157
3 157

0
0

2018-12-31

2017-12-31

85 255
85 255

77 915
77 915

2018-12-31

2017-12-31

2 547
82
1 142
2 320
6 091

2 117
78
2 250
1 063
5 508

2018-12-31

2017-12-31

11 217
-345
59
-3 557
7 374

10 541
0
0
-9 863
677

25
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Not 22 Ställda säkerheter
För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar

2018-12-31

2017-12-31

6 000
6 000

6 000
6 000

Not 23 Ändrade uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel

Med hänsyn till den uppdaterade beräkningsmodellen för sluttäckande av mark, har ingående värden för
jämförelseåret räknats om. Rättelsen påverkar balansposten för avsättningar samt resultatposten för
övriga externa kostnader.
Bolagets ändrade bedömning avseende redovisning av omsättningen och kostnader mot
ägarkommunerna har medfört en rättelse som påverkar resultatposterna nettoomsättning och övriga
externa kostnader föregående år.

Kostnader hänförligt till tidigare år för återställande av mark
Tidigare ej upptagen avsättning för återställande av mark
Nettoomsättning
Övriga externa kostnader

26

604

2018

2017

0
0
0
0
0

-4 098
44 924
-20 945
20 945
40 826

27
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2018
Sammanfattning
Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling har granskat årsredovisningen
och direktionens förvaltning i Kommunsamverkan Cura Individutveckling för år 2018.
Granskningen har utförts enligt kommunallag och god revisionssed i kommunal
verksamhet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Beslutet skickas till
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-22

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/1038

Datum
2019-03-26
2019-04-08

§
121

Årsredovisning år 2018 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Förslag till beslut
att redovisningen läggs till handlingarna
att bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet för år 2018.
Sammanfattning
Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling har granskat årsredovisningen
och direktionens förvaltning i Kommunsamverkan Cura Individutveckling för år 2018.
Granskningen har utförts enligt kommunallag och god revisionssed i kommunal
verksamhet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018
Beslutet skickas till
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun

Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Årsredovisning 2018 för Miljöförbundet Blekinge Väst föreligger.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 Miljöförbundet Blekinge Väst
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-25

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/1038

Datum
2019-03-26
2019-04-08

§
122

Årsredovisning 2018 för Miljöförbundet Blekinge Väst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till handlingarna
Sammanfattning
Årsredovisning 2018 för Miljöförbundet Blekinge Väst föreligger.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 Miljöförbundet Blekinge Väst
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst

Erik Bergman
Kanslichef
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Karlshamns
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Den organisationsförändring som genomförts genom vissa verksamheters övergång
från tekniska nämnden till kommunstyrelsen ska även omfatta sotningsverksamheten,
varför en ny § 26 förts i in reglementet.
Paragrafen lyder: Kommunstyrelsen ansvarar för drift av sotningsverksamheten.
Myndighetsutövningen gällnade sotning ankommer på Räddningstjänsten Blekinge
Väst.
Revideringen innebär att reglementet överensstämmer med de faktiska förhållanden
som gäller rent organisatoriskt.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-03-12
Förslag på reviderat reglemente, 2019-04-08
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
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2019-03-12

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3870

Datum
2019-03-26
2019-04-08

§
91

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Den organisationsförändring som genomförts genom vissa verksamheters övergång
från tekniska nämnden till kommunstyrelsen ska även om fatta sotningsverksamheten,
varför en ny § 26 förts i in reglementet.
Paragrafen lyder: Kommunstyrelsen ansvarar för drift av sotningsverksamheten.
Myndighetsutövningen gällnade sotning ankommer på Räddningstjänsten Blekinge
Väst.
Revideringen innebär att reglementet överensstämmer med de faktiska förhållanden
som gäller rent organisatoriskt.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-03-12
Förslag på reviderat reglemente, 2019-04-08
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson

Erik Bergman
Kanslichef
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Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: 2019-01-01
Antagen: KF § 216, 2018-12-17, KF § 5, 2019-02-19,
KF § X, 2019-04-08

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 3 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,
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6. besluta om instruktion för kommundirektören,
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
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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.
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,
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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,
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
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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,
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 §
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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).
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.
Sotningsverksamhet
26 §
Kommunstyrelsen ansvarar för drift av sotningsverksamheten. Myndighetsutövningen gällnade
sotning ankommer på Räddningstjänsten Blekinge Väst.
Övriga verksamhetsområden
27 §
Kommunstyrelsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden:
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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,
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
28 §
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
29 §
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
30 §
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
31 §
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
32 §
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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
33 §
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
34 §
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.
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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
35 §
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,
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
36 §
Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett kommunalråd.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
Oppositionsråd
37 §
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 reviderat reglemente för teknik- och fritidsnämnden.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 225 om reglemente för teknikoch fritidsnämnden.
Den organisationsförändring som genomförts innebär att sotningsverksamheten förs
över från teknik- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.
Revideringen innebär att reglementet överensstämmer med de faktiska förhållanden
som gäller rent organisatoriskt.
Ett förtydligande i reglementet har lags till om båtplatser och upplåtelse av mark för
privata bryggor och sjöbodar.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-03-20
Förslag på reviderat reglemente för teknik- och fritidsnämnden
Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Kommunjurist Annabel Cifuentes
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson
Kanslichef Erik Bergman
Ekonomichef Mats Sellfrid
Författningssamlingen
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Sida 1(1)
Dnr: 2018/3878

Datum
2019-03-26
2019-04-08

§
92

Revidering av reglemente för teknik- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige
beslutar
att anta reviderat reglemente för teknik- och fritidsnämnden.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 225 om reglemente för teknikoch fritidsnämnden.
Den organisationsförändring som genomförts innebär att sotningsverksamheten förs
över från teknik- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.
Revideringen innebär att reglementet överensstämmer med de faktiska förhållanden
som gäller rent organisatoriskt.
Ett förtydligande i reglementet har lags till om båtplatser och upplåtelse av mark för
privata bryggor och sjöbodar.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse
Förslag på reviderat reglemente för teknik- och fritidsnämnden
Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Kommunjurist Annabel Cifuentes
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson
Kanslichef Erik Bergman
Ekonomichef Mats Sellfrid
Författningssamlingen

Erik Bergman
Kanslichef
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Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: 2019-01-01
Antagen: KF § 225, 2018-12-17
Reviderad: KF §

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.

698

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för teknik- och fritidsnämnden

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 småbåtshamnar 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,
båtplatser i vatten och uppställningsplatser för båtar på land samt upplåtelse av mark för privata
bryggor och sjöbodar.
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.
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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
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.
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§

Revidering av reglemente för revisorerna
Förslag till beslut
att anta reviderat reglemente för revisorerna
Sammanfattning
Reglementet för revisorerna revideras utifrån en diskussion som kommunfullmäktiges
presidium haft med revisorernas presidium.
Förtydliganden har gjorts i § 1 angående de olika uppdragen som lekmannarevisorn
respektive den auktoriserade revisorn har i bolagen.
I § 19 har förtydligats att revisorerna ska närvara vid kommunfullmäktige sammanträde i
de fall som ordföranden bjuder in. Annars gäller att i ärenden som avser och berör
revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i kommunfullmäktige.
I § 21 har tydliggjorts vilken rutin som ska gälla för redovisning av revisorernas olika
rapporter till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivles, 2019-03-27
Reviderat reglemente för revisorerna
Reglemente för revisorerna, antaget 2018-12-17
Beslutet skickas till
Revisorerna
Författningssamlingen

Erik Bergman
Kanslichef
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Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: 2019-01-01
Antagen: KF § x, datum

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 med granskningsrapporter och den auktoriserade revisorn med
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).
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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 §
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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, efter inbjudan av ordföranden, 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 §
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Revisorernas granskning tillställs ledamöterna i kommunfullmäktige löpande under året.
Förstudierna rapporteras såsom handlingar för kännedom.
Granskningsrapporterna med nämndernas svar skrivs fram som egna ärenden till
kommunfullmäktige när ärendena är färdigbehandlade av nämnderna.
Detta 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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Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: 2019-01-01
Antagen: KF § x, datum

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).
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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 §
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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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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad IT- och informationssäkerhetspolicy för resterande år t.o.m. 2022.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 98 policy för IT och informationssäkerhet. Med
anledning av organisationsförändring har behov av revidering uppstått. Ansvar för
kommunens IT-verksamhet har övergått från tekniska nämnden till kommunstyrelsen
varvid policyn behöver justeras för att tydliggöra ansvarsfördelningen. I samband med
denna justering har en helhetsöversyn gjorts av dokumentet och mindre uppdateringar
har gjorts.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-20
IT- och informationssäkerhetspolicy 2018, reviderad 2019
IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-06-18 § 98
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Samtliga nämnder
Förvaltningscheferna
IT-chef Frank Hansson
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad IT- och informationssäkerhetspolicy för resterande år t.o.m. 2022.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 98 policy för IT och informationssäkerhet. Med
anledning av organisationsförändring har behov av revidering uppstått. Ansvar för
kommunens IT-verksamhet har övergått från tekniska nämnden till kommunstyrelsen
varvid policyn behöver justeras för att tydliggöra ansvarsfördelningen. I samband med
denna justering har en helhetsöversyn gjorts av dokumentet och mindre uppdateringar
har gjorts.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-20
IT- och informationssäkerhetspolicy 2018, reviderad 2019
IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-06-18 § 98
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Samtliga nämnder
Förvaltningscheferna
IT-chef Frank Hansson
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-20

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/1819

Datum
2019-03-12
2019-03-26
2019-04-08

§
40
94

Revidering av IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-2022
Förslag till beslut
att anta reviderad IT- och informationssäkerhetspolicy för resterande år t.o.m. 2022.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 98 policy för IT och informationssäkerhet. Med
anledning av organisationsförändring har behov av revidering uppstått. Ansvar för
kommunens IT-verksamhet har övergått från tekniska nämnden till kommunstyrelsen
varvid policyn behöver justeras för att tydliggöra ansvarsfördelningen. I samband med
denna justering har en helhetsöversyn gjorts av dokumentet och mindre uppdateringar
har gjorts.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-20
IT- och informationssäkerhetspolicy 2018, reviderad 2019
IT- och informationssäkerhetspolicy 2018-06-18 § 98

Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Samtliga nämnder
Förvaltningscheferna
IT-chef Frank Hansson

Anna Persson
Utredare
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Författningssamling
IT- och
informationssäkerhetspolicy
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller från: Lagakraftvunnet beslut
Gäller till och med: 2022-12-31
Antagen: Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 98
Reviderad: Kommunsfullmäktige 2019-xx-xx § xx

FÖRSLAG
IT- och informationssäkerhetspolicy
Inledning
IT- och informationssäkerhetspolicyn är det styrande dokument som anger Karlshamns kommuns
förhållningssätt till och användande av informations- och kommunikationsteknik. Dokumentet klargör
omfattning, roller och ansvar för IT-användning inom kommunens verksamheter.

Definitioner
IT

Informationsteknik eller informationsteknologi. Här avses användning av
datorteknik, digitala nätverk samt mobil teknik, så som telefoner och
surfplattor, för att hantera och utbyta information.

IT-system

System som används för att skapa, förmedla, bearbeta eller lagra information.

IT-plattform

Utrustning och system som används för databearbetning, så som arbetsdatorer,
serversystem, datornätverk, kommunikationsutrustning, kopiatorer, skrivare,
surfplattor, telefoner, telefoni och telefonilösningar.

Informationssäkerhet

Med informationssäkerhet avses att hantera information med rätt nivå av
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Mål
Kommunens användning av IT syftar till att underlätta och utveckla servicen för medborgare och
medarbetare. Ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt ska vidare bidra till att kommunens
handläggning hålls enkel, tillgänglig, kostnadseffektiv och säker.
De övergripande mål som policyn för IT- och informationssäkerhet ska bidra till är:
att kommunen kan hålla en hög servicenivå med god tillgänglighet för medborgarna,
att kommunen tillhandahåller användarvänliga IT-tjänster och information som håller en hög
kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och service,
att kommunen bedriver ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete,
att kommunen använder sina resurser effektivt, och
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att kommunen använder IT på ett sätt som stödjer en hållbar utveckling och resursåtervinning.
För att uppnå målen ska kommunen arbeta med standardisering och samordning av system och resurser.

Omfattning
Policyn gäller för Karlshamns kommuns och dess helägda bolags IT-plattform(-ar) och samtliga ITsystem som ägs, används eller förvaltas av kommunen och dess bolag.
För delägda bolag inom kommunens koncern är policyn endast styrande om bolaget självt så beslutar.

Organisation
Roller och ansvar
Kommunfullmäktige
Ansvarar för:
 att beslutar om en för kommunen gemensam IT- och informationssäkerhetspolicy.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är ägare av de kommungemensamma IT-systemen.
Ansvarar för:
 att besluta om kommunövergripande riktlinjer inom IT-området,
 att samordna och leda informationssäkerhetsarbetet,
 att besluta i ärenden som rör kommunövergripande system,
 att IT-verksamheten effektivt tillgodoser kommunens gemensamma behov och att den bedrivs
med rätt krav på säkerhet och skydd av personlig integritet,
 att IT-verksamheten bedrivs så att målen för verksamheten uppnås,
 att genom IT-verksamheten tillse drift och underhåll av de kommungemensamma IT-systemen,
och
 att genom E-rådet styra, samordna och vidareutveckla kommunens strategiska IT-verksamhet.
Nämnder och styrelser
Ansvarar för
 att i samråd med IT-enheten besluta i ärenden som rör verksamhetsspecifika system,
 att respektive verksamhet bedrivs på sådant sätt att målen för informationssäkerheten uppfylls,
 att använda den IT-plattform som kommunen tillhandahåller, och
 att ge medarbetare och förtroendevalda den utbildning som behövs för att använda kommunens
IT-plattform och dess verksamhetsspecifika IT-system.
Sydarkivera
 är arkivmyndighet för digitala handlingar och remissinstans vid inköp av nya IT-system,
 är rådgivande i frågor om informationssäkerhet.

Tillhörande dokument
Till detta policydokument hör dataskyddspolicy samt av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer för ITanvändande för förvaltning respektive användare. Vid behov upprättar respektive enhetschef vidare
handläggningsstöd och/eller rutiner för sin respektive personals IT-användning.
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Revidering och uppföljning
E-rådet ansvarar för att årligen se över och vid behov ge förslag till revidering av kommunens IT- och
informationssäkerhetspolicy. Policyn ska revideras senast år 2022:s utgång.
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Författningssamling
IT- och
informationssäkerhetspolicy
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller från: Lagakraftvunnet beslut
Gäller till och med: 2022-12-31
Antagen: Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 98

IT- och informationssäkerhetspolicy
Inledning
IT- och informationssäkerhetspolicyn är det styrande dokument som anger Karlshamns kommuns
förhållningssätt till och användande av informations- och kommunikationsteknik. Dokumentet klargör
omfattning, roller och ansvar för IT-användning inom kommunens verksamheter.

Definitioner
IT

Informationsteknik eller informationsteknologi. Här avses användning av
datorteknik, digitala nätverk samt mobil teknik, så som telefoner och
surfplattor, för att hantera och utbyta information.

IT-system

System som används för att skapa, förmedla, bearbeta eller lagra information.

IT-plattform

Utrustning och system som används för databearbetning, så som arbetsdatorer,
serversystem, datornätverk, kommunikationsutrustning, kopiatorer, skrivare,
surfplattor, telefoner, telefoni och telefonilösningar.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att förhindra att
information görs tillgänglig för eller i övrigt kommer obehöriga till del,
förändras, vare sig obehörigen, av misstag eller på grund av funktionsstörning,
och information ska kunna utnyttjas i förväntad utsträckning och inom önskad
tid.

Mål
Kommunens användning av IT syftar till att underlätta och utveckla servicen för medborgare och
medarbetare. Ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt ska vidare bidra till att kommunens
handläggning hålls enkel, tillgänglig, kostnadseffektiv och säker.
De övergripande mål som policyn för IT- och informationssäkerhet ska bidra till är:
att kommunen kan hålla en hög servicenivå med god tillgänglighet för medborgarna,
att kommunen tillhandahåller användarvänliga IT-tjänster och information som håller en hög
kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och service,
att kommunen använder sina resurser effektivt, och
att kommunen använder IT på ett sätt som stödjer en hållbar utveckling och resursåtervinning.
För att uppnå målen ska kommunen arbeta med standardisering och samordning av system och resurser.
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Omfattning
Policyn gäller för Karlshamns kommuns IT-plattform(-ar) och samtliga IT-system som ägs, används eller
förvaltas av kommunen. Policyn gäller för de helägda bolag som använder kommunens IT-tjänster.
För delägda bolag inom kommunens koncern är policyn endast styrande om bolaget självt så beslutar.

Organisation - Roller och ansvar
Kommunfullmäktige
Ansvarar för:
 att besluta om en för kommunen gemensam IT-policy.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är ägare av de kommungemensamma IT-systemen.
Ansvarar för:
 att besluta om kommunövergripande riktlinjer inom IT-området,
 att besluta i ärenden som rör kommunövergripande system,
 att IT-verksamheten effektivt tillgodoser kommunens gemensamma behov och att den bedrivs
med rätt krav på säkerhet och skydd av personlig integritet, och
 att genom E-rådet styra, samordna och vidareutveckla kommunens IT-verksamhet.
Tekniska nämnden
Ansvarar för:
 att IT-verksamheten bedrivs så att kommunfullmäktiges mål för IT-verksamheten uppnås, och
 att genom IT-verksamheten tillse drift och underhåll av de kommungemensamma IT-systemen.
Nämnder och styrelser
Ansvarar för:
 att i samråd med IT-enheten besluta i ärenden som rör verksamhetsspecifika system,
 att använda den IT-plattform som kommunen tillhandahåller, och
 att ge medarbetare och förtroendevalda den utbildning som behövs för att använda kommunens
IT-plattform och dess verksamhetsspecifika IT-system.
Sydarkivera
 är arkivmyndighet för digitala handlingar och remissinstans vid inköp av nya IT-system.

Tillhörande dokument
Detta policydokument kompletteras med en dataskyddspolicy samt av kommunstyrelsen beslutade
riktlinjer för IT-användande för förvaltning respektive användare. Vid behov upprättar respektive
enhetschef vidare handläggningsstöd och/eller rutiner för sin respektive personals IT-användning.

Revidering och uppföljning
E-rådet, som består av representanter för olika kommunala förvaltningar med anknytning till IT- och
digitaliseringsfrågor, ansvarar för att årligen se över och vid behov ge förslag till revidering av
kommunens IT-policy. Policyn ska revideras senast år 2022:s utgång.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överföra kommunens verksamhet inom handläggning och tillsyn av tobaksprodukter,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll av försäljning av receptfria
läkemedel till Miljöförbundet Blekinge Väst
att verksamheten förs över den 1 juli 2019
Sammanfattning
Miljöförbundet Blekinge Väst fullgör sedan kommunalförbundets bildande Sölvesborgs
och Olofströms kommuners åtaganden enligt tobakslagen, lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om försäljning av vissa receptfria
läkemedel inom ramen för sina åtaganden på miljö- och hälsoskyddsområdet. För
Karlshamns del har denna verksamhet inte hanterats av miljönämnden, utan av
kommunstyrelsen, varvid den aldrig fördes över till förbundet när det bildades.
Den 1 juli 2019 träder ny tobakslagstiftning i kraft, vilken innebär att försäljning av
tobaksvaror blir tillståndspliktigt. I samband med denna lagändring ökar kommunernas
behov av att samordna sitt arbete inom området för att upprätthålla en effektiv,
rättssäker och ändamålsenlig organisation. Den nya lagstiftningen ställer högre krav på
kvalificerad handläggning inom tobakslagstiftningen och utredningsarbetet för att få
försäljningstillstånd kommer att bli mer omfattande än dagens anmälningsplikt.
Bedömningen är att det kommer att krävas en ny organisation för att möta kraven på ett
hållbart och långsiktigt sätt. Vidare kan kommunen nyttja sina resurser på ett mer
effektivt sätt genom att samarbeta inom organet Blekinge Väst. I stället för att bygga
varsin organisation kan en gemensam, stabil verksamhet utformas inom förbundet och
utföra arbete på ett likartat sätt i alla de tre kommunerna.
Initiativ kring att samla tillsynsverksamhet även avseende alkoholservering och öl klass
II har tagits inom samverkansorganet och utredning av frågan har genomförts. För
Karlshamn, vilken är enda kommunen som inte har fört över tobakshanteringen till
Miljöförbundet redan, innebär lagändringen den 1 juli 2019 att föreslagen
verksamhetsöverföringen måste hanteras i två steg för att säkerställa att kommunen
möter de nya lagkraven redan vid halvårsskiftet. Kommunen förslås att inom ramen för
befintlig förbundsordning föra över hanteringen av tobaksvaror, elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel till Miljöförbundet. Förbundet är
positivt till verksamhetsöverföringen och föreslår att den bör genomföras samtidigt som
den nya tobakslagstiftningen träder i kraft. När verksamheten överförs tar förbundet över
tjänsten som alkoholinspektör/tobakshandläggare i Karlshamns kommun, vilken
tillsammans med förbundets tobaksinspektörer utgör den gemensamma organisationen
för handläggning och tillsyn inom området för hela Blekinge Väst.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-05
Beslutet skickas till
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Miljöförbundet Blekinge Väst
Kommunkansliet
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att överföra kommunens verksamhet inom handläggning och tillsyn av tobaksprodukter,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll av försäljning av receptfria
läkemedel till Miljöförbundet Blekinge Väst
att verksamheten förs över den 1 juli 2019
Sammanfattning
Miljöförbundet Blekinge Väst fullgör sedan kommunalförbundets bildande Sölvesborgs
och Olofströms kommuners åtaganden enligt tobakslagen, lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om försäljning av vissa receptfria
läkemedel inom ramen för sina åtaganden på miljö- och hälsoskyddsområdet. För
Karlshamns del har denna verksamhet inte hanterats av miljönämnden, utan av
kommunstyrelsen, varvid den aldrig fördes över till förbundet när det bildades.
Den 1 juli 2019 träder ny tobakslagstiftning i kraft, vilken innebär att försäljning av
tobaksvaror blir tillståndspliktigt. I samband med denna lagändring ökar kommunernas
behov av att samordna sitt arbete inom området för att upprätthålla en effektiv,
rättssäker och ändamålsenlig organisation. Den nya lagstiftningen ställer högre krav på
kvalificerad handläggning inom tobakslagstiftningen och utredningsarbetet för att få
försäljningstillstånd kommer att bli mer omfattande än dagens anmälningsplikt.
Bedömningen är att det kommer att krävas en ny organisation för att möta kraven på ett
hållbart och långsiktigt sätt. Vidare kan kommunen nyttja sina resurser på ett mer
effektivt sätt genom att samarbeta inom organet Blekinge Väst. I stället för att bygga
varsin organisation kan en gemensam, stabil verksamhet utformas inom förbundet och
utföra arbete på ett likartat sätt i alla de tre kommunerna.
Initiativ kring att samla tillsynsverksamhet även avseende alkoholservering och öl klass
II har tagits inom samverkansorganet och utredning av frågan har genomförts. För
Karlshamn, vilken är enda kommunen som inte har fört över tobakshanteringen till
Miljöförbundet redan, innebär lagändringen den 1 juli 2019 att föreslagen
verksamhetsöverföringen måste hanteras i två steg för att säkerställa att kommunen
möter de nya lagkraven redan vid halvårsskiftet. Kommunen förslås att inom ramen för
befintlig förbundsordning föra över hanteringen av tobaksvaror, elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel till Miljöförbundet. Förbundet är
positivt till verksamhetsöverföringen och föreslår att den bör genomföras samtidigt som
den nya tobakslagstiftningen träder i kraft. När verksamheten överförs tar förbundet över
tjänsten som alkoholinspektör/tobakshandläggare i Karlshamns kommun, vilken
tillsammans med förbundets tobaksinspektörer utgör den gemensamma organisationen
för handläggning och tillsyn inom området för hela Blekinge Väst.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-05
Beslutet skickas till
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Miljöförbundet Blekinge Väst
Kommunkansliet
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/988

Datum
2019-03-18
2019-03-26
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§
62
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Överföring av handläggning och tillsyn av tobaksvaror m.m. till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att överföra kommunens verksamhet inom handläggning och tillsyn av tobaksprodukter,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll av försäljning av receptfria
läkemedel till Miljöförbundet Blekinge Väst
att verksamheten förs över den 1 juli 2019
Sammanfattning
Miljöförbundet Blekinge Väst fullgör sedan kommunalförbundets bildande Sölvesborgs
och Olofströms kommuners åtaganden enligt tobakslagen, lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om försäljning av vissa receptfria
läkemedel inom ramen för sina åtaganden på miljö- och hälsoskyddsområdet. För
Karlshamns del har denna verksamhet inte hanterats av miljönämnden, utan av
kommunstyrelsen, varvid den aldrig fördes över till förbundet när det bildades.
Den 1 juli 2019 träder ny tobakslagstiftning i kraft, vilken innebär att försäljning av
tobaksvaror blir tillståndspliktigt. I samband med denna lagändring ökar kommunernas
behov av att samordna sitt arbete inom området för att upprätthålla en effektiv,
rättssäker och ändamålsenlig organisation. Den nya lagstiftningen ställer högre krav på
kvalificerad handläggning inom tobakslagstiftningen och utredningsarbetet för att få
försäljningstillstånd kommer att bli mer omfattande än dagens anmälningsplikt.
Bedömningen är att det kommer att krävas en ny organisation för att möta kraven på ett
hållbart och långsiktigt sätt. Vidare kan kommunen nyttja sina resurser på ett mer
effektivt sätt genom att samarbeta inom organet Blekinge Väst. I stället för att bygga
varsin organisation kan en gemensam, stabil verksamhet utformas inom förbundet och
utföra arbete på ett likartat sätt i alla de tre kommunerna.
Initiativ kring att samla tillsynsverksamhet även avseende alkoholservering och öl klass
II har tagits inom samverkansorganet och utredning av frågan har genomförts. För
Karlshamn, vilken är enda kommunen som inte har fört över tobakshanteringen till
Miljöförbundet redan, innebär lagändringen den 1 juli 2019 att föreslagen
verksamhetsöverföringen måste hanteras i två steg för att säkerställa att kommunen
möter de nya lagkraven redan vid halvårsskiftet. Kommunen förslås att inom ramen för
befintlig förbundsordning föra över hanteringen av tobaksvaror, elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel till Miljöförbundet. Förbundet är
positivt till verksamhetsöverföringen och föreslår att den bör genomföras samtidigt som
den nya tobakslagstiftningen träder i kraft. När verksamheten överförs tar förbundet över
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tjänsten som alkoholinspektör/tobakshandläggare i Karlshamns kommun, vilken
tillsammans med förbundets tobaksinspektörer utgör den gemensamma organisationen
för handläggning och tillsyn inom området för hela Blekinge Väst.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-05
Beslutet skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
Kommunkansliet

Anna Persson
Utredare
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa avgifter för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
att avgifterna därmed ersätter tidigare avgifter inom området
att ny taxa tillämpas från och med den 1 juli 2019
Sammanfattning
I december 2018 beslutade Riksdagen om ny tobakslag (lag om tobak och liknande
produkter), lagen träder i kraft den 1 juli 2019. Den nya lagstiftningen innebär att
försäljning av tobaksvaror blir förenat med tillståndsplikt, i stället för den tidigare
anmälningsplikten. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för ansökan om tillstånd och för
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, samt för kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.
Anmälnings- respektive tillsynsavgifter inom området regleras i dagsläget i samma taxa
som handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Med det nya tillståndskravet förslås
avgifterna delas utifrån ansvarsområde och regleras i två separata taxor.
Avgifterna som avser alkohollagen samverkas inom organet Blekinge Väst genom den
gemensamma alkoholhandläggaren och –inspektören. Avgifterna för handläggning och
tillsyn för tobak och liknande produkter samt för kontroll av receptfria läkemedel har inför
att den nya lagstiftningen träder i kraft diskuterats inom länet. Förslaget är att
ansökningsavgifter för tobakstillstånd fastställs till en fast nivå. Därutöver övergår
Karlshamn till samma avgiftsmodell som tillämpas av Miljöförbundet Blekinge Väst inom
området.
Länets tobakshandläggare har under vintern och våren samverkat kring arbetet inför att
lagstiftningen träder i kraft. I detta arbete har en uppskattning av tidsåtgärd för hantering
av de nya handläggningsrutinerna gjorts. Inom Blekinge Väst har ett förslag
innehållande något lägre avgifter än handläggarnas tagits fram för ställningstagande av
medlemskommunerna. Förslaget är att kommunerna i västra Blekinge fastställer
likalydande taxor. Avgiftsnivån är beroende av vilken grad av självfinansiering
kommunen önskar uppnå inom området. Med hänsyn tagen till kommunens
folkhälsopolicy och det faktum att det är svårt att argumentera för samhällsnyttan av
tobaksförsäljning rekommenderas att självfinansieringsgraden av verksamheten är hög,
för att i så liten grad som möjligt finansieras med skattemedel. Då det råder stor
osäkerhet kring antalet ansökningar om försäljningstillstånd och därefter antal
försäljningsställen som kräver tillsyn som kommer att finnas i kommunen har
avgiftsnivåerna förslagits utifrån uppskattad tidsåtgång att hantera ansökan respektive
att avgiften beräknas utifrån faktiskt tidsåtgång vad avser utförd tillsyn.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-09
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Sammanträdesdatum:

Förslag om avgifter för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter m.m.
Gällande avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen m.m.
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Tobakshandläggare Anna Dahlqvist
Miljöförbundet Blekinge Väst
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa avgifter för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
att avgifterna därmed ersätter tidigare avgifter inom området
att ny taxa tillämpas från och med den 1 juli 2019
Sammanfattning
I december 2018 beslutade Riksdagen om ny tobakslag (lag om tobak och liknande
produkter), lagen träder i kraft den 1 juli 2019. Den nya lagstiftningen innebär att
försäljning av tobaksvaror blir förenat med tillståndsplikt, i stället för den tidigare
anmälningsplikten. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för ansökan om tillstånd och för
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, samt för kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.
Anmälnings- respektive tillsynsavgifter inom området regleras i dagsläget i samma taxa
som handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Med det nya tillståndskravet förslås
avgifterna delas utifrån ansvarsområde och regleras i två separata taxor.
Avgifterna som avser alkohollagen samverkas inom organet Blekinge Väst genom den
gemensamma alkoholhandläggaren och –inspektören. Avgifterna för handläggning och
tillsyn för tobak och liknande produkter samt för kontroll av receptfria läkemedel har inför
att den nya lagstiftningen träder i kraft diskuterats inom länet. Förslaget är att
ansökningsavgifter för tobakstillstånd fastställs till en fast nivå. Därutöver övergår
Karlshamn till samma avgiftsmodell som tillämpas av Miljöförbundet Blekinge Väst inom
området.
Länets tobakshandläggare har under vintern och våren samverkat kring arbetet inför att
lagstiftningen träder i kraft. I detta arbete har en uppskattning av tidsåtgärd för hantering
av de nya handläggningsrutinerna gjorts. Inom Blekinge Väst har ett förslag
innehållande något lägre avgifter än handläggarnas tagits fram för ställningstagande av
medlemskommunerna. Förslaget är att kommunerna i västra Blekinge fastställer
likalydande taxor. Avgiftsnivån är beroende av vilken grad av självfinansiering
kommunen önskar uppnå inom området. Med hänsyn tagen till kommunens
folkhälsopolicy och det faktum att det är svårt att argumentera för samhällsnyttan av
tobaksförsäljning rekommenderas att självfinansieringsgraden av verksamheten är hög,
för att i så liten grad som möjligt finansieras med skattemedel. Då det råder stor
osäkerhet kring antalet ansökningar om försäljningstillstånd och därefter antal
försäljningsställen som kräver tillsyn som kommer att finnas i kommunen har
avgiftsnivåerna förslagits utifrån uppskattad tidsåtgång att hantera ansökan respektive
att avgiften beräknas utifrån faktiskt tidsåtgång vad avser utförd tillsyn.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-09
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Förslag om avgifter för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter m.m.
Gällande avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen m.m.
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Tobakshandläggare Anna Dahlqvist
Miljöförbundet Blekinge Väst
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§
63
99

Fastställande av taxa för handläggning och tillsyn enligt lagen om tobak
och liknande produkter m.m.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa avgifter för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
att avgifterna därmed ersätter tidigare avgifter inom området
att ny taxa tillämpas från och med den 1 juli 2019
Sammanfattning
I december 2018 beslutade Riksdagen om ny tobakslag (lag om tobak och liknande
produkter), lagen träder i kraft den 1 juli 2019. Den nya lagstiftningen innebär att
försäljning av tobaksvaror blir förenat med tillståndsplikt, i stället för den tidigare
anmälningsplikten. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för ansökan om tillstånd och för
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, samt för kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.
Anmälnings- respektive tillsynsavgifter inom området regleras i dagsläget i samma taxa
som handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Med det nya tillståndskravet förslås
avgifterna delas utifrån ansvarsområde och regleras i två separata taxor.
Avgifterna som avser alkohollagen samverkas inom organet Blekinge Väst genom den
gemensamma alkoholhandläggaren och –inspektören. Avgifterna för handläggning och
tillsyn för tobak och liknande produkter samt för kontroll av receptfria läkemedel har inför
att den nya lagstiftningen träder i kraft diskuterats inom länet. Förslaget är att
ansökningsavgifter för tobakstillstånd fastställs till en fast nivå. Därutöver övergår
Karlshamn till samma avgiftsmodell som tillämpas av Miljöförbundet Blekinge Väst inom
området.
Länets tobakshandläggare har under vintern och våren samverkat kring arbetet inför att
lagstiftningen träder i kraft. I detta arbete har en uppskattning av tidsåtgärd för hantering
av de nya handläggningsrutinerna gjorts. Inom Blekinge Väst har ett förslag
innehållande något lägre avgifter än handläggarnas tagits fram för ställningstagande av
medlemskommunerna. Förslaget är att kommunerna i västra Blekinge fastställer
likalydande taxor. Avgiftsnivån är beroende av vilken grad av självfinansiering
kommunen önskar uppnå inom området. Med hänsyn tagen till kommunens
folkhälsopolicy och det faktum att det är svårt att argumentera för samhällsnyttan av
tobaksförsäljning rekommenderas att självfinansieringsgraden av verksamheten är hög,
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för att i så liten grad som möjligt finansieras med skattemedel. Då det råder stor
osäkerhet kring antalet ansökningar om försäljningstillstånd och därefter antal
försäljningsställen som kräver tillsyn som kommer att finnas i kommunen har
avgiftsnivåerna förslagits utifrån uppskattad tidsåtgång att hantera ansökan respektive
att avgiften beräknas utifrån faktiskt tidsåtgång vad avser utförd tillsyn.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-09
Förslag om avgifter för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter m.m.
Gällande avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen m.m.
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Tobakshandläggare Anna Dahlqvist
Miljöförbundet Blekinge Väst

Anna Persson
Utredare
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FÖRSLAG
Avgifter för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Avgifter för tillstånd till försäljning av tobak (NYTT!)
Försäljningstillstånd
Partihandelstillstånd (tillsvidare eller tidsbegränsat)

8 000 kr
10 000 kr

Tillfälligt försäljningstillstånd

6 000 kr

Ändring i befintligt tillstånd

6 000 kr

Avgifter för tillsyn av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll av handel med
vissa receptfria läkemedel (ÄNDRAT!)
Vid tillämpning av denna taxa uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme, med det belopp som
beslutats för Miljöförbundet Blekinge Väst. Kostnadsfaktor K ska motsvara handläggningskostnad per timme.
Avgift tas ut för tillsyn, handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
Avgift tas inte ut för tillsyn som beror på;
1. klagomål som visat sig obefogat, om verksamheten samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav på egenkontroll inom det
område som klagomålet avser, eller
2. handläggning som beror på överklagande av beslut.
Anmälningsavgift för försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare

2K

Fast årlig tillsynsavgift
½K
Avgiften avser ett helt kalenderår och ska betalas i förskott vid varje påbörjat kalenderår. Avgiften betalas från och
med det kalenderår verksamheten påbörjas och med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår verksamheten
bedrivs.
Rörlig tillsynsavgift
K kr/timme nedlagd tid
Tas ut avseende faktiskt nedlagd tid. Avgiften tas ut för inläsning av ärende, kontakt med parter, samråd med experter
och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroll i övrigt, beredning i ärendet samt
föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. I
handläggningstiden ska inte räknas sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överskrider en halvtimme.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl. 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar,
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.
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Avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen
Avgifter för serveringstillstånd
Stadigvarande tillstånd till allmänheten
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap
Stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet till slutet sällskap

7 000 kr
7 000 kr
7 000 kr

Stadigvarande ändring i gällande tillstånd
Tillfällig ändring i gällande tillstånd

4 500 kr
3 000 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten:
- servering en dag
- servering mer än en dag
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

3 000 kr
4 000 kr
1 000 kr

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället
Tillfälligt tillstånd för pausservering och provsmakning vid arrangemang
- servering en dag
- servering mer än en dag
Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
- servering en dag
- servering mer än en dag
Avläggande av kunskapsprov:
- stadigvarande samt tillfälliga tillstånd till allmänheten, per person och
oavsett provtillfällen
- tillfälliga tillstånd till slutet sällskap, pausservering och provsmakning,
per person och oavsett provtillfällen

4 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
3 000 kr
4 000 kr

1 500 kr
750 kr

Fast årlig tillsynsavgift
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap
Alkoholservering i inrikes trafik

1 250 kr
1 500 kr

Rörlig tillsynsavgift
Helårsomsättning i kronor
0 – 99 999
100 000 – 250 000
250 001 – 500 000
500 001 – 750 000
750 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 500 000
1 500 001 – 2 000 000

Avgift
1 875
2 344
4 531
5 781
6 533
7 813
8 906

2 000 001 – 2 500 000

9 688

2 500 001 – 3 000 000

10 625
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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
*/Per påminnelse **/ Efter två påminnelser ska högsta avgiftsklassen
avseende rörlig tillsynsavgift debiteras.

1000 kr */**/

Handläggningsavgift i samband med anmälan
I samband med anmälan om försäljning av folköl tas en handläggningsavgift ut.
Handläggningsavgift

1 800 kr

Fast årlig tillsynsavgift, försäljning av folköl

1 250 kr
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon
att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon
att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon
att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon
att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30
kr/dag eller 400 kr/mån
att bibehålla nuvarande taxa gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum
Sammanfattning
Gatu- och trafikenheten har uppmärksammat att parkeringstaxan i Karlshamns kommun
inte har blivit justerad på över 10 år. För att hålla jämförbara taxor med liknande
kommuner så anser förvaltningen att dessa ska höjas.
Nuvarande taxor och parkeringszoner är inte rätt reglerade enligt tidigare beslut,
kommunfullmäktige 2007-11-05 § 195, utifrån hur det idag är skyltat och uppmärkt.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige besluta om följande:
Att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon.
Att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon.
Att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon.
Att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon.
Att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30
kr/dag eller 400 kr/mån. Motivering till föreslagen taxa är att avgiften inte får vara högre
på uppställning av fordonet i förhållande till torgplatsen. Torghandlare har rätt att
avräkna momsen för parkeringsavgiften vid deklarationen.
Att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan
behålla 1 kr/tim.
Den tänkta taxehöjningen skulle innebära en höjning av intäkterna med ca 1 000 000
sek/år.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TFN § 30/2019 Förslag på taxehöjning på betalparkeringar i innerstan
Tjänsteskrivelse
Karta över parkeringszoner i Karlshamns innerstad
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

5.32 Taxa för parkeringsavgifter
Protokoll KF § 195/2007
Yrkanden
Bodil Frigen Ericsson (L), Elin Petersson (M), Britt Jämstorp (KD) och Magnus Sandgren
(M) yrkar avslag med undantag av att-satsen om torghandlare.
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag till de fem första att-satserna.
Mats Dahlbom (C) och Tommy Larsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden prövar yrkandena var och ett för sig och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för Bodil
Frigren Ericssons yrkande.
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Författningssamlingen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att besluta om taxa enligt följande:
att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon
att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon
att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon
att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon
att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30
kr/dag eller 400 kr/mån
att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan
behålla 1 kr/tim
Sammanfattning
Gatu- och trafikenheten har uppmärksammat att parkeringstaxan i Karlshamns kommun
inte har blivit justerad på över 10 år. För att hålla jämförbara taxor med liknande
kommuner så anser förvaltningen att dessa ska höjas.
Nuvarande taxor och parkeringszoner är inte rätt reglerade enligt tidigare beslut,
kommunfullmäktige 2007-11-05 § 195, utifrån hur det idag är skyltat och uppmärkt.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige besluta om följande:
Att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon.
Att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon.
Att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon.
Att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon.
Att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30
kr/dag eller 400 kr/mån. Motivering till föreslagen taxa är att avgiften inte får vara högre
på uppställning av fordonet i förhållande till torgplatsen. Torghandlare har rätt att
avräkna momsen för parkeringsavgiften vid deklarationen.
Att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan
behålla 1 kr/tim.
Den tänkta taxehöjningen skulle innebära en höjning av intäkterna med ca 1 000 000
sek/år.
Beslutsunderlag
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Sammanträdesdatum:

Protokollsutdrag TFN § 30/2019 Förslag på taxehöjning på betalparkeringar i innerstan
Tjänsteskrivelse
Karta över parkeringszoner i Karlshamns innerstad
5.32 Taxa för parkeringsavgifter
Protokoll KF § 195/2007
Yrkanden
Bodil Frigen Ericsson (L) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner arbetsutskottet besluta i
enlighet med liggande förslag.
Reservationer
Liberalerna och Moderaterna reserverar sig till förmån för Bodil Frigren Ericssons
yrkande.
Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Författningssamlingen
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Taxehöjningar på betalparkeringar i innerstan
Förslag till beslut
att besluta om taxa enligt följande:
att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon
att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon
att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon
att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon
att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30
kr/dag eller 400 kr/mån
att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan
behålla 1 kr/tim
Sammanfattning
Gatu- och trafikenheten har uppmärksammat att parkeringstaxan i Karlshamns kommun
inte har blivit justerad på över 10 år. För att hålla jämförbara taxor med liknande
kommuner så anser förvaltningen att dessa ska höjas.
Nuvarande taxor och parkeringszoner är inte rätt reglerade enligt tidigare beslut,
kommunfullmäktige 2007-11-05 § 195, utifrån hur det idag är skyltat och uppmärkt.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige besluta om följande:
Att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon.
Att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon.
Att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon.
Att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon.
Att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30
kr/dag eller 400 kr/mån. Motivering till föreslagen taxa är att avgiften inte får vara högre
på uppställning av fordonet i förhållande till torgplatsen. Torghandlare har rätt att
avräkna momsen för parkeringsavgiften vid deklarationen.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan
behålla 1 kr/tim.
Den tänkta taxehöjningen skulle innebära en höjning av intäkterna med ca 1 000 000
sek/år.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TFN § 30/2019 Förslag på taxehöjning på betalparkeringar i innerstan
Tjänsteskrivelse
Karta över parkeringszoner i Karlshamns innerstad
5.32 Taxa för parkeringsavgifter
Protokoll KF § 195/2007
Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Författningssamlingen

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15 – 17:50, ajournering 14:30 – 14:55, 15:40-15:50

Beslutande

Mats Dahlbom
Katrin Johansson
Bodil Frigren Ericsson
Håkan Abramsson
Stig Johansson
Ulf Ohlsson
Henrik Häggblad
Houssam Al Massri
Lennart Ung
Görgen Lennarthsson
Siri Näslund

Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tor Billing (SD)
Thomas Qvarnström (MP) from § 25
Lars Hasselgren (M) §§ 34-43, 48

(C)
(S)
(L)
(SD)
(S)
(M)
(C)
(MP)tom § 23, delvis § 24
(KD) §§ 22-33,44-47
(SD)
(S)
ersätter
Håkan Abramsson (SD)
Houssam Al Massri (M)
Lennarth Ung (KD)

Närvarande
ersättare

Elisabet Rosengren
Maria Hjelm Nilsson
Ulf Gustavsson
Lars Hasselgren
Bo Sandgren
Thomas Qvarnström
Britt Kilsäter
Bo Eloff

Övriga

Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef
Lisbeth Sunesson, ekonom §§ 22-27, 44-45
Sandra Belec, ekonom §§ 22-27, 44-45
Per Olsson, trafikhandläggare §§ 28-30
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör § 31
Mikael Henrysson, markförvaltare § 32-33
Thomas Nilsson, fritidschef §§ 36-37
Christina Svensson, sekreterare

Paragrafer

§§ 22-48

Utses att justera

Tor Billing (SD)

Justeringsdatum

2019-02-26

Sekreterare

…………………………………………
Christina Svensson

Ordförande

…………………………………………
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(S)
(C) §§ 22-33, 44-47
(S) §§ 22-27, 44-47
(M) §§ 22-33,44-47
(S)
(MP)
(M) §§ 22-28, 30-33, 44-47
(SD) §§ 22-33, 44-47
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Mats Dahlbom
Justerande

…………………………………………
Tor Billing

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Teknik- och fritidsnämnden

Beslutsdatum:

2019-02-20

Tillkännages fr.o.m.: 2019-02-27
Tillkännages t.o.m.

2019-03-20

Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 30 Förslag på taxehöjning på betalparkeringar i innerstan, 2019/557
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta om taxa enligt följande:
att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon
att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon
att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon
att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon
att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30
kr/dag eller 400 kr/mån
att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan
behålla 1 kr/tim
att ge förvaltningschefen i uppdrag att till teknik- och fritidsnämndens sammanträde i
mars redovisa samtliga driftskostnader för parkering.
Reservationer
Ulf Ohlsson (M), Bodil Frigren Ericsson (L), Lennart Ung (KD), Tor Billing (SD) och
Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bodil Frigren
Ericssons yrkande.
Sammanfattning
Gatu- och trafikenheten har uppmärksammat att parkeringstaxan i Karlshamns kommun
inte har blivit justerad på över 10 år. För att hålla jämförbara taxor med liknande
kommuner så anser förvaltningen att dessa ska höjas.
Nuvarande taxor och parkeringszoner är inte rätt reglerade enligt tidigare beslut,
kommunfullmäktige 2007-11-05 § 195, utifrån hur det idag är skyltat och uppmärkt.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige besluta om följande:
Att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon.
Att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon.
Att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon.
Att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torgzon.
Att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30
kr/dag eller 400 kr/mån. Motivering till föreslagen taxa är att avgiften inte får vara högre
på uppställning av fordonet i förhållande till torgplatsen. Torghandlare har rätt att
avräkna momsen för parkeringsavgiften vid deklarationen.
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Att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan
behålla 1 kr/tim.
Den tänkta taxehöjningen skulle innebära en höjning av intäkterna med ca 1 000 000
sek/år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karta över parkeringszonerna
Författningssamling Taxa för parkeringsavgifter gällande från 2008-07-01
Protokoll från kommunfullmäktige 2007-11-05 § 195
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Andre vice ordförande Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar avslag på alla att-satser utom
förslaget om parkeringsavgift för torghandlare.
Ledamöterna Tor Billing (SD), Görgen Lennarthsson (SD) och Lennart Ung (KD) yrkar
bifall till Bodil Frigren Ericssons förslag.
Ledamot Ulf Ohlsson (M) yrkar att förvaltningen redovisar samtliga driftskostnader för
parkeringar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt förslag mot Bodil Frigren Ericssons förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag.
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enligt med Ulf Ohlssons förslag och
finner att detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Per Olsson – Trafikhandläggare
Ulrika Nordén Johansson – Förvaltningschef
Ola Karlsson - Gatuingenjör
Lisbeth Sunesson – Ekonom
Beslutsuppföljningslistan
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2019-02-20

§

Förslag på taxehöjning på betalparkeringar i innerstan.
Förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta om taxa enligt följande:
att höja taxorna från 2 kr/tim till 3 kr/tim som avser blå zon
att höja taxorna från 4 kr/tim till 6 kr/tim som avser grön zon
att höja taxorna från 6 kr/tim till 8 kr/tim som avser röd zon
att höja taxorna från 10 kr/tim till 15 kr/tim som avser torg zon
att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30
kr/dag eller 400 kr/mån
att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan
behålla 1 kr/tim.
Sammanfattning
Gatu- och trafikenheten har uppmärksammat att parkeringstaxan i Karlshamns kommun
inte har blivit justerad på över 10 år. För att hålla jämförbara taxor med liknande
kommuner så anser vi dessa ska höjas.
Nuvarande taxor och parkeringszoner är inte rätt reglerade enligt tidigare beslut, KF
2007-11-05 § 195, utifrån hur det idag är skyltat och uppmärkt.
Att höja taxorna från 2kr/tim till 3kr/tim som avser blå zon.
Att höja taxorna från 4kr/tim till 6kr/tim som avser grön zon.
Att höja taxorna från 6kr/tim till 8kr/tim som avser röd zon.
Att höja taxorna från 10kr/tim till 15kr/tim som avser torg zon.
Att föreslå en parkeringsavgift för torghandlare enligt följande alternativ: 5 kr/tim, 30
kr/dag eller 400 kr/mån. Motivering till föreslagen taxa är att avgiften inte får vara högre
på uppställning av fordonet i förhållande till torgplatsen. Torghandlaren har rätt att
avräkna momsen för parkeringsavgiften vid deklarationen.
Att inte höja taxan gällande långtidsparkeringen på Karlshamns Resecentrum, utan
behålla 1kr/tim.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Gata- och parkverksamheten
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Den tänkta taxehöjningen skulle innebära en höjning av intäkterna med ca 1 000 000
sek/år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karta över parkeringszonerna
Författningssamling Taxa för parkeringsavgifter gällande från 2008-07-01
Protokoll från kommunfullmäktige 2007-11-05 § 195
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Per Olsson – Trafikhandläggare
Ulrika Nordén Johansson – Förvaltningschef
Ola Karlsson - Gatuingenjör
Lisbeth Sunesson - Ekonom

Per Olsson
Trafikhandläggare
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Parkeringszoner i Karlshamns innerstad

2019

Förklaring:
Blått område - Blå zon
Grön linje - Grön zon
Gult område - Torgzon
Röd linje - Röd zon
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för parkeringsavgifter
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller från: 2008-07-01
Antagen: Stadsfullmäktige § 8, 1968-02-12
Justerad av KF: 1977-12-20, 1980-06-30, 1987-03-02, 1993-09-06, 2007-11-05, SBF 2008-06-13

Taxa för parkeringsavgifter
Zoner
Röd zon: Omfattar torget och gatorna närmast intill
Blå zon: Omfattar gatorna lite längre bort från centrum
Grön zon: Omfattar långtidsparkeringarna utefter Mieån och Redarplatsen
Parkeringsplatser med kortare uppställningstid än 2 tim är avgiftsfria.
Vid Resecentrum finns parkeringsplatser med parkering upp till sju dygn.

Taxa
Röd zon:

6 kr/tim

Blå zon:

2 kr/tim

Grön zon:

4 kr/tim

Torget:

10 kr/tim

_____
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Sammanfattning
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns,
Olofströms och Sölvesborgs kommuner är föråldrade och behöver uppdateras utifrån
gällande lagstiftning och rekommendationer.
Likalydande föreskrifter i samtliga medlemskommuner underlättar för
tillsynsmyndigheten i sitt tillsynsarbete och möjliggör en effektivare handläggning. Det är
också lämpligt ur allmänhetens perspektiv att så långt möjligt ha samma bestämmelser
inom det område där den gemensamma tillsynsmyndigheten verkar.
Beslutsunderlag
Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns,
Olofströms och Sölvesborgs kommuner inkl. kartbilaga A
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns
kommun, KF § 109, 2002-06-03.
Yrkanden
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att under § 3 ersätts ordet giftorm med reptil samt att
under § 4 ska tomgångskörning vara tillåten för inte orsaka onödigt lidande.
Per-Ola Mattsson (S) yrkar avslag till Björn Tenland Nurhadis (SD) yrkanden.
Beslutsgång
Ordförandena ställer yrkandena under proposition och finner kommunstyrelsen avslå
dem.
Reservation
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Förvaltningscheferna
Miljöförbundet Blekinge Väst
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Sammanfattning
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns,
Olofströms och Sölvesborgs kommuner är föråldrade och behöver uppdateras utifrån
gällande lagstiftning och rekommendationer.
Likalydande föreskrifter i samtliga medlemskommuner underlättar för
tillsynsmyndigheten i sitt tillsynsarbete och möjliggör en effektivare handläggning. Det är
också lämpligt ur allmänhetens perspektiv att så långt möjligt ha samma bestämmelser
inom det område där den gemensamma tillsynsmyndigheten verkar.
Beslutsunderlag
Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns,
Olofströms och Sölvesborgs kommuner inkl. kartbilaga A
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns
kommun, KF § 109, 2002-06-03.
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Förvaltningscheferna
Miljöförbundet Blekinge Väst
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
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2019-03-26
2019-04-08

§
45
97

Förslag på nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön
Förslag till beslut


Att kommunstyrelsen godkänner förslaget till nya lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige
med anhållan om antagande av upprättat förslag.

Sammanfattning
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns,
Olofströms och Sölvesborgs kommuner är föråldrade och behöver uppdateras utifrån
gällande lagstiftning och rekommendationer.
Likalydande föreskrifter i samtliga medlemskommuner underlättar för
tillsynsmyndigheten i sitt tillsynsarbete och möjliggör en effektivare handläggning. Det är
också lämpligt ur allmänhetens perspektiv att så långt möjligt ha samma bestämmelser
inom det område där den gemensamma tillsynsmyndigheten verkar.
Beslutsunderlag
1. Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i
Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner inkl. kartbilaga A
2. Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i
Karlshamns kommun, KF § 109, 2002-06-03.
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Förvaltningscheferna
Miljöförbundet Blekinge Väst
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Bakgrund och överväganden
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns,
Olofströms och Sölvesborgs kommuner är föråldrade och behöver uppdateras utifrån
gällande lagstiftning och rekommendationer. En arbetsgrupp bestående av
representanter från medlemskommunerna samt miljöförbundet har under hösten 2018
arbetat fram ett förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön.
Ambitionen har varit att ta fram föreskrifter som är likalydande i alla tre
medlemskommunerna.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Föreskrifterna, som är tänkta att ersätta tidigare lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön, utgör ett komplement till bestämmelserna i miljöbalken
(1998:808).
Förslaget till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön har lämnats till
Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge väst för yttrande. Förbundsdirektionen
sammanträder den 7 mars och deras yttrande kommer att biläggas förslaget inför
Kommunstyrelsens beredning den 18 mars.
Förslaget till föreskrifter är förutom det som regleras i § 7 i bilagt förslag, likalydande för
de tre kommunerna. Denna paragraf berör kustnära områden med risk för
saltvatteninträngning. I övrigt så har arbetsgruppen inte funnit behov av någon
ytterligare lokal anpassning på kommunnivå.
Likalydande föreskrifter i samtliga medlemskommuner underlättar för
tillsynsmyndigheten i sitt tillsynsarbete och möjliggör en effektivare handläggning. Det är
också lämpligt ur allmänhetens perspektiv att så långt möjligt ha samma bestämmelser
inom det område där den gemensamma tillsynsmyndigheten verkar.
Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som behövs för skydd
mot olägenheter för människors hälsa (9 kap. 7-8 och 10-13 §§). Vad som får regleras i
dessa föreskrifter framgår av 13, 17, 39-40 samt 42-44 §§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Kommunerna har inte möjlighet att gå utöver
detta bemyndigande.
Föreskrifterna ska kungöras enligt reglerna i 8 kap. 10 och 13 § kommunallag
(2017:725) samt i 44 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899).

Jesper Bergman
Miljöstrateg
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Bilaga 1

Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Karlshamns
kommun beslutade av kommunfullmäktige den 8 april 2019…§ xx ...
Med stöd av 9 kap. 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 39 - 40 och 42-44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar
kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön. Föreskrifterna är gemensamma för Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns
kommuner. Dessa tre kommuner samverkar kring miljö- och hälsosskyddstillsynen
genom kommunalförbundet Miljöförbundet Blekinge Väst, fortsättningsvis i
dokumentet kallat tillsynsmyndigheten. Inom respektive beslutat
vattenskyddsområde gäller särskilda föreskrifter.
Inledande bestämmelser
1§ Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön.
Kartor som visar detaljplanelagda områden samt områden med
områdesbestämmelser inom kommunen återfinns på kommunens hemsida.
Annan toalett än vattentoalett
2 § Det krävs anmälan till tillsynsmyndigheten för att inrätta annan toalettlösning än
vattentoalett.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 3 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Upplysning - Bestämmelser om avloppsanläggningar i övrigt regleras i miljöbalken
(1998:808) samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Djurhållning
3 § Inom område med detaljplan och områdesbestämmelser krävs tillstånd av
tillsynsmyndigheten för att hålla:
1.
2.
3.
4.

nötkreatur, häst, get, får eller svin
pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (se undantag nedan)
tupp
giftorm

Tillstånd krävs inte för att hålla maximalt fem stycken hönor. Erforderligt hönshus
samt hönsgård ska finnas. Foder ska förvaras skadedjurssäkert. Gödsel som
uppkommer av hönshållningen ska komposteras på tätt underlag alternativt i
latrinkompost.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 39 § förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
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Tomgångskörning
4 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst
1minut. Detta gäller inte om:
1. trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna exempelvis i trafikkö
2. motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan
som avser uppvärmning
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid
broöppning eller järnvägsövergång.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 1 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Spridning av gödsel
5 § Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom ett område
med detaljplan gäller följande utöver vad som följer av andra bestämmelser som
meddelats av Statens Jordbruksverk. Väl brunnen gödsel får dock spridas i ringa
omfattning, t.ex. inom villatomt
För att undvika störning ska tidpunkten för spridning anpassas till sådana väder och
vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 2 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Skydd för ytvatten- och grundvattentäkter
6 § Tvätt av båtar, bilar, andra motorfordon och arbetsmaskiner som ger upphov till
ett förorenat tvättvatten får inte ske om det finns risk för att ytvattentäkter eller
grundvattentäkter påverkas negativt (förbudet gäller även enskilda
grundvattentäkter).
7 § Det krävs anmälan till tillsynsmyndigheten för att inrätta eller använda en ny
anläggning för grundvattentäkt inom 300 meter från kustlinjen. Områden som
omfattas av anmälningsplikt har märkts ut i kartbilaga A. Befintliga anläggningar för
grundvattentäkter inom angivna områden ska anmälas till tillsynsmyndigheten.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 5 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Eldning
8 § För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att
lufttillförseln ska vara optimalt anpassad och att bränslet ska förvaras torrt och vara
väl torkat. Eldningsanordningen får endast eldas med det bränsle som den enligt
tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä
som inte är förorenat.
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Den senaste dokumentationen efter genomförd brandskyddskontroll och underhåll
av eldningsanordningen ska sparas hos ägaren. Detta gäller även i de fall då en
kontroll är utförd utan anmärkning.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 7 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Upplysning - Tillsynsmyndigheten kan förelägga en fastighetsägare med
eldningsförbud, helt eller delvis under tidsbestämda perioder, efter inkomna
klagomål som orsakat olägenhet från småskalig fastbränsleeldning.
9 § Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med
detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. Undantag gäller för
valborgsmässoeldar den 30 april.
Bestämmelsen meddelas med stöd av 40 § 8 pt förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Upplysning - Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även
i kommunens avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid med gällande
brandföreskrifter.
Ansökan och anmälan
10 § En ansökan eller anmälan till tillsynsmyndigheten ska vara skriftlig och uppfylla
föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5
§ respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.)
Sanktioner
11 § I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt
förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om
miljösanktionsavgifter.
Dispens
12 § Tillsynsmyndigheten får medge dispens från vad som gäller i dessa föreskrifter,
om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt inte
föreligger.
Avgifter
13 § Tillsynsmyndigheten får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd
och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa
föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som
kommunfullmäktige i aktuell kommun antagit.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
14 § Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den XXXX.
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
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Bilaga:
Kartbilaga A
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller från: 2002-11-28
Beslut: KF § 109 2002-06-03

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön i Karlshamns kommun
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 42-44 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön.
Områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, samt öar i skärgården framgår av kartbilaga 1.
Vattenskyddsområdet för Långasjön-Mieån framgår av kartbilaga 2. Området för Kofsa framgår av
kartbilaga 3.
Översiktskarta
För att få kompletta kartor kontakta Magnus Runesson Karlshamns kommun
0454 - 810 38 e:post: magnus.runesson@karlshamn.se

Avloppsanordning
2§
Det krävs tillstånd av miljönämnden även för att inrätta annan avloppsanordning än för WCavloppsvatten, t.ex. för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser, öar i skärgården samt inom vattenskyddsområdet för Långasjön-Mieån.
Tillstånd krävs även för området kring Kofsa.
Områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, samt öar i skärgården framgår av kartbilaga 1.
Vattenskyddsområdet för Långasjön-Mieån framgår av kartbilaga 2. Området för Kofsa framgår av
kartbilaga 3.
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Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 §
eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om
avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.
3§
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta alla typer av separeringstoalett.
4§
Det krävs anmälan till miljönämnden för installation av alla typer av torrtoaletter, dock ej för sådana
där tömning/hämtning sker i kommunal regi och s.k husvagnstoaletter (typ Porta Potti)

Djurhållning
5§
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser
hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Tomgångskörning
6§
Inom Karlshamns kommun får en förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon hållas
igång utomhus i högst 1 minut.
Detta gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel
7§
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller på ett avstånd av 500 meter
från ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser (se markering på kartbilaga 1) gäller
följande, utöver vad som följer av andra bestämmelser om spridning av gödsel meddelade av
Statens Jordbruksverk.
2
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1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar
risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelse innebär minsta risk.
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen, med undantag för spridning i
växande gröda.
För att förhindra förorening av enskilda dricksvattentäkter vid spridning av gödsel gäller utöver
ovanstående bestämmelser vad som sägs i § 9 nedan.

Skydd av enskilda grundvattentäkter
8§
Anmälan till miljönämnden krävs för att inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt
belägen söder om Europaväg 22 (E22) .
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt bestämmelserna i 11 kap.
miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om
vattenskyddsområde
Befintliga anläggningar för grundvatten-täkter belägna söder om E22 ska anmälas till
miljönämnden. Sådan anmälan ska ha kommit in till nämnden senast 2004-12-31.
9§
Spridning av gödsel får inte ske så att risk uppkommer för förorening av en enskild dricksvattentäkt.
Ett minsta avstånd på 10 meter mellan spridningsområdet och dricksvattentäkten ska alltid hållas.
Där de geologiska eller topografiska förhållandena är sådana att risken för förorening av
vattentäkten är stor ska ett längre avstånd iakttas.

Eldning av trädgårdsavfall
10 §
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 1/3 - 31/10. Undantag gäller för valborgsmässoeldar
den 30/4. Eldning under övrig tid får endast ske på ett sådant sätt att olägenheter för närboende inte
uppkommer. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

3
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Småskalig eldning med fasta bränslen
11 §
Med småskalig eldning med fasta bränslen menas eldning med ved, pellets, briketter, flis eller andra
liknande fasta bränslen i eldningsanläggningar med en totalt installerad tillförd effekt mindre än 500
kW, och i syfte att värma upp luft och/eller tappvatten i en eller flera bostäder.
Bränsle
Som bränsle får endast användas ved eller förädlat bränsle som pellets, briketter, flis eller liknande.
Obehandlat rent träavfall får också användas, medan annat avfall eller förorenat material som målat
eller impregnerat trä inte får eldas småskaligt.
Ved och annat bränsle ska vara torrt med en högsta fukthalt på 25%, om inte eldningsanläggningen
är konstruerad för eldning av bränsle med högre fukthalt. Pellets och briketter som eldas ska
uppfylla kraven enligt svensk standard (SS 18 71 20).
Vedträn som eldas bör inte vara tjockare än 10 cm. Vid pelletseldning ska bränslet vara anpassat till
den aktuella pelletsbrännaren, särskilt med avseende på storlek och askhalt.
Eldningsteknik
Vid tändning av ved ska eftersträvas att snabbt få fart på elden genom att använda inomhustorkad
finhuggen ved, om inte annan teknik används som ger en ännu kortare upptändningsfas. Tunt
papper får i små mängder användas vid tändningen.
All eldning ska ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en så fullständig
förbränning av bränslet som möjligt uppnås. Så kallad pyreldning med strypt lufttillförsel får inte
förekomma.
Hänsyn till närboende
Vid all fastbränsleeldning ska stor hänsyn tas till närboende som kan utsättas för olägenheter av rök
från eldningen. Eldningen ska i så stor utsträckning som möjligt anpassas till väderleksförhållanden
och tider så att olägenheter av röken minimeras.
Eldningsanläggningar som inte är avsedda som huvudsaklig värmekälla, som kakelugnar, kaminer,
öppna spisar eller liknande, ska inte eldas alls när väderleksförhållandena är sådana att risken är stor
för att närboende kommer att utsättas för olägenheter om eldning sker.

Ansökan och anmälan
12 §
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan
till miljönämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen,

4
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vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska
beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i
ansökan eller anmälan. Ansökan/anmälan ska vara inlämnad senast 6 veckor innan verksamheten
påbörjas.

Straffbestämmelser
13 §
Bestämmelser om påföljder av att bryta mot bestämmelserna i dessa föreskrifter finns i 29 kap.
miljöbalken.

Dispens
14 §
Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt §§2-11 i dessa föreskrifter, om det är
uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter
15 §
Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för
handläggning av anmälan, samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Skydd för ytvattentäkt
16 §
Inom Långasjöns-Mieåns vattenskyddsområde skall nedanstående bestämmelser gälla.
Skyddsområdet omfattar dels i huvudsak Långasjöns avrinningsområde, dels ett till övervägande
del ca. 200 meter brett bälte utmed vardera sidan av Mieån på sträckan Långasjön-länsgränsen, se
kartbilaga 2.
1. Sopor, latrin och annat fast eller flytande avfall får endast förvaras på sätt som godkänts av
miljönämnden.

5
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2. Anläggning för förvaring av gödsel, urin, pressvatten och dylikt, liksom ensilageanläggning skall
vara utförd, samt skötas och underhållas så att dess innehåll inte genom läckning eller bräddning
t.ex. vid regn kan tillföras vattenområdet. Även anläggningar som ej är tillstånds- eller
anmälningspliktiga enligt miljöbalken, skall anmälas till miljönämnden.
3. Spridning av naturgödsel och andra gödningsämnen får ske endast i den omfattning som
erfordras för normalt utnyttjande av berörda fastigheter. Flytgödsel och pressaft får inte spridas alls.
4. Kemiska bekämpningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning
som är nödvändig för normalt bruk av berörd fastighet samt för sedvanligt underhåll av vägar.
5. Avloppsanläggning som ej skall prövas enligt miljöbalken, och som avser spillvatten eller annan
flytande orenlighet, eller vatten som använts för kylning, får inte anordnas utan miljönämndens
tillstånd.
6. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall
vara så utförd att vätskan inte kan komma lös. Av myndigheterna utfärdade
tillämpningsbestämmelser till gällande förordning om brandfarliga och explosiva varor skall iakttas.
Spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall omedelbart anmälas till Räddningstjänsten
Västra Blekinge.
7. Förvaring av kemiska bekämpningsmedel och andra kemiska produkter skall ske på ett så sätt
som föreskrivs i miljöbalken med tillhörande bestämmelser. Beträffande övriga för vattnet skadliga
ämnen som smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, dammbindande medel, industriella råvaror
etc., får upplag anordnas endast efter miljönämndens medgivande. Spill eller läckage av mer än
obetydlig omfattning ska omedelbart anmälas till Räddningstjänsten Västra Blekinge.
8. Upplag av sågverksavfall får endast anordnas efter miljönämndens medgivande och så att risk
inte föreligger att sågspån, bark eller annat avfall eller lakvatten från sådant upplag tillförs vattnet.
9. Upplag av petroleumprodukter, lösningsmedel, vägsalt, gödsel eller andra ämnen som kan
förorena ytvattentäkt eller grundvattentäkt får ej anordnas utan att särskilda försiktighetsmått
vidtages för att förhindra vattenförorening.
10. Fordonsrengöring inom 25 meters avstånd från stranden av det genom dessa bestämmelser
skyddade vattenområdet är förbjuden.
11. Utmed allmän väg och där så bedöms erforderligt även enskild väg skall kommunen tillse att
skyltar upprättas som upplyser om skyddsområde för ytvattentäkt. På skyltarna skall anges att vid
risk för skada på vattnet skall Räddningstjänsten Västra Blekinge omedelbart kontaktas. Skyltarna
ska utformas enligt rekommendationer utfärdade av Naturvårdsverket, Räddningsverket,
Sjöfartsverket, Svenska Kommunförbundet, Vatten- och Avloppsverksföreningen och Vägverket.

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den dag de kungörs i Blekinge Läns författningssamling.
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
_______

6

769

Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö

7

770

KARTBILAGA A

Område där anmälan krävs för
att inrätta eller använda en ny
anläggning för grundvattentäkt
samt där anmälan krävs för
befintlig grundvattentäkt.
För zoombar karta – klicka här.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering där Karlshamns kommun
förvärvar cirka 66 hektar av fastigheten Duveryd 5:1 i Karlshamns kommun för
sammanlagt tjugosexmiljonerfyrahundratusen (26 400 000 kr) och ge kommunstyrelsens
ordförande samt kommundirektören i uppdrag att efter säljarnas påskrift underteckna
avtalet
att investeringsutgiften för förvärvet, kostnaden för lantmäteriförrättning samt eventuella
övriga erforderliga investeringsmedel tas ur kommunstyrelsens projekt 1100 för
strategisk utveckling
Sammanfattning
Överlåtelsen avser del av fastigheten Duveryd 5:1 i Karlshamns kommun. Arealen
uppgår till cirka 66 hektar.
Fastigheten Duveryd 5:1 ligger strategiskt mellan Karlshamn och Asarum, helt inom
utvecklingsområde för verksamheter enligt översiktsplanen. Ett förvärv av del av denna
fastighet möjliggör för utveckling i linje med översiktsplanens intentioner i område B6
Duveryd och J3 Västra infarten samt ny väg inklusive cykelväg mellan Janneberg och
riksväg 29.
Den överenskomna ersättningen motsvarar vad kommunen betalade för markförvärvet i
Janneberg. Värdet bedöms vara motsvarande då liknande förväntningsvärden kan
tänkas föreligga mot bakgrund av översiktsplanens intentioner.
I samband med förvärvsdiskussionerna har parterna överenskommit att säljarna ska
erbjudas jakträtten samt att arrendera jordbruksmarken inom området tills marken ska
användas till annat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-11
Överenskommelse om fastighetsreglering del av fastigheten Duveryd 5:1
Kartabilaga - förvärv av del av fastigheten Duveryd 5:1
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-03-11

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/1050

Datum
2019-03-26
2019-04-08

§
104

Förvärv av del av fastigheten Duveryd 5:1
Förslag till beslut
KS föreslås besluta att föreslå KF besluta
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering där Karlshamns kommun
förvärvar ca 66 ha av fastigheten Duveryd 5:1 i Karlshamns kommun för sammanlagt
tjugosexmiljonerfyrahundratusen (26 400 000 kr) och ge kommunstyrelsens ordförande
samt kommundirektören i uppdrag att efter säljarnas påskrift underteckna avtalet.
att investeringsutgiften för förvärvet, kostnaden för lantmäteriförrättning samt eventuella
övriga erforderliga investeringsmedel tas ur kommunstyrelsens projekt 1100 för
strategisk utveckling.
Sammanfattning
Överlåtelsen avser del av fastigheten Duveryd 5:1 i Karlshamns kommun. Arealen
uppgår till cirka 66 ha.
Fastigheten Duveryd 5:1 ligger strategiskt mellan Karlshamn och Asarum, helt inom
utvecklingsområde för verksamheter enligt översiktsplanen. Ett förvärv av del av denna
fastighet möjliggör för utveckling i linje med översiktsplanens intentioner i område B6
Duveryd och J3 Västra infarten samt ny väg inklusive cykelväg mellan Janneberg och
Rv 29.
Den överenskomna ersättningen motsvarar vad kommunen betalade för markförvärvet i
Janneberg. Värdet bedöms vara motsvarande då liknande förväntningsvärden kan
tänkas föreligga mot bakgrund av översiktsplanens intentioner.
I samband med förvärvsdiskussionerna har parterna överenskommit att säljarna skall
erbjudas jakträtten samt att arrendera jordbruksmarken inom området tills marken skall
användas till annat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-11
1 Överenskommelse om fastighetsreglering del av fastigheten Duveryd 5:1
2 Kartabilaga - förvärv av del av fastigheten Duveryd 5:1
Beslutet skickas till
Ekonomichef Mats Sellfrid
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Susanne Norlindh
Mark- och exploateringsingenjör
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Överenskommelse om
fastighetsreglering
mellan fastigheterna Duveryd 5:1 och Karlshamn 3:3
Bakgrund
Fastigheten Duveryd 5:1 ligger strategiskt mellan Karlshamn och Asarum, helt inom
utvecklingsområde för verksamheter enligt översiktsplanen. Ett förvärv av del av denna
fastighet möjliggör för utveckling i linje med översiktsplanens intentioner i område B6
Duveryd och J3 Västra infarten samt ny väg inklusive cykelväg mellan Janneberg och Rv 29.
Berörda fastigheter
Karlshamn Karlshamn 3:3
(1/1) Karlshamns kommun (212000-0845)
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Karlshamn Duveryd 5:1
(1/1) Bengt Essélius (19570115-3313)
Rosendalsvägen 48
374 91 Asarum

Marköverföring
Bengt Essélius överlåter och försäljer härmed ca 66 ha av fastigheten Duveryd 5:1. Det
försålda området, nedan kallat Området, skall genom fastighetsreglering överföras till
fastigheten Karlshamn 3:3. Området redovisas på kartbilaga (bilaga 1).
Ersättning
Karlshamns kommun ska betala en ersättning om totalt 26 400 000 kr (TJUGOSEXMILJONERFYRAHUNDRATUSEN). En handpenning på 2 000 000 kr skall erläggas när
detta avtal påtecknats samt kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Resterande del av
ersättningen betalas senast en månad efter att beslutet om fastighetsbildningen vunnit laga
kraft.
Lantmäteriförrättning
Ägaren till Duveryd 5:1 ska medverka till att fastighetsbildning genom fastighetsreglering
enligt denna överenskommelse kan ske så snart som möjligt. Karlshamns kommun ska ansöka
om fastighetsbildning i enlighet med denna överenskommelse. Ägaren till Duveryd 5:1
biträder, genom undertecknandet av denna överenskommelse, ansökan om fastighetsbildning.
Om gränserna för markområdet i mindre utsträckning ändras under lantmäteriförrättningen
ska överenskommelsen med oförändrade villkor i stället avse vid förrättningen bestämt
markområde.
Kostnaderna för lantmäteriförrättningen ska betalas av Karlshamns kommun.
1 (2)
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Tillträde
Tillträde till det genom fastighetsreglering förvärvade markområdet sker när
fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Egendomens skick
Markområdet överlåtes i befintligt skick.
Avgifter
Belöpande skatter och avgifter avseende markområdet inklusive byggnaderna betalas till och
med tillträdesdagen av säljarna. Intäkter avseende markområdet inklusive byggnaderna från
och med tillträdesdagen tillfaller Karlshamns kommun.
Godkännande
Denna överenskommelse ska godkännas av kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga
kraft. Är detta inte uppfyllt är överenskommelsen till alla delar förfallen.
Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar, ett för vardera part samt ett för
Lantmäteriet.
Karlshamn 2019Karlshamns kommun

Karlshamn 2019-

______________________
Per Ola Mattsson
Ordförande kommunstyrelsen

______________________
Bengt Essélius

______________________
Daniel Wäppling
Kommundirektör

Makemedgivande

______________________
Ingrid Essélius

2 (2)
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Karta, Bilaga 1 till överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna Duveryd
5:1 och Karlshamn 3:3
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att hos regeringen ansöka om tillstånd till expropriation av fastigheterna Tostarp 3:51
och Tostarp 4:86
att kommunen, förutsatt att expropriationstillstånd lämnas, åtar sig huvudmannaskapet
och därmed genomför åtgärdsförberedelser, åtgärder samt miljökontroll på fastigheterna
Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86
Sammanfattning
AB Viking Timber (556044-3169) har bedrivit verksamhet på två fastigheter i Asarum
(Karlshamn Tostarp 3:51 och 4:86). Företaget har gått i konkurs och konkursförvaltaren
konstaterar i skrivelse daterad 2014-05-24 att fastigheterna är behäftade med
miljöproblem. Värdet på fastigheterna bedöms vara negativt. Konkursboet har därför
bestämt sig för att abandonera fastigheterna (att göra dem herrelösa).
Genomförda undersökningarna visar att området är förorenat av bland annat dioxin,
klorfenol och organiska kolväten samt att detta medför vissa miljö- och hälsorisker.
Undersökningarna behöver kompletteras med ett antal provtagningar, bl. a. krävs
provtagning av deponin av trärester ”med mera”.
Fastigheten Tostarp 3:51 ligger delvis inom Långasjöns vattenskyddsområde, vilket
medför en risk att föroreningar kan nå Långasjön och kommunens råvattentäkt
Fastigheterna står utan tillsyn och har sedan de övergavs utsatts för skadegörelse inkl.
bränder som kan förvärra miljöskadorna och kan utgöra en risk för kommunens invånare
och besökande.
Kommande moment i efterbehandlingsprocessen är åtgärdsförberedelser (där även
kompletterande provtagningen kan ingå), åtgärder och miljökontroll.
Kommunen kan genom expropriation, bli huvudman för bland annat åtgärdsförberedelser och saneringsåtgärder samt genomföra nödvändiga upphandlingar utan
att ta på sig något eget ansvar för de befintliga miljöföroreningarna.
För att länsstyrelsen ska kunna ansöka om bidrag för åtgärdsförberedelser, åtgärder
och miljökontroll hos Naturvårdsverket krävs att det finns en huvudman för saneringen.
Huvudmannen måste vara staten (SGU) eller kommunen. Expropriation ger alltså
kommunen möjlighet att erhålla bidrag för den fortsatta efterbehandlingen av området.
Förvärvar kommunen fastigheterna genom köp, byte eller gåva får kommunen som
fastighetsägare, fullt ansvar för befintliga miljöföroreningar och kan då inte ansöka om
bidrag för vidare efterbehandling av området.
För att kommunen ska få rådighet över fastigheten och därmed säkerställa kommunens
råvattentäkt i Långasjön samt för att skydda kommunens invånare och säkerställa
fastigheternas användning på lång sikt bör kommunen genom expropriation, ta över
äganderätten för de abandonerade fastigheterna samt ta på sig huvudmannaskapet för
de återstående efterbehandlingsåtgärderna och genomföra desamma.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Kartor
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Miljöstrateg Jesper Bergman
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att hos regeringen ansöka om tillstånd till expropriation av fastigheterna Tostarp 3:51
och Tostarp 4:86
att kommunen, förutsatt att expropriationstillstånd lämnas, åtar sig huvudmannaskapet
och därmed genomför åtgärdsförberedelser, åtgärder samt miljökontroll på fastigheterna
Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86
Sammanfattning
AB Viking Timber (556044-3169) har bedrivit verksamhet på två fastigheter i Asarum
(Karlshamn Tostarp 3:51 och 4:86). Företaget har gått i konkurs och konkursförvaltaren
konstaterar i skrivelse daterad 2014-05-24 att fastigheterna är behäftade med
miljöproblem. Värdet på fastigheterna bedöms vara negativt. Konkursboet har därför
bestämt sig för att abandonera fastigheterna (att göra dem herrelösa).
Genomförda undersökningarna visar att området är förorenat av bland annat dioxin,
klorfenol och organiska kolväten samt att detta medför vissa miljö- och hälsorisker.
Undersökningarna behöver kompletteras med ett antal provtagningar, bl. a. krävs
provtagning av deponin av trärester ”med mera”.
Fastigheten Tostarp 3:51 ligger delvis inom Långasjöns vattenskyddsområde, vilket
medför en risk att föroreningar kan nå Långasjön och kommunens råvattentäkt
Fastigheterna står utan tillsyn och har sedan de övergavs utsatts för skadegörelse inkl.
bränder som kan förvärra miljöskadorna och kan utgöra en risk för kommunens invånare
och besökande.
Kommande moment i efterbehandlingsprocessen är åtgärdsförberedelser (där även
kompletterande provtagningen kan ingå), åtgärder och miljökontroll.
Kommunen kan genom expropriation, bli huvudman för bland annat
åtgärdsförberedelser och saneringsåtgärder samt genomföra nödvändiga upphandlingar
utan att ta på sig något eget ansvar för de befintliga miljöföroreningarna.
För att länsstyrelsen ska kunna ansöka om bidrag för åtgärdsförberedelser, åtgärder
och miljökontroll hos Naturvårdsverket krävs att det finns en huvudman för saneringen.
Huvudmannen måste vara staten (SGU) eller kommunen. Expropriation ger alltså
kommunen möjlighet att erhålla bidrag för den fortsatta efterbehandlingen av området.
Förvärvar kommunen fastigheterna genom köp, byte eller gåva får kommunen som
fastighetsägare, fullt ansvar för befintliga miljöföroreningar och kan då inte ansöka om
bidrag för vidare efterbehandling av området.
För att kommunen ska få rådighet över fastigheten och därmed säkerställa kommunens
råvattentäkt i Långasjön samt för att skydda kommunens invånare och säkerställa
fastigheternas användning på lång sikt bör kommunen genom expropriation, ta över
äganderätten för de abandonerade fastigheterna samt ta på sig huvudmannaskapet för
de återstående efterbehandlingsåtgärderna och genomföra desamma.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2019-02-27
Bilaga 1 - Kartor
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Miljöstrateg Jesper Bergman
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige

Sida 1(4)
Dnr: 2019/925

Datum
2019-03-26
2019-03-12
2019-04-08

§
106
48

Tjänsteskrivelse - Föroreningssituation samt förslag på åtgärder på
fastigheterna Tostarp 3:51 och 4:86, f.d. Viking Timber resp. Garden Center
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att hos regeringen ansöka om tillstånd till expropriation av fastigheterna Tostarp 3:51
och Tostarp 4:86
att kommunen, förutsatt att expropriationstillstånd lämnas, åtar sig huvudmannaskapet
och därmed genomför åtgärdsförberedelser, åtgärder samt miljökontroll på fastigheterna
Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86
Sammanfattning
AB Viking Timber (556044-3169) har bedrivit verksamhet på två fastigheter i Asarum
(Karlshamn Tostarp 3:51 och 4:86). Företaget har gått i konkurs och konkursförvaltaren
konstaterar i skrivelse daterad 2014-05-24 att fastigheterna är behäftade med
miljöproblem. Värdet på fastigheterna bedöms vara negativt. Konkursboet har därför
bestämt sig för att abandonera fastigheterna (att göra dem herrelösa).
Genomförda undersökningarna visar att området är förorenat av bland annat dioxin,
klorfenol och organiska kolväten samt att detta medför vissa miljö- och hälsorisker.
Undersökningarna behöver kompletteras med ett antal provtagningar, bl. a. krävs
provtagning av deponin av trärester ”med mera”.
Fastigheten Tostarp 3:51 ligger delvis inom Långasjöns vattenskyddsområde, vilket
medför en risk att föroreningar kan nå Långasjön och kommunens råvattentäkt
Fastigheterna står utan tillsyn och har sedan de övergavs utsatts för skadegörelse inkl.
bränder som kan förvärra miljöskadorna och kan utgöra en risk för kommunens invånare
och besökande.
Kommande moment i efterbehandlingsprocessen är åtgärdsförberedelser (där även
kompletterande provtagningen kan ingå), åtgärder och miljökontroll.
Kommunen kan genom expropriation, bli huvudman för bland annat åtgärdsförberedelser och saneringsåtgärder samt genomföra nödvändiga upphandlingar utan
att ta på sig något eget ansvar för de befintliga miljöföroreningarna.
För att länsstyrelsen ska kunna ansöka om bidrag för åtgärdsförberedelser, åtgärder
och miljökontroll hos Naturvårdsverket krävs att det finns en huvudman för saneringen.
Huvudmannen måste vara staten (SGU) eller kommunen. Expropriation ger alltså
kommunen möjlighet att erhålla bidrag för den fortsatta efterbehandlingen av området.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Förvärvar kommunen fastigheterna genom köp, byte eller gåva får kommunen som
fastighetsägare, fullt ansvar för befintliga miljöföroreningar och kan då inte ansöka om
bidrag för vidare efterbehandling av området.
För att kommunen ska få rådighet över fastigheten och därmed säkerställa kommunens
råvattentäkt i Långasjön samt för att skydda kommunens invånare och säkerställa
fastigheternas användning på lång sikt bör kommunen genom expropriation, ta över
äganderätten för de abandonerade fastigheterna samt ta på sig huvudmannaskapet för
de återstående efterbehandlingsåtgärderna och genomföra desamma.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Kartor
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef stadsbyggnadsavdelningen
Bakgrund
AB Viking Timber (556044-3169) har bedrivit verksamhet på två fastigheter i Asarum
(Karlshamn Tostarp 3:51 och 4:86), se bilaga 1, bild 2. Företaget har gått i konkurs och
konkursförvaltaren konstaterar i skrivelse daterad 2014-05-24 att fastigheterna är
behäftade med miljöproblem. Värdet på fastigheterna bedöms vara negativt.
Konkursboet har därför bestämt sig för att abandonera fastigheterna (att göra dem
herrelösa).
Verksamheten på fastigheten Tostarp 3:51 (se bilaga 1, bild 3) startade 1969 med
sågning och doppning (skydd mot blåssvamp) av virke. Doppningsvätskan innehöll
pentaklorfenoler och dioxiner.
Ett kar med doppningsvätska innehållande pentaklorfenol och dioxiner svämmade över
1975. Större delen av utsläppet tros ha gått till en dagvattendamm i sydväst och vidare
ut i Torarpsbäcken och Mieån. Impregnerat virke har även droppat direkt på mark.
Plantskola har bedrivits på Tostarp 4:86 samt i den nordvästra delen av Tostarp 3:51 (se
bilaga 1, bild 4) som bolaget köpte 1994 och där verksamhet tidigare bedrevs av
Asarum Garden Center.
En deponi för trärester ”med mera” är belägen intill Svartasjön, denna har ej provtagits.
Genomförda undersökningar
 Tostarp 3:51 inventerades enligt MIFO fas 1 (1997-10-17).
 En ny inventering enligt MIFO fas 1 genomfördes av del av Tostarp 3:51 samt
Tostarp 4:86 (2008-02-25)
 En miljögeoteknisk markundersökning genomfördes på uppdrag av konkursboet
(2012-05-25) på de områden där föroreningsrisken bedömdes vara störst
 Kompletterande provtagning genomfördes 2012-10-16/17 samt 2012-12-04
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Huvudstudie inkl. miljögeoteknisk markundersökning genomfördes under 2016
(2016-12-07)

Undersökningarna visar att området är förorenat av bland annat dioxin, klorfenol och
organiska kolväten samt att detta medför vissa miljö- och hälsorisker.
Undersökningarna behöver kompletteras med ett antal provtagningar, bl. a. krävs
provtagning av deponin av trärester ”med mera”. Dessa görs med fördel inom pågående
huvudstudie, innan ett exproprieringstillstånd lämnas, men kan även göras i samband
med åtgärdsförberedelserna. Inom pågående huvudstudie finns ca 15 000 kr kvar som
eventuellt räcker till den kompletterande provtagningen. Alternativt kan denna
provtagning ingå i ansökan om bidrag för åtgärdsförberedelser m. m..
Fastigheten Tostarp 3:51 ligger delvis inom Långasjöns vattenskyddsområde, vilket
medför en risk att föroreningar kan nå Långasjön och kommunens råvattentäkt, se
bilaga 1, bild 2.
Fastigheterna står utan tillsyn och har sedan de övergavs utsatts för skadegörelse inkl.
bränder som kan förvärra miljöskadorna och kan utgöra en risk för kommunens invånare
och besökande.
Kommande moment i efterbehandlingsprocessen är åtgärdsförberedelser (där även
kompletterande provtagningen kan ingå), åtgärder och miljökontroll.
1. Åtgärdsförberedelser kan innefatta konsultkostnader, åtgärdsförberedande
undersökningar, projektering, upprättande av förfrågningsunderlag och
nödvändiga anmälningar och tillstånd m.m.
2. Åtgärder innebär genomförande och kan innefatta entreprenadupphandling och
arbeten, miljö- och arbetsmiljökontroll, byggledning, slutbesiktning m.m.
3. Miljökontroll innebär uppföljning och kan innefatta miljökontrollen,
garantibesiktning, slutredovisning m.m.
Dessa moment är bidragsberättigade om sökande inte har något ansvar för det
avhjälpande som ska ske enligt Miljöbalken (1998:808) 10 kap 2 §.
Överväganden
Kommunen kan genom expropriation, bli huvudman för bland annat åtgärdsförberedelser och saneringsåtgärder samt genomföra nödvändiga upphandlingar utan
att ta på sig något eget ansvar för de befintliga miljöföroreningarna. Detta beror på att
expropriation inte föranleder någon övergång av fastighetsägaransvaret, vilket regleras
i de bestämmelserna som beskrivs i Miljöbalken (1998:808) 10 kap 3 §.
För att länsstyrelsen ska kunna ansöka om bidrag för åtgärdsförberedelser, åtgärder
och miljökontroll hos Naturvårdsverket krävs att det finns en huvudman för saneringen.
Huvudmannen måste vara staten (SGU) eller kommunen. Expropriation ger alltså
kommunen möjlighet att erhålla bidrag för den fortsatta efterbehandlingen av området.
Förvärvar kommunen fastigheterna genom köp, byte eller gåva får kommunen fullt
ansvar som fastighetsägare enligt miljöbalken 10 kap 3 § och kan då inte ansöka om
bidrag för vidare efterbehandling av området.
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En expropriation innebär normalt ett tvångsinlösenförfarande av hel eller del av
fastighet. Detta medför att äganderätten övergår till den exproprierande. Tillstånd till
expropriation prövas av regeringen med stöd av bestämmelser i expropriationslagen.
För att expropriation ska beviljas, krävs att det sker för ett berättigat ändamål. Dessa
ändamål finns uppräknade i expropriationslagen.
I det aktuella fallet styrs kommunens engagemang av intresset att skydda vattentäkten i
Långasjön samt av att skydda kommunens invånare och ändamålen kan ses som en
kombination av att tillgodose allmänt behov av vatten (ExpL 2:3) och för att försätta eller
hålla fastighet i tillfredställande skick, när grov vanvård föreligger eller befaras
uppkomma (ExpL 2:7). Expropriationen kan ses som ett verktyg för att tillgodose
angelägna allmänna intressen.
Utöver att ändamålsbestämmelsen är uppfylld ska en proportionalitetsbedömning ske.
Häri ligger att ändamålet inte bör tillgodoses på annat sätt, samt att olägenheterna av
expropriationen inte överväger de fördelar som kan vinnas genom denna.
Istället för att kommunen exproprierar fastigheterna och tar på sig huvudmannaskapet,
så kan staten ta på sig ansvaret som huvudman. Detta görs i så fall av SGU. Inom
överskådlig tid har SGU dock inte möjlighet att göra detta på grund av resursbrist.
I detta fall är de berörda fastigheterna abandonerade och ägs av den upplösta juridiska
personen. En god man kommer att utses för att representera fastigheten.
Sedan expropriationstillstånd lämnats, ska den vars fastigheter exproprieras i normala
fall ersättas ekonomiskt. Detta innebär att ersättningen ska motsvara fastighetens
marknadsvärde jämte visst tillägg på detta. Uppkommer i övrigt skada genom
expropriationen, ska även denna ersättas. Konkursförvaltaren har i skrivelse daterad
2014-05-24 konstaterat att fastigheternas värde bedöms vara negativt på grund av
miljöproblem.
Prövning av ersättningsfrågan i första instans görs av mark- och miljödomstolen. Vid en
expropriation uppstår dessutom rättegångskostnader. Anledningen till att fastigheten
abandonerats vid konkursen, är att fastigheten är förorenad och därför har ett negativt
värde. Kommunen har möjlighet att till mark- och miljödomstolen yrka på att
fastigheterna genom expropriation överförs till kommunen utan ersättning. Detta har
nyligen beviljats av domstolen i ett liknande fall (mål F6722-18) gällande fastighet i
Enköpings kommun.
Efter genomförd sanering kan kommunen sälja fastigheterna vidare till en näringsidkare,
som kan bedriva verksamhet på fastigheterna. Uppstår ett plusvärde vid en efterföljande
försäljning ska detta överskott betalas in till staten som kvittning mot lämnade bidrag.
Detta gäller även om fastigheten inte avyttras, då ska den värdeökning som uppstår
betalas in till staten. Detta kommer att regleras i Naturvårdsverkets beslut om bidrag.
För att kommunen ska få rådighet över fastigheten och därmed säkerställa kommunens
råvattentäkt i Långasjön samt för att skydda kommunens invånare och säkerställa
fastigheternas användning på lång sikt bör kommunen genom expropriation, ta över
äganderätten för de abandonerade fastigheterna samt ta på sig huvudmannaskapet för
de återstående efterbehandlingsåtgärderna och genomföra desamma.
Jesper Bergman
Miljöstrateg
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Bilaga 1

Bild 1. Översikt över nuvarande fastighetsgränser.

Bild 2. Karta där blå rastrerat område visar vattenskyddsområde.
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Bilaga 1

Bild 3. Flygfoto över f.d. Viking Timber. Översikt över viktiga platser där föroreningar misstänktes i samband
med huvudstudien.

Bild 4. Flygfoto från 1973 över Karlshamns Garden Center. Översikt över viktiga platser där föroreningar
misstänktes i samband med huvudstudien.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa Karlshamnsförslaget
att därmed ersätta Förslag till Karlshamns kommun
att förändringen verkställs den 1 maj 2019
att paragrafen Medborgarförslag stryks i samtliga reglementen
Sammanfattning
Som ett led i att utveckla inflytandet för kommuninvånarna införs en modell för inflytande
som mer dynamiskt ger möjlighet till större engagemang, dialog och diskussion.
Karlshamnsförslaget bygger på att kommuninvånarnas lämnade förslag publiceras på
webben för omröstning och diskussion. Kommuninvånarna kan dela förslagen vidare för
att skapa diskussion och föra fram sina åsikter till beslutsfattarna på ett aktivt,
inkluderande sätt. Ett sådant förfarande ger också kommunen en uppfattning om
förslagets förankring bland medborgarna och vidare en möjlighet att kunna rikta sina
insatser mot frågor som berör på ett bredare plan.
Samtliga kommuninvånare ska kunna lämna förslag till kommunen oaktat ålder eller om
personen har utländsk bakgrund och inte har kommunal rösträtt. Förslagen ska lämnas
via kommunens e-tjänst för ändamålet, vid behov ska kommunen hjälpa
förslagslämnaren att lägga in sitt förslag. Förslaget måste röra sådant som kommunen
har ansvar för. Det får inte strida mot lag eller författning för att det ska accepteras.
Vidare får det inte röra sig om en felanmälan, synpunkt eller klagomål då det finns andra
sätt att lämna sådan återkoppling till kommunen, rör förslaget sådant ska
förslagslämnaren hjälpas rätt. Inte heller får förslaget röra personärenden eller
myndighetsutövning mot enskild person.
De förslag som uppfyller kriterierna för att hanteras publiceras på kommunens hemsida
under en 90-dagars period då kommuninvånarna bjuds in att rösta på förslaget om de
anser att det bör genomföras. De förslag som under perioden uppnår 75 stycken röster
eller fler presenteras för ansvarig nämnd. Anser nämnden att det är ett förslag att arbeta
vidare med kan nämnden ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utreda det.
Förslagslämnaren ska få återkoppling kring vad som händer med förslaget. De förslag
som når upp till 75 röster avrapporteras årligen under kommunfullmäktiges
februarisammanträde eller, om fullmäktige ej sammanträder i februari, närmast därefter
kommande sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-05 § 169 genom revidering av
demokratiprogrammet att ge medborgarna möjlighet att lämna förslag till kommunen.
Denna möjlighet har upprätthållits sedan dess i form av Förslag till Karlshamns
kommun. Genom förevarande beslut upphör hanteringen av förslag till Karlshamns
kommun.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-04
Regler för hantering och handläggning av Karlshamnsförslaget, 2019-02-04
Principer för hantering och handläggning av Förslag till Karlshamns kommun, 2015-0120 § 40
Beslutet skickas till
Hemsidan
Kanslichef Erik Bergman
Utredare Anna Persson
Nämndsekreterare Emma Håkansson
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att införa Karlshamnsförslaget
att därmed ersätta Förslag till Karlshamns kommun
att förändringen verkställs den 1 maj 2019
att paragrafen Medborgarförslag stryks i samtliga reglementen
Sammanfattning
Som ett led i att utveckla inflytandet för kommuninvånarna införs en modell för inflytande
som mer dynamiskt ger möjlighet till större engagemang, dialog och diskussion.
Karlshamnsförslaget bygger på att kommuninvånarnas lämnade förslag publiceras på
webben för omröstning och diskussion. Kommuninvånarna kan dela förslagen vidare för
att skapa diskussion och föra fram sina åsikter till beslutsfattarna på ett aktivt,
inkluderande sätt. Ett sådant förfarande ger också kommunen en uppfattning om
förslagets förankring bland medborgarna och vidare en möjlighet att kunna rikta sina
insatser mot frågor som berör på ett bredare plan.
Samtliga kommuninvånare ska kunna lämna förslag till kommunen oaktat ålder eller om
personen har utländsk bakgrund och inte har kommunal rösträtt. Förslagen ska lämnas
via kommunens e-tjänst för ändamålet, vid behov ska kommunen hjälpa
förslagslämnaren att lägga in sitt förslag. Förslaget måste röra sådant som kommunen
har ansvar för. Det får inte strida mot lag eller författning för att det ska accepteras.
Vidare får det inte röra sig om en felanmälan, synpunkt eller klagomål då det finns andra
sätt att lämna sådan återkoppling till kommunen, rör förslaget sådant ska
förslagslämnaren hjälpas rätt. Inte heller får förslaget röra personärenden eller
myndighetsutövning mot enskild person.
De förslag som uppfyller kriterierna för att hanteras publiceras på kommunens hemsida
under en 90-dagars period då kommuninvånarna bjuds in att rösta på förslaget om de
anser att det bör genomföras. De förslag som under perioden uppnår 75 stycken röster
eller fler presenteras för ansvarig nämnd. Anser nämnden att det är ett förslag att arbeta
vidare med kan nämnden ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utreda det.
Förslagslämnaren ska få återkoppling kring vad som händer med förslaget. De förslag
som når upp till 75 röster avrapporteras årligen under kommunfullmäktiges
februarisammanträde eller, om fullmäktige ej sammanträder i februari, närmast därefter
kommande sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-05 § 169 genom revidering av
demokratiprogrammet att ge medborgarna möjlighet att lämna förslag till kommunen.
Denna möjlighet har upprätthållits sedan dess i form av Förslag till Karlshamns
kommun. Genom förevarande beslut upphör hanteringen av förslag till Karlshamns
kommun.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-04
Regler för hantering och handläggning av Karlshamnsförslaget, 2019-02-04
Principer för hantering och handläggning av Förslag till Karlshamns kommun, 2015-0120 § 40
Beslutet skickas till
Hemsidan
Kanslichef Erik Bergman
Utredare Anna Persson
Nämndsekreterare Emma Håkansson
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för redaktionella justeringar
Sammanfattning
Som ett led i att utveckla det medborgerliga inflytandet införs en modell för
medborgarinflytande som mer dynamiskt ger möjlighet till större engagemang, dialog
och diskussion.
Karlshamnsförslaget bygger på att medborgarnas lämnade förslag publiceras på
webben för omröstning och diskussion. Medborgarna kan dela förslagen vidare för att
skapa diskussion och föra fram sina åsikter till beslutsfattarna på ett aktivt, inkluderande
sätt. Ett sådant förfarande ger också kommunen en uppfattning om förslagets förankring
bland medborgarna och vidare en möjlighet att kunna rikta sina insatser mot frågor som
berör på ett bredare plan.
Samtliga medborgare ska kunna lämna förslag till kommunen oaktat ålder eller om
personen har utländsk bakgrund och inte har kommunal rösträtt. Förslagen ska lämnas
via kommunens e-tjänst för ändamålet, vid behov ska kommunen hjälpa
förslagslämnaren att lägga in sitt förslag. Förslaget måste röra sådant som kommunen
har ansvar för. Det får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller
författning för att det ska accepteras. Vidare får det inte röra sig om en felanmälan,
synpunkt eller klagomål då det finns andra sätt att lämna sådan återkoppling till
kommunen, rör förslaget sådant ska förslagslämnaren hjälpas rätt. Inte heller får
förslaget röra personärenden eller myndighetsutövning mot enskild person.
De förslag som uppfyller kriterierna för att hanteras publiceras på kommunens hemsida
under en 90-dagars period då medborgarna bjuds in att rösta på förslaget om de anser
att det bör genomföras. De förslag som under perioden uppnår 75 stycken röster eller
fler presenteras för ansvarig nämnd. Anser nämnden att det är ett förslag att arbeta
vidare med kan nämnden ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utreda det.
Förslagslämnaren ska få återkoppling kring vad som händer med förslaget. De förslag
som når upp till 75 röster avrapporteras årligen under kommunfullmäktiges
februarisammanträde eller, om fullmäktige ej sammanträder i februari, närmast därefter
kommande sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-05 § 169 genom revidering av
demokratiprogrammet att ge medborgarna möjlighet att lämna förslag till kommunen.
Denna möjlighet har upprätthållits sedan dess i form av Förslag till Karlshamns
kommun. Genom förevarande beslut upphör hanteringen av förslag till Karlshamns
kommun.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-04
Regler för hantering och handläggning av Karlshamnsförslaget, 2019-02-04
Principer för hantering och handläggning av Förslag till Karlshamns kommun, 2015-0120 § 40.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för redaktionella
justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner kommunstyrelsen besluta i
enlighet med yrkandet. Ärendet ska därmed återremitteras.
Beslutet skickas till
Kanslichef Erik Bergman
Utredare Anna Persson
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att införa Karlshamnsförslaget som verktyg för ökad medborgardialog
att därmed ersätta Förslag till Karlshamns kommun
att förändringen verkställs den 1 april 2019
Sammanfattning
Som ett led i att utveckla det medborgerliga inflytandet införs en modell för
medborgarinflytande som mer dynamiskt ger möjlighet till större engagemang, dialog
och diskussion.
Karlshamnsförslaget bygger på att medborgarnas lämnade förslag publiceras på
webben för omröstning och diskussion. Medborgarna kan dela förslagen vidare för att
skapa diskussion och föra fram sina åsikter till beslutsfattarna på ett aktivt, inkluderande
sätt. Ett sådant förfarande ger också kommunen en uppfattning om förslagets förankring
bland medborgarna och vidare en möjlighet att kunna rikta sina insatser mot frågor som
berör på ett bredare plan.
Samtliga medborgare ska kunna lämna förslag till kommunen oaktat ålder eller om
personen har utländsk bakgrund och inte har kommunal rösträtt. Förslagen ska lämnas
via kommunens e-tjänst för ändamålet, vid behov ska kommunen hjälpa
förslagslämnaren att lägga in sitt förslag. Förslaget måste röra sådant som kommunen
har ansvar för. Det får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller
författning för att det ska accepteras. Vidare får det inte röra sig om en felanmälan,
synpunkt eller klagomål då det finns andra sätt att lämna sådan återkoppling till
kommunen, rör förslaget sådant ska förslagslämnaren hjälpas rätt. Inte heller får
förslaget röra personärenden eller myndighetsutövning mot enskild person.
De förslag som uppfyller kriterierna för att hanteras publiceras på kommunens hemsida
under en 90-dagars period då medborgarna bjuds in att rösta på förslaget om de anser
att det bör genomföras. De förslag som under perioden uppnår 75 stycken röster eller
fler presenteras för ansvarig nämnd. Anser nämnden att det är ett förslag att arbeta
vidare med kan nämnden ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utreda det.
Förslagslämnaren ska få återkoppling kring vad som händer med förslaget. De förslag
som når upp till 75 röster avrapporteras årligen under kommunfullmäktiges
februarisammanträde eller, om fullmäktige ej sammanträder i februari, närmast därefter
kommande sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-05 § 169 genom revidering av
demokratiprogrammet att ge medborgarna möjlighet att lämna förslag till kommunen.
Denna möjlighet har upprätthållits sedan dess i form av Förslag till Karlshamns
kommun. Genom förevarande beslut upphör hanteringen av förslag till Karlshamns
kommun.
Beslutsunderlag
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-04
Regler för hantering och handläggning av Karlshamnsförslaget, 2019-02-04
Principer för hantering och handläggning av Förslag till Karlshamns kommun, 2015-0120 § 40.
Beslutet skickas till
Kanslichef Erik Bergman
Utredare Anna Persson
Kommunikationsenheten
Författningssamlingen
Hemsidan
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/592

Datum
2019-02-19
2019-03-05
2019-03-12
2019-03-26
2019-04-08

§
9
59
51
119

Införande av Karlshamnsförslaget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa Karlshamnsförslaget som verktyg för ökad medborgardialog
att därmed ersätta Förslag till Karlshamns kommun
att förändringen verkställs den 1 april 2019
att paragrafen Medborgarförslag stryks i samtliga reglementen
Sammanfattning
Som ett led i att utveckla det medborgerliga inflytandet införs en modell för
medborgarinflytande som mer dynamiskt ger möjlighet till större engagemang, dialog
och diskussion.
Karlshamnsförslaget bygger på att medborgarnas lämnade förslag publiceras på
webben för omröstning och diskussion. Medborgarna kan dela förslagen vidare för att
skapa diskussion och föra fram sina åsikter till beslutsfattarna på ett aktivt, inkluderande
sätt. Ett sådant förfarande ger också kommunen en uppfattning om förslagets förankring
bland medborgarna och vidare en möjlighet att kunna rikta sina insatser mot frågor som
berör på ett bredare plan.
Samtliga medborgare ska kunna lämna förslag till kommunen oaktat ålder eller om
personen har utländsk bakgrund och inte har kommunal rösträtt. Förslagen ska lämnas
via kommunens e-tjänst för ändamålet, vid behov ska kommunen hjälpa
förslagslämnaren att lägga in sitt förslag. Förslaget måste röra sådant som kommunen
har ansvar för. Det får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller
författning för att det ska accepteras. Vidare får det inte röra sig om en felanmälan,
synpunkt eller klagomål då det finns andra sätt att lämna sådan återkoppling till
kommunen, rör förslaget sådant ska förslagslämnaren hjälpas rätt. Inte heller får
förslaget röra personärenden eller myndighetsutövning mot enskild person.
De förslag som uppfyller kriterierna för att hanteras publiceras på kommunens hemsida
under en 90-dagars period då medborgarna bjuds in att rösta på förslaget om de anser
att det bör genomföras. De förslag som under perioden uppnår 75 stycken röster eller
fler presenteras för ansvarig nämnd. Anser nämnden att det är ett förslag att arbeta
vidare med kan nämnden ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utreda det.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Sida 2(2)
Dnr: 2019/592

Förslagslämnaren ska få återkoppling kring vad som händer med förslaget. De förslag
som når upp till 75 röster avrapporteras årligen under kommunfullmäktiges
februarisammanträde eller, om fullmäktige ej sammanträder i februari, närmast därefter
kommande sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-05 § 169 genom revidering av
demokratiprogrammet att ge medborgarna möjlighet att lämna förslag till kommunen.
Denna möjlighet har upprätthållits sedan dess i form av Förslag till Karlshamns
kommun. Genom förevarande beslut upphör hanteringen av förslag till Karlshamns
kommun.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2019-02-04
Regler för hantering och handläggning av Karlshamnsförslaget, 2019-02-04
Principer för hantering och handläggning av Förslag till Karlshamns kommun, 2015-0120 § 40.
Beslutet skickas till
Kanslichef Erik Bergman

Anna Persson
Utredare
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Författningssamling
Karlshamnsförslaget
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli
Gäller från: 2019-05-01
Gäller till och med: tillsvidare
Antagen: Kommunfullmäktige 2019-xx-xx § xx

FÖRSLAG

Karlshamnsförslaget
Regler för hantering och handläggning
Medborgare folkbokförda i Karlshamns kommun kan lämna förslag till kommunen. Syftet är att öka
medborgarnas inflytande i kommunen och deras engagemang kring kommunens verksamhet.
Följande principer ska gälla för hantering av de lämnade förslagen:
1. Förslaget ska lämnas i skriftlig form via kommunens e-tjänst för ändamålet.
2. Förslag får lämnas av samtliga invånare folkbokförda i kommunen vilket inkluderar barn och
ungdomar som ännu inte har kommunal rösträtt.
3. Förslaget ska vara konkret beskrivet och gälla sådant som kommunen ansvarar för. Det får inte
strida mot lag eller annan författning. Förslaget får inte heller röra personalärenden eller
myndighetsutövning mot enskild. Varje förslag ska endast ta upp en sak för att kunna hanteras.
4. Felanmälan, synpunkter eller klagomål ska inte hanteras som förslag.
5. Förslaget bedöms utifrån ovan principer och endast sådana förslag som uppfyller punkt 1-4
kvalificerar sig för publicering. Vid behov modereras förslaget för att kunna publiceras externt.
6. Kvalificerat förslag publiceras på kommunens hemsida för omröstning. Förslag som uppnår 75
stycken röster inom en period om 90 dagar presenteras för berörd nämnd.
7. En sammanställning av de förslag som uppnår 75 stycken röster under 90 dagar och presenterats
för ansvarig nämnd ska årligen lämnas till kommunfullmäktiges februarisammanträde eller, om
fullmäktige ej sammanträder i februari, närmast kommande sammanträde därefter.
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Kommunstyrelsen 2015-01-20 § 40

Principer för hantering och handläggning av förslag till Karlshamns
kommun, samt delegation
• Folkbokförda medborgare i Karlshamns kommun kan lämna in förslag till
kommunen. Det gäller även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund
som ännu inte har kommunal rösträtt.
• Förslagen ska lämnas in i skriftlig digital form via e-tjänsten på Karlshamns
kommuns hemsida alternativt i skriftlig form på anvisad blankett ”Förslag till
Karlshamns kommun” till kommunkansliet. Förslagsställare ska lämna sitt för-och
efternamn, adressuppgifter samt e-postadress och kunna beskriva samt motivera
förslaget.
• Förslagen kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och sådant som
kommunen ansvarar för. Förslagen får inte vara rasistiska, odemokratiska eller strida
mot lag eller annan författning. De får heller inte röra personärenden eller
myndighetsutövning mot enskild till exempel beviljande av bygglov eller
socialbidrag.
• Förslaget bör vara så konkret som möjligt för att berörd nämnd/förvaltning skall
kunna ta ställning i ärendet. För att underlätta hanteringen bör inte heller förslaget ta
upp flera saker.
• Ansvarig handläggare på kommunkansliet granskar inkomna förslag enligt de ovan
redovisade principerna. Om förslaget är förenligt med dessa principer fördelar
ansvarig handläggare förslaget till berörd nämnd beroende på frågans art.
Handläggare sänder även ett mottagningsbevis till förslagsställaren med uppgift om
vilken nämnd som handlägger frågan.
• Administrativ chef bemyndigas att besluta om huruvida förslag till Karlshamns
kommun skall avvisas på grund av att förslagen inte uppfyller de av
kommunfullmäktige fastslagna kriterierna för behandling. Administrativ chef har rätt
att vidaredelegera sitt bemyndigande till handläggare inom kommunkansliet. Enligt
beslut om vidaredelegation 2013-07-22 är bemyndigandet vidaredelegerat till
handläggare på kommunkansliet (se bilaga beslut om vidaredelegation 130722 samt
bilaga KF § 134 2013-09-02).

Karlshamns Kommun • Kommunledningsförvaltningen • Kansli
Rådhuset • 374 81 Karlshamn • Tfn 0454-811 00 • Fax 0454-810 40
E-post: kommunkansli@karlshamn.se • Internet: www.karlshamn.se
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att översiktsplan Karlshamn 2030 fortfarande är aktuell
att det inte föreligger behov av att starta en mer omfattande aktualitetsprövning
Sammanfattning
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan, som omfattar
hela kommunen. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som inte är juridiskt
bindande. Planen ska ge stöd för kommande beslut om mark- och vattenanvändning
och bebyggelseutveckling i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen.
Översiktsplanernas strategiska funktion stärktes när PBL ändrades 2011 (SFS
2010:900), avsikten var att göra planerna mer strategiska och visionära. I Karlshamns
översiktsplan, Karlshamn 2030, presenteras strategier, principer och initiativ kring
Karlshamns utveckling de kommande tjugo åren. Visionerna i Karlshamn 2030 har
hämtats in genom en bred dialog med medborgare, privata aktörer, myndigheter och
kommunala förvaltningar, förbund och bolag. Översiktsplanen antogs av
kommunfullmäktige den 4 maj 2015 och består av tre delar samt tre tematiska tillägg,
Utvecklingsstrategier, Fakta och underlag, Miljökonsekvensbeskrivning, Vindbruksplan,
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och en Bevarande- och utvecklingsplan
för Karlshamns innerstad.
Översiktsplanens användande och genomförande pågår på olika nivåer, i form av
fördjupningar (ändringar), programarbeten och detaljplaner. Översiktsplanen rymmer
cirka 2 000 nya bostäder liksom stora utvecklingsområden för olika verksamheter och
endast ett mindre antal av dessa lägen har utnyttjats sedan översiktsplanens
antagande. Därtill finns outnyttjade byggrätter i redan framtagna detaljplaner.
Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 27 § ska kommunfullmäktige minst en gång under
mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 §.
Frågan om behovet av en aktualitetsprövning har nu väckts.
Stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att en mer omfattande aktualitetsöversyn av
Karlshamn 2030 inte bör göras i detta skede. Ett intensivt arbete pågår med att
planmässigt genomföra översiktsplanens utvecklingsstrategier och betydande anspråk
på nya bebyggelseområden har inte framförts sedan översiktsplanen antogs. Inte heller
andra frågor har lyfts som är i strid med gällande översiktsplan och som behöver
utredas i ett större sammanhang och översiktsplanen har inte ändrats så att dess
tydlighet försämrats.
En mer omfattande aktualitetsprövning görs lämpligen längre fram, under denna eller
under nästa mandatperiod, då planens användande/genomförande nått längre och
resultatet har kunnat följas upp och utvärderas. I bedömningen har även vägts in att
kommunens resurser inom Stadsbyggnadsavdelningen ska användas på ett så effektivt
sätt som möjligt.
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Sammanträdesdatum:

Den sammantagna bedömningen är att översiktsplanen fyller sin funktion som aktuellt
inriktningsdokument och översiktsplaneringen i Karlshamns kommun har utvecklas till
en kontinuerlig planering där huvudinriktningen förfinas genom fördjupningar av
översiktsplanen och i strategiska programarbeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-26
Utvecklingsstrategier med kartbilaga
Fakta och underlag med kartbilaga
Miljökonsekvensbeskrivning
Vindbruksplan med kartbilaga
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad
Samrådsredogörelse
Särskilt utlåtande
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Boverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Region Blekinge
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Tingsryds kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Kristianstads kommun
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Näringslivschef Mathias Wijk
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Planarkitekt Jeanette Conradsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att det inte föreligger behov av att starta en mer omfattande aktualitetsprövning
Sammanfattning
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan, som omfattar
hela kommunen. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som inte är juridiskt
bindande. Planen ska ge stöd för kommande beslut om mark- och vattenanvändning
och bebyggelseutveckling i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen.
Översiktsplanernas strategiska funktion stärktes när PBL ändrades 2011 (SFS
2010:900), avsikten var att göra planerna mer strategiska och visionära. I Karlshamns
översiktsplan, Karlshamn 2030, presenteras strategier, principer och initiativ kring
Karlshamns utveckling de kommande tjugo åren. Visionerna i Karlshamn 2030 har
hämtats in genom en bred dialog med medborgare, privata aktörer, myndigheter och
kommunala förvaltningar, förbund och bolag. Översiktsplanen antogs av
kommunfullmäktige den 4 maj 2015 och består av tre delar samt tre tematiska tillägg,
Utvecklingsstrategier, Fakta och underlag, Miljökonsekvensbeskrivning, Vindbruksplan,
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och en Bevarande- och utvecklingsplan
för Karlshamns innerstad.
Översiktsplanens användande och genomförande pågår på olika nivåer, i form av
fördjupningar (ändringar), programarbeten och detaljplaner. Översiktsplanen rymmer
cirka 2 000 nya bostäder liksom stora utvecklingsområden för olika verksamheter och
endast ett mindre antal av dessa lägen har utnyttjats sedan översiktsplanens
antagande. Därtill finns outnyttjade byggrätter i redan framtagna detaljplaner.
Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 27 § ska kommunfullmäktige minst en gång under
mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 §.
Frågan om behovet av en aktualitetsprövning har nu väckts.
Stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att en mer omfattande aktualitetsöversyn av
Karlshamn 2030 inte bör göras i detta skede. Ett intensivt arbete pågår med att
planmässigt genomföra översiktsplanens utvecklingsstrategier och betydande anspråk
på nya bebyggelseområden har inte framförts sedan översiktsplanen antogs. Inte heller
andra frågor har lyfts som är i strid med gällande översiktsplan och som behöver
utredas i ett större sammanhang och översiktsplanen har inte ändrats så att dess
tydlighet försämrats.
En mer omfattande aktualitetsprövning görs lämpligen längre fram, under denna eller
under nästa mandatperiod, då planens användande/genomförande nått längre och
resultatet har kunnat följas upp och utvärderas. I bedömningen har även vägts in att
kommunens resurser inom Stadsbyggnadsavdelningen ska användas på ett så effektivt
sätt som möjligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-26
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Utvecklingsstrategier med kartbilaga
Fakta och underlag med kartbilaga
Miljökonsekvensbeskrivning
Vindbruksplan med kartbilaga
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad
Samrådsredogörelse
Särskilt utlåtande
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden
Boverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Region Blekinge
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Tingsryds kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Kristianstads kommun
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Näringslivschef Mathias Wijk
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Planarkitekt Jeanette Conradsson

803

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-26

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(6)
Dnr: 2019/709

Datum
2019-03-12
2019-03-26
2019-04-08

§
42
102

Behovet av att aktualitetspröva översiktsplan Karlshamn 2030
Förslag till beslut
att det inte föreligger behov av att starta en mer omfattande aktualitetsprövning,
översiktsplanen fyller sin funktion som aktuellt inriktningsdokument och
översiktsplaneringen i Karlshamns kommun har utvecklas till en kontinuerlig planering
där huvudinriktningen förfinas genom fördjupningar av översiktsplanen och i strategiska
programarbeten.
Sammanfattning
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan, som omfattar
hela kommunen. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som inte är juridiskt
bindande. Planen ska ge stöd för kommande beslut om mark- och vattenanvändning
och bebyggelseutveckling i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen.
Översiktsplanernas strategiska funktion stärktes när PBL ändrades 2011 (SFS
2010:900), avsikten var att göra planerna mer strategiska och visionära. I Karlshamns
översiktsplan, Karlshamn 2030, presenteras strategier, principer och initiativ kring
Karlshamns utveckling de kommande tjugo åren. Visionerna i Karlshamn 2030 har
hämtats in genom en bred dialog med medborgare, privata aktörer, myndigheter och
kommunala förvaltningar, förbund och bolag. Översiktsplanen antogs av
kommunfullmäktige den 4 maj 2015 och består av tre delar samt tre tematiska tillägg,
Utvecklingsstrategier, Fakta och underlag, Miljökonsekvensbeskrivning, Vindbruksplan,
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och en Bevarande- och utvecklingsplan
för Karlshamns innerstad.
Översiktsplanens användande och genomförande pågår på olika nivåer, i form av
fördjupningar (ändringar), programarbeten och detaljplaner. Översiktsplanen rymmer
cirka 2 000 nya bostäder liksom stora utvecklingsområden för olika verksamheter och
endast ett mindre antal av dessa lägen har utnyttjats sedan översiktsplanens
antagande. Därtill finns outnyttjade byggrätter i redan framtagna detaljplaner.
Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 27 § ska kommunfullmäktige minst en gång under
mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 §.
Frågan om behovet av en aktualitetsprövning har nu väckts. Stadsbyggnadsavdelningens bedömning är att en mer omfattande aktualitetsöversyn av Karlshamn
2030 inte bör göras i detta skede. Ett intensivt arbete pågår med att planmässigt
genomföra översiktsplanens utvecklingsstrategier och betydande anspråk på nya
bebyggelseområden har inte framförts sedan översiktsplanen antogs. Inte heller andra
frågor har lyfts som är i strid med gällande översiktsplan och som behöver utredas i ett
större sammanhang och översiktsplanen har inte ändrats så att dess tydlighet
försämrats.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Stadsbyggnadsavdelningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se

804

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-26

Sida 2(6)
Dnr: 2019/709

En mer omfattande aktualitetsprövning görs lämpligen längre fram, under denna eller
under nästa mandatperiod, då planens användande/genomförande nått längre och
resultatet har kunnat följas upp och utvärderas. I bedömningen har även vägts in att
kommunens resurser inom Stadsbyggnadsavdelningen ska användas på ett så effektivt
sätt som möjligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-26
Utvecklingsstrategier med kartbilaga
Fakta och underlag med kartbilaga
Miljökonsekvensbeskrivning
Vindbruksplan med kartbilaga
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad
Samrådsredogörelse
Särskilt utlåtande
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden
Boverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Region Blekinge
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Tingsryds kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Kristianstads kommun
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Näringslivschef Mathias Wijk
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic
Planarkitekt Jeanette Conradsson
Bakgrund och överväganden
Inledning
Översiktsplanen är en långsiktig vision för hela kommunen, en utblick mot framtiden.
Den redovisar hur kommunens mark- och vattenområden ska användas samt hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska vara
vägledande och ge underlag för beslut vid detaljplanering, bygglovhantering och
tillståndsprövning.
Översiktsplanernas strategiska funktion stärktes när PBL ändrades 2011 (SFS
2010:900), avsikten var att göra planerna mer strategiska och visionära. Översiktsplan
Karlshamn 2030 är av strategisk karaktär och klargör långsiktiga strukturella
frågeställningar och utvecklingsstrategier för kommunen. Huvudinriktningen är att
kommunen ska växa genom komplettering och förtätning i kombination med byggande i
strategiska lägen. Jämte förtätning är närhet till service och natur, funktionsblandning,
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hållbara kommunikationer, god infrastruktur, miljövänlig energi och levande landsbygd
de ledord som utgör grunden för den utveckling som presenteras i översiktsplanen.
Visionerna i översiktsplanen har hämtats in genom en bred dialog med medborgare,
privata aktörer, myndigheter och kommunala förvaltningar, förbund och bolag.
Planen anger att bebyggelseutveckling i centrala, havsnära och kommunikationsnära
lägen ska tjäna som princip för prioriterad utbyggnadsordning för kommunen. I
översiktsplanens tematiska tillägg redovisas hur vindkraftsetableringar och
landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan ske samt hur kulturhistoriska och estetiska
värden kan tas till vara och utvecklas inom Karlshamns riksintressanta stadskärna.
Karlshamns kommun har över tid arbetat strategiskt med långsiktiga
utvecklingsinriktningar, där de stora dragen har sin grund redan i den första
översiktsplanen enligt plan- och bygglagen, antagen 1990. Översiktlig planeringen är en
ständigt pågående process då nya frågor väcks och förutsättningar ändras över tid. För
att översiktsplanen ska fylla sin funktion som aktuellt inriktningsdokument har
översiktsplaneringen utvecklas till en kontinuerlig planering där huvudinriktningen
förfinas genom fördjupningar av översiktsplanen och i strategiska programarbeten.
Översiktsplan Karlshamn 2030 används och genomförs
Arbetet med att förnya kommunens översiktsplan från 2007 initierades våren 2011.
Samråd genomfördes 2013, planen ställdes ut för granskning under 2014 och antogs av
kommunfullmäktige den 4 maj 2015.
Den kommunövergripande översiktsplanen, Karlshamn 2030, består av tre delar samt
tre tematiska tillägg.
• Utvecklingsstrategier
• Fakta och underlag
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Vindbruksplan
• Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
• Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad
För närvarande pågår arbete med att genomföra de delar av översiktsplanen/de
planarbeten som man valt att prioritera så här långt. Översiktsplanens användande och
genomförande pågår på olika nivåer, i form av fördjupningar (ändringar),
programarbeten och detaljplaner.

806

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-26

Sida 4(6)
Dnr: 2019/709

Boverkets processbild över kontinuerlig översiktsplanering.

Översiktsplanen rymmer cirka 2 000 nya bostäder och stora utvecklingsområden för
olika verksamheter och endast ett mindre antal av dessa lägen har utnyttjats sedan
översiktsplanens antagande 2015.
Kartan till höger visar de i översiktsplanen utpekade avsedda
fördjupningsarbetena. Avsikten är att
dessa fortlöpande ska tas fram efter att
den kommunomfattande översiktsplanen antagits.
Sedan översiktsplanens antagande har
ett strategiskt program för Hällaryd
upprättats, vilket var det först
prioriterade fördjupningsarbetet. För
närvarande pågår arbete med en
kommungemensam havsplan i
Blekinge liksom en fördjupning för
Svängsta tätort.
Fördjupade översiktsplaner avses
också upprättas för våra tätorter
Karlshamn, Asarum och Mörrum liksom
för skärgården. Åryds och Björkenäs
förutsättningar behöver studeras
närmare i strategiska programarbeten
liksom områdena Vettekulla - Matvik
och Stilleryd - Elleholm.
I översiktsplanen redovisas 50
geografiska utvecklingsområden, se
kartan nedan till höger.
För närvarande pågår detaljplanearbeten,
för att genomföra översiktsplanens
intentioner, inom bland annat
utvecklingsområdena A4. Stationen, A6.
Sjölyckan, A13. Stärnö, B5. Janneberg,
B8. Björkliden, B9. Tostarp-Froarp-Tararp
och D. Hällaryd.
Det pågår också flera planarbeten
gällande förtätningsprojekt i staden och
inom tätorternas kransbebyggelse. Inom
utpekade verksamhetsområden väster
om Karlshamn finns också pågående
planarbeten.
Därtill förväntas inom kort uppdrag inom
områdena A2. Skeppsbron - Östra piren,
A16. Å-rummet, B5. Janneberg, B6.
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Duveryd samt gällande ett strategiskt program för området Stilleryd - Elleholm.
Förutom de nu pågående och förväntade planarbetena finns outnyttjade byggrätter i
redan framtagna detaljplaner avseende både bostäder och olika typer av verksamheter.
Sammanvägd bedömning
Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 27 § ska kommunfullmäktige minst en gång under
mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 5 §.
Av översiktsplanen ska, enligt 3 kap. 5 §, framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e
§ första stycket miljöbalken,
7. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana
risker kan minska eller upphöra, och
8. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och
skälen för avvikelsen.
Det är översiktsplanen i sin helhet som ska bedömas, vilket omfattar översiktsplanen
tillsammans med eventuella ändringar (fördjupningar och tematiska tillägg). Det är inte
reglerat i plan- och bygglagen hur en aktualitetsprövning ska gå till, men det är lämpligt
att inför en mer omfattande prövning begära en sammanfattande redogörelse från
Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ska minst en gång under mandattiden redovisa sina synpunkter i fråga
om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för
översiktsplanens aktualitet. Av redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller
sig till översiktsplanen. Kommunen kan när som helst, exempelvis inför en
aktualitetsprövning, begära en sammanfattande redogörelse från Länsstyrelsen. Vid en
begäran från kommunen behöver Länsstyrelsen 2-3 månaders handläggningstid för att
kunna lämna en kommunspecifik sammanfattande redogörelse. I redogörelsen framför
Länsstyrelsen sina synpunkter på planens aktualitet och redogörelsen kan sedan utgöra
underlag för kommunens bedömning och beslut.
Länsstyrelsen lämnade senast en sammanfattande redogörelse till Karlshamns kommun
2011-06-14, inför arbetet med Karlshamn 2030. Efter det har en länsövergripande
redogörelse upprättats i mars 2017, vilken man nu har påbörjat en översyn av. I det
regionala perspektivet är, enligt Länsstyrelsens bedömning, bostadsförsörjning,
integration, infrastruktur och klimat- och energiaspekter av särskilt stor betydelse för
kommunerna i länet.
Stadsbyggnadsavdelningen har inte nåtts av betydande anspråk på nya
bebyggelseområden sedan översiktsplanen antogs eller av andra frågor som är i strid
med gällande översiktsplan och som behöver utredas i ett större sammanhang. De
mindre avsteg från föreslagen mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling
som aktualiserats kan och har hanterats inom ramen för efterföljande planering. I
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sammanhanget ska också påtalas att en översiktsplanekarta är tänkt att läsas i skala
1:50 000 och gränserna är därmed inte mer exakta än så. Gränserna är till viss del
schematiskt dragna och avsikten är att, vid kommande planprocesser, mer exakta
avgränsningar ska göras med hänsyn till exempelvis topografi, terräng, vegetation och
övrig påverkan.
Mycket resurser lades på dialogskedet i samband med framtagande av Karlshamn 2030
och översiktsplanen är nu i en användande- och genomförandefas varför det ännu inte
är möjlig att följa upp och utvärdera resultatet. I framtida arbete med att ta fram underlag
till en mer omfattande aktualitetsprövning är det lämpligt att återigen föra dialog inom
den kommunala organisationen och med kommunens medlemmar för att undersöka om
det finns nya anspråk eller andra nya förutsättningar. Det är också lämpligt att
undersöka vilken betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen faktiskt har
medfört. För att kunna bedöma planens aktualitet bör kommunen också bedöma hur
översiktsplanen har tillämpats samt analysera översiktsplanens tydlighet.
Ett skäl till att starta en mer omfattande aktualitetsprövning kan vara en översiktsplan
med många ändringar (geografiska och tematiska fördjupningsarbeten), vilken kan vara
svår att överblicka. För att tydliggöra kommunens ställningstaganden kan det då
underlätta för de som använder sig av planen att arbeta in ändringarna i den
kommunomfattande översiktsplanen. Karlshamn 2030 har ännu inte ändrats i något
avseende som gör att dess tydlighet har påverkats negativt.
Mot bakgrund av ovan är Stadsbyggnadsavdelningens bedömning att en mer
omfattande aktualitetsöversyn av Karlshamn 2030 inte bör göras i detta skede. Ett
intensivt arbete pågår med att planmässigt använda och genomföra översiktsplanens
visioner och en mer omfattande aktualitetsprövning görs lämpligen längre fram, under
denna eller under nästa mandatperiod, då planens användande/genomförande har
kunnat följas upp och utvärderas. Översiktsplanen baseras på en helhetssyn för
kommunens tillväxt, sett över en längre tidsperiod. Som strategisk översiktsplan är
Karlshamn 2030 flexibel och ger beredskap för ett samhälle i förändring. Nu gällande
översiktsplan fyller sin funktion som aktuellt inriktningsdokument och kan ligga till grund
för exempelvis en revidering av kommunens VA-plan.
I bedömningen ovan har även vägts in att kommunens resurser inom
Stadsbyggnadsavdelningen ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt.
Boverket presenterade under 2018 sin första version av en begreppsmodell för
översiktlig och regional planering. Modellen kommer fortsätta att utvecklas utifrån de
erfarenheter som görs i den praktiska användningen och det är lämpligt att följa denna
utveckling inför kommande översyn av översiktsplanen. Vid kommande
aktualitetsprövning bör även frågan om en digital översiktsplan lyftas.
När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet enligt 3 kap. 27 § plan- och
bygglagen (2010:900), ska kommunen utan dröjsmål skicka beslutet till Boverket,
länsstyrelsen, landstinget och de kommuner som berörs.
Jeanette Conradsson
Planarkitekt
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Karlshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhusgatan 10
374 81 KARLSHAMN

"9.227,0,77230907.D7eLeåen%2

Yttrande över utställd översiktsplan för Karlshamns kommun,
Karlshamn 2030, i Blekinge län.
Utställningshandling, juni 2014.

Länsstyrelsen Blekinge län har erhållit Karlshamn 2030 - förslag till ny översiktsplan
för Karlsharnns kommun för granskning. Tidigare översiktsplan för Karlshamns kommun antogs av kommunfullmäktige mars 2007.
Till ärendet hör följande granskningshandlingar:
Del 1. Utvecklingsstrategier
Del 2. Fakta och underlag
Del 3. Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 1. Vindbruksplan
Bilaga 2. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Bilaga 3. Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad
Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om
förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorrn enligt 5 kap. miljöbalken inte
följs,
redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenligt med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
En översiktsplan enligt nya PBL (2010:900) ska vara av mer strategisk karaktär, på ett
bättre sätt än tidigare samspela med regionalt tillväxtarbete samt ta hänsyn till klimataspekter.

Postadress

Besöksadress

SE-371 86 KARLSKRONA

Skeppsbrokajen

4

Telefon/Telefax

E-post/webbplats:

Org.nr

010-22 40 000

blekinge@lansstyrelsen.se

202100-2320

010-22 40 223

www.lansstyrelsen.se/blekinge
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SYNPUNKTER

OCH RÅD

Länsstyrelsen ser positiv på att Karlshamns kommun tagit fram en ny översiktsplan för
kommunen. Översiktsplan Karlshamn 2030 samverkar i enlighet med framtagen Blekingestrategi Attraktiva Blekinge med syfte att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.
Översiktsplanen visar tydlig öppenhet för att i dialogform arbeta med mellankommunala och regionala frågor för att fmna goda utvecklingsinriktningar för länet som helhet.
Den ger stöd för regionalt perspektiv på länets utvecklingsfrågor och redogör för lämpliga aktiviteter och åtgärder i arbetet med att närmare beskriva kommunens roll i länet.
Översiktsplan Karlshamn 2030 är av strategisk karaktär och klargör långsiktiga strukturella frågeställningar och utvecklingsstrategier för kommunen. Planen har ett perspektiv
fram till år 2030 och beskriver utvecklingsscenarier för vart och ett av kommunens 50
stycken utvecklingsområden.
Karlshamns kommun planerar för tillväxt. För att kunna nå fram till ekonomisk hållbarhet behöver Blekinge fler invånare och fler sysselsatta. Översiktsplan Karlshamn 2030
innehåller 2000 nya bostäder fram till år 2030 inom en radie av 7 km kring genuin
stadskärna från 1660-talet. Expansion för nya attraktiva bostäder kommer i huvudsak att
ske i riktning mot öster. Fortsatt tätortsbebyggelse kommer att utgöras av blandad bebyggelse med bostäder, arbetsplatser och service integrerade med varandra. Tätortsnära
naturområden kommer på ett självklart sätt att vara integrerade i den fortsatta bebyggelseutvecklingen. I arbetet med att planera och utforma nya bostadsområden ska analys
av landskapskaraktärer vara vägledande. Nytillkommande bebyggelse ska förstärka
landskapets strukturer och möjliggöra karaktärsfulla bostäder med unika boendekvaliteter.
Översiktsplan Karlshamn 2030 saknar en prioriterad utbyggnadsordning för redovisade
utvecklingsområden. Översiktsplanen ger i stället stöd för en befolkningsökning genom
att möjliggör samhällsutveckling i form av attraktiva bostäder, infrastruktursatsningar
och områden för nya verksamhetsetableringar. Den visar på strategiska vägval och utbyggnadsstrategier samt beskriver områdesvisa utvecklingsinriktningar för olika delar
av kommunen. Den anger att bebyggelseutveckling i centrala lägen, havsnära lägen och
kommunikationsnära lägen kommer att tjäna som princip för prioriterad utbyggnadsordning för kommunen.
Översiktsplanens huvudfrågor kan enligt länsstyrelsens mening tydliggöras ytterligare.
Planens mest väsentliga frågeställningar består av strävan efter hållbar utveckling för
Karlshamns kommun, där en social, ekologisk och ekonomisk dimension beaktas.
Tätortemas utveckling genom fördjupningar och strategiska program ämnar tas fram
med särskilt fokus på centrala Karlshamn —Asarum. Vidare kommer fördjupningar och
strategiska program avseende bostäder och verksamheter att tas fram för områdena Vettekulla - Matvik, Hällaryds- och Åryds skärgård samt Stilleryd - Elleholm.
Riksintressen
Länsstyrelsen bedömer sammantaget att redovisat förslag till översiktsplan för Karlshamns kommun är förenligt med riksintressena enligt 3 kap. och 4 kap miljöbalken,
MB.
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För att på ett mer tydligt sätt kunna utläsa var olika intressen kan komma i konflikt med
riksintressen kan samtliga riksintressen med fördel redovisas på översiktsplanens markoch vattenanvändningskarta.

Naturvård 3 kap. 6 § MB
Översiktsplan Karlshamn 2030 innehåller sex stycken områden med riksintresse för
naturvård. För NK 6 - Mörrumsåns dalgång och NK 8 - Eriksberg och omgivande skärgård sammanfaller till stor del riksintresse för naturvård med riksintresse för friluftsliv.
Eftersom översiktsplanen är av mer strategisk och översiktlig karaktär sker ingen redovisning i detalj av hur olika intressen kommer i beröring med områden av riksintressen.
Översiktsplanen påtalar att områdets värden för naturvård, friluftsliv, kulturmiljö, turism
och fiske ämnar beaktas utan att närmare precisera hur. Länsstyrelsen vill påtala att särskild hänsyn måste tas till befintliga naturvärden för områden längs Mörrumsåns dalgång i samband med att nya områden för verksamhetsutveckling planeras. Området omfattas även av geografiska bestämmelser enligt 4 kap. MB. Länsstyrelsen vill påtala att
vid en avvägning mellan riksintressen och övriga intressen väger alltid riksintressets
värden tyngst.
Hällaryds och Åryds skärgård i kommunens östra del är lokaliserat inom riksintresseområde NK 8 - Eriksberg —Tjärö —Järnavik —Tärnö. Området omfattas även av geografiska bestämmelser avseende kust och skärgård enligt 4 kap. MB. Planerad näringslivsutveckling av biosfärsområdet Blekinge arkipelag ämnar ske enligt upprättad samverkansplan med ett bevarande av områdets höga natur- och kulturvärden. Översiktsplanen
ger ingen detaljerad redovisning av hur förekommande riksintressen i området ämnar
tillgodoses.

Kulturmiljö 3 kap. 6 § MB
I Karlshamns kommun finns sex stycken riksintresseområden för kulturmiljövård lokaliserade. För att översiktsplan Karlshamn 2030 ska rikta vederbörlig hänsyn till samtliga
riksintresseområden för kulturmiljövård anser länsstyrelsen att följande synpunkter behöver beaktas.
K6 - Karlshamns stad, Kastellet och Boön.
I översiktsplan Karlshamn 2030 redovisas förslag till utvecklingsåtgärder för området
Vägga —Kollevik. Länsstyrelsen aviserar redan i samrådsyttrande daterat 2013-08-26
att området Vägga ingår bland de områden där en översyn pågår över länets riksintresseområden för kulturmiljö. Revideringsarbetet med riksintresseområden för kulturmiljö
påbörjades under hösten år 2013. Länsstyrelsen har lagt fram förslag om att avgränsningen av riksintresse för kulturmiljö K6 - Karlshamns stad, Kastellet och Boön ska
ändras till att även omfatta området Vägga. Förslaget har kommunicerats med Karlshamns kommun och kommit att anpassas efter att kommunen lämnat synpunkter. Underlag för nytt riksintresseområde kommer under hösten år 2014 att skickas till Riksantikvarieämbetet för beslut. Mot bakgrund av detta anser länsstyrelsen att Karlshamns
kommun redan i framtagandet av ny översiktplan för kommunen behöver förhålla sig
till området Vägga som ett riksintresse för kulturmiljö och redovisa hur man ämnar beakta områdets v•rden.
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Riksintressebeskrivningar och regionalt kulturmiljöprogram
I översiktsplanens Utvecklingsstrategier sammanfaller några av de geografiska utvecklingsområdena med områden utpekade som riksintressen för kulturmiljövården, som
Mörrum, Elleholm och Karlshamns innerstad. Länsstyrelsen vill framhålla att det vid
framtida exploatering är väsentligt att hänsyn tas till de värden som är beskrivna i riksintressebeskrivningar och regionalt kulturmiljöprogram så att de beaktas i planeringen
för områdenas fortsatta utveckling.
Karlshamns stadskärna
Översiktsplan Karlshamn 2030 lyfter även fram utvecklingsförslag för Karlshamns innerstad. I Del 1. Utvecklingsstrategier redovisas förslag till ny byggnation på torget,
förändrad utformning av kyrkogårdsmuren och förtätning av staden i form av högre
byggnadshöjder. I Bilaga 3. Bevarande- och utvecklingsplanför Karlshamns innerstad
påtalas betydelsen av att torgets öppenhet värnas. Torget är kärnan i den rutnätsplan
som är av riksintresse för kulturmiljö. Kyrkogårdsmuren är skyddad enligt 4 kap. Kulturmiljölagen KML, vilket innebär att tillstånd för planerad förändring måste erhållas
från länsstyrelsen. Då en stad förses med högre bebyggelse, genom att nya våningar
tillkommer och byggnader höjs, förändras skala och volym på sammantagna intryck och
siluett av staden. Detta kan medföra negativ påverkan på riksintressets upplevelsevärde.
Länsstyrelsen vill även i detta sammanhang framhålla betydelsen av att de värden som
riksintressebeskrivningar och regionalt kulturmiljöprogram förmedlar verkligen beaktas
i utvecklingsarbetet.
Kulturmiljölagen KML —en ny lag
I översiktsplanen Del 2. Fakta- och underlag finns en redovisning av riksintressen för
kulturmiljövården, fornlämningar och byggnadsminnena i kommunen samt kommunala
kulturmiljöer utifrån Byggnadsstadgans §38-områden. Från den 1 januari år 2014 ersätts
äldre lagstiftning Lag om kulturminnen in.in med ny lag Kulturmiljölagen KML, vilket
behöver korrigeras i översiktsplanen.
I nya lagstiftningen har begreppetfornlämning erhållit ny definition. Länsstyrelsen vill,
i samband med att Karlshamns kommun planerar förändringar inom avgränsade geografiska utvecklingsområden, påtala att fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen
och behöver beaktas i kommunens planeringsarbete.
Länsstyrelsen vill påtala att översiktsplanens lista över byggnadsminnen behöver kompletteras med byggnadsminnet Ystad 10 i Karlshamns kommun.
Länsstyrelsen vill även påtala att översiktsplanen i Del 2. Fakta och underlag under
kapitlet Regleringar: natur- och kulturmiljöer behöver kompletteras med uppgiften om
förekomsten av ett Regionalt kulturmiljöprogram för Blekinge län. Materialet utgör ett
regionalt kunskapsunderlag framtaget av Länsstyrelsen i syfte att fungera som stöd i
kommunens planering.
Länsstyrelsen anser att framtagandet av tematiskt tillägg till översiktsplanen Bilaga 3.
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad är ändamålsenligt, särskilt
som tillägget tas fram i samband med den kommunomfattande översiktsplanen.
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Totalförsvaret 3 kap. 9 § MB
Försvarsmakten anser att översiktsplanens beskrivning av riksintresseområden för totalförsvaret bör beskrivas mer ingående och på det sätt som framfördes i Försvarsmaktens
samrådsyttrande daterat 2013-06-27 över översiktsplan Karlshamn 2030. Förtydliganden behöver ske i både text som kartredovisningar. Se bifogat yttrande.
Miljökvalitetsnormer MKN
Länsstyrelsen bedömer utifrån nuvarande kunskapsunderlag att ett genomförande av
översiktsplanen inte kommer att medföra att gällande miljökvalitetsnormer överträds.
Översiktsplanen föreslår områden för fortsatt samhällsutveckling kring två av kommunens större vattendrag MölTumsån och Mieån. Länsstyrelsen anser att lösningar avseende dagvattenhanteringen kommer att få stor betydelse för framtida detaljplaner, med
syfte att så långt möjligt reducera ytterligare påverkan på aktuella vattendrag.
Åtgärdsarbetet bör syfta till att dels avhjälpa negativa konsekvenser i samband med
ökade vattenflöden men även verka för förbättrad vattenkvalitetet och MKN för vatten.
Förmodad förändring i klimatet med ökad frekvens och intensitet i nederbörd kommer
att innebära att framtida dagvatten- och avloppssystem behöver planeras och förses med
stölTe dimensioner. Hårdgjorda ytor i bebyggelsen bidrar till ökad risk för översvämning
och överbelastning av tillhörande VA-nät. Mark belagd med icke genomsläpplig yta kan
generera en vattenavrinning som är upp till tio gånger större än vad som är fallet för
gröna genomsläppliga ytor. Lämpliga åtgärder som öppna lösningar och utjämningsmagasin länkade till befintlig grönstruktur kring bebyggelse ger förutsättningar till avsevärt
ökad avrilming.
Strandskydd
Översiktsplan Karlshamn 2030 bejakar en fortsatt bebyggelseutveckling av bostäder i
riktning österut. Den föreslår samtidigt en fortsatt utveckling av urbant rekreationsstråk
åt öster med gena förbindelser för gång- och cykeltraflk längs kustlinjen. Förekomsten
av naturområden med gynnsam närhet till stadskärnan utgör ovärderlig resurs för rekreation och friluftsliv samt för strandskyddets syften. Naturvärden och strandskyddade
områden kan komma att utgöra motstridiga intressen i samband med planerad bebyggelseutveckling.
Översyn av det utvidgade strandskyddet
I samband med ny strandskyddslagstiftning år 2009 påbörjade Länsstyrelsen en översyn
av det utvidgade strandskyddet och att fatta nya beslut för de strandskyddade områden
vilka även fortsättningsvis ska vara försedda med utvidgat strandskydd. Strandskyddsområden får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen och enligt ny formulering i
7 kap 14 § MB ska detta ske för att säkerställa strandskyddets syften. Det innebär en
skärpning av kravet för att få utvidga det område som omfattas av strandskydd i enlighet
med propositionen 2008/09:119. Efter den 31 december år 2014 gäller utökat strandskydd endast om utvidgningen beslutats med stöd av ny bestämmelse. Beslut enligt
äldre lydelse upphör att gälla. I juni år 2013 presenterade länsstyrelsen förslag till ny
avgränsning av strandskyddsområden inom Karlshamns kommun. Under år 2014 har
Karlsharnns kommun och länsstyrelsen fört en dialog kring områden där krav på utvidgat strandskydd kommit att mötas av förslag till ny bebyggelseutveckling.
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Länsstyrelsen har granskat Karlshamn kommuns yttrande och bedömt att en inskränkning av det föreslagna utvidgade strandskyddet inte kan anses förenlig med de höga
naturvärden och den stora betydelse för friluftslivet, som område nummer 8 Lindeborgssjön med Bjälkudden och nummer 13 Köpegårda udde hyser.
Mindre justeringar i avgränsningar för område nummer 6 Munkahusviken, nummer 7
Väggaparken och nummer 11 Målen har bedömts möj liga att göra utan att försämra
dessa områdens betydelse för de syften strandskyddet ska trygga och bevara.
För område nummer 5 Stärnö —Boön och Tjärö i område nummer 15 Bjärnö —Tjärö —
Skiftesön har strandskydd endast utvidgats inom det område som omfattas av ett av
länsstyrelsen framtaget förslag för det blivande naturreservatet Stärnö.
Inom naturreservatet Tjärö följer utvidgningen skötselplanens avgränsning.
Upplysning
Under våren år 2014 erhöll Naturvårdsverket regeringens uppdrag att ta fram förslag på
hur strandskyddet kan ändras till att i huvudsak inte omfatta små sjöar och vattendrag.
Uppdraget utgjorde fortsättningen på den föreslagna reformen i propositionen Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag (prop. 2013/14:214). Förslagets syfte är att öka
förståelsen och acceptansen för strandskyddet samt förbättra möjligheterna till bebyggelse och andra åtgärder i strandnära områden som angränsar till små sjöar och vattendrag. Den 1 september år 2014 erhöll länsstyrelsen enligt 7 kap. 18 § MB möjligheten
att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag, om det är uppenbart
att området helt saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

LIS
Till översiktsplan Karlshamn 2030 hör ett tematiskt tillägg i form av Bilaga 2. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. LIS-planen redovisar kommunens sammantagna
tillgångar av strandområden vid sjöar samt preciserar områden lämpliga för LISåtgärder. Varje LIS-område presenteras med karta, fördjupad beskrivning och kort karaktäristik tillsammans med förslag på lämpliga lokaliseringar av utvecklingsåtgärder i
strandnära lägen. Genom att ge stöd och ökade möjligheten att uppföra bebyggelse i
strandnära lägen kan långsiktigt hållbar utveckling av landsbygden stimuleras.
Föreslagna LIS-områden har bedömts vara lämpliga utifrån en övergripande nivå avseende tillgänglighet med kollektivtrafik, hänsyn till naturvårdsprogram m.m. Länsstyrelsen vill påtala behovet av fortsatt utredningsverksamhet avseende geoteknik, vatten- och
avlopp, markföroreningsförekomst m.m. för att ytterligare kunna klargöra områdens
lämplighet för bebyggelseutveckling.
I enlighet med 7 kap. 18f § MB anser länsstyrelsen det väsentligt att beslut om upphävande av strandskyddsbestämmelser i detaljplan inte ska omfatta område som behövs
för att mellan strandlinje och byggnader säkerställa fri passage för allmänhet. Passagens
bredd behöver anpassas till platsen men uppgå till minst 25 rn. Länsstyrelsen anser det
väsentligt att kravet på fri passage i enlighet med 7 kap. 18f § MB tydliggörs i beskrivningstexter och kartor.
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Länsstyrelsen ser positivt på att Karlshamns kommun i första hand valt att komplettera
redan exploaterade bebyggelseområden vid föreslagna sjöar och att målsättningen i ett
långsiktigt perspektiv är att undvika att sjöarnas strandområden exploateras i sin helhet.
Mellankommunal samordning
Den nyligen antagna Blekingestrategi Attraktiva Blekinge redovisar fyra prioriterade
insatsområden och tydliggör ett horisontellt perspektiv för Blekinges utveckling.
Länsstyrelsen anser det vara av stor betydelse att ett kontinuerligt samarbete utvecklas
mellan kommunerna i länet och den sydöstra regionen, så att en samverkan och samstämmighet kring gemensamma intressen och strukturfrågor kan formas för länet och
regionen. Översiktsplan Karlshamn 2030 visar en tydlig öppenhet för att i dialogform
vilja arbeta med mellankommunala och regionala frågor för att finna goda utvecklingsinriktningar för länet som helhet.
Länsstyrelsen anser att en fortsatt utbyggnad av järnvägssträckningen Blekinge Kustbana är en väsentlig åtgärd i enlighet med Blekingestrategin för att kunna åstadkomma
halvtimmestrafik genom hela länet och behöver tydliggöras i Del 1 Utvecklingsstrategier på sidorna 33 och 34 under kapitel Kommunikationer och infrastruktur vid rubrikerna Kommunens viljeinriktning samt Hur når vi dit?
Länsstyrelsen Kronobergs län anser att översiktsplanen behandlar frågor avseende vatten på ett föredömligt sätt i Del 2. Fakta och underlag under rubrikerna Teknisk försödning och Miljö- och riskfaktorer. Det anses dock vara högst väsentligt att vattenfrågorna
även lyfts fram i avsnittet Regionala frågor /Mellankommunala frågor. Det är av stor
betydelse att ett samarbete kring vattenförvaltning av sjöar och vattendrag initieras med
uppströms liggande kommuner. Till exempel omfattar vattenskyddsområde för Långasjön i Blekinge län även sjön Mien i Kronobergs län.
Hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen gör den sammantagna bedömningen att översiktsplan Karlshamn 2030
planerar för en bebyggelseutveckling med hänsyn tagen till hälsa och säkerhet samt till
risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Geoteknik
God kännedom om kommunens geotekniska förutsättningar och eventuell förekomst av
geotekniska riskområden är betydelsefulla utgångspunkter vid strategiska val av markanvändning. Geotekniska riskområden ska med tydlighet redovisas på karta i översiktsplanen. Information kring riskområden kan inhämtas från regionala underlagsmaterial. I SGU:s jordartsgeologiska kartor ger en god överblick av var dessa områden
finns lokaliserade. I rapporten Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys —naturolyckor,
Blekinge lön, 2012, redovisas en länstäckande kartanalys av områden med förutsättningar för skred och ras. Länsstyrelsen anser att utvecklingsområden för bebyggelse
längs de större vattendragen i södra delen av kommunen särskilt behöver beakta geotekniska frågeställningar. Länsstyrelsen rekommenderar att ytterligare samråd tas med Statens Geotekniska institut i samband med att nya detaljplaner aktualiseras för ovan
nämnda områden.
Buller
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Alltför många människor i landet är i sina bostäder utsatta för buller från vägtrafik,
järnvägstrafik och luftfart. Bostäder med stor närhet till järnväg löper även risk att utsättas för höga vibrationer. Det är väsentligt att den kommunala samhällsplaneringen tar
bullerstörningar på allvar i samband med att nya bostadsområden planeras i risklägen
intill vägar och järnvägar. Länsstyrelsen gör dock den sammantagna bedömningen att
redovisat förslag till översiktsplan för Karlshamns kommun är förenlig med möjligheterna att kunna beakta Naturvårdsverkets riktvärden i bullerfrågan. Länsstyrelsen anser
att Boverkets Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen —Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik, bör vara vägledande och beaktas i kommunala planeringssammanhang.
Klimatanpassning
Ett förändrat klimat kommer att innebära förändrade förutsättningar för den kommunala
planeringen. Översiktsplanen ger en översiktlig bild av förmodade förändringar och i
vilka avseenden samhällsplaneringen kommer att påverkas. Kunskapsläget kring klimatfrågor är under ständig utveckling. Länsstyrelsen Blekinge län har tagit fram publikationen Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan, Rapport
2014:12, med syfte att utgöra del av ett regionalt planeringsunderlag till stöd för kommunal planeringsverksamhet.

Övriga allmänna intressen
Skogsbruk
Skogsstyrelsen vill att Översiktsplan Karlshamn 2030 ytterligare belyser möjlighetema
att främja skogsbrukets utvecklingspotential med fokus på innovation, företagande och
sysselsättning. Lovord riktas till kommunens policy för det egna skogsinnehavets nyttjande som resurs för friluftsliv och rekreation. Särskild uppmärksamhet bör riktas de
höga naturvärden som är kopplade till skog och träd i Väggaområdet och Bjälkudden —
Lindeborg. Vid sidan av registrerade nyckelbiotoper och biotopskyddsområden har
Länsstyrelsen inom ramen för Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd registrerat
mer än 450 träd i området. Skogsstyrelsen anser fortfarande att texten om skogsbruk, i
Del 2 Fakta och underlag under rubriken Näringsliv, ytterligare behöver förbättras. Inledningsvis behöver mer fokus riktas skogens roll för sysselsättning och landsbygdens
utveckling samt de unika värden Karlshamns kommun och Blekinge förfogar över i
form av kustnära ädellövskog och eklandskap.
Kollektivtrafik
Som ett övergripande mål har kollektivtrafikutredningen angett att resandet skall öka
med 50 % till år 2020 och fördubblas till år 2030 med utgång från resandet år 2008.
Fördubblingsmålet till 2030 återfinns i det Regionala tralikförsörjningsprogrammet för
2012 —2015. Målformuleringen förekommer i utställningshandlingen Del 2. Fakta och
underlag, men skulle enligt länsstyrelsens mening ytterligare lyftas både tidigare och
tydligare i översiktsplanens Del 1. Utvecklingsstrategier.
Stilleryd Kölö utgör områden med omfattande arealer väster om stadskärnan. Här är
Karlshamns hamn lokaliserad, en av Sveriges mest betydelsefulla. Hamnen är av stor
betydelse även betraktad i ett internationellt perspektiv och från färjeläget utgår fårj elinj er till olika delar av Baltikum. Länsstyrelsen anser det väsentligt att även den intemat—
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ionella persontrafiken finns med i bilden av ett framtidsperspektiv för Stilleryd —Kölö,
genom att områdesbeskrivningen uttrycker behovet av välutvecklade kollektiva förbindelser mellan centrala stadskärnans resecentrum och hamnens fårjeterminal.
Energi
Länsstyrelsen vill meddela att det på sidan 6 i Bilaga I. Vindbruksplan omnämns att
kommunen så tidigt som möjligt bör lämna besked om eventuellt medgivande i tillståndsärenden för vindkraftsanläggningar. Medgivande bör ändras till tillstyrkan enligt
miljöbalkens formulering i 16 kap. 4§ MB och det bör även omfatta besked om en eventuell avstyrkan, också med ledning av samma bestämmelse 16 kap. 4§ MB, som iimebär
att tillstånd inte kan lämnas om inte kommunen har tillstyrkt. Tillstånd kan alltså inte
lämnas om kommunen väljer att avstå att lämna besked angående en anläggning för
vindkraft. Denna ändring medför att planen behöver korrigeras även i andra delar.
På sidan 12 i Bilaga 1. Vindbruksplan omnämns fortfarande att konventionella normalstora verk utgör utgångspunkt i framtagandet av planen. Länsstyrelsen vidhåller åsikten
som tidigare framförts i samrådsyttrande över översiktsplanen, att stora verk borde användas som utgångspunkt på grund av rådande trend att nyttja allt större verk samt för
att också erhålla bättre nyttjande av områdens potential för energiproduktion.
Länsstyrelsen vill poängtera betydelsen av att samråd med Luftfartsverket sker i samband med att ärenden innehållande höga objekt planeras inom Karlshamns kommun.
Övergripande information över Svenska kraftnäts framtida planer avseende stamnätet
för el finns redovisade i Perspektivplan 2025 samt att dokument återfinns på företagets
hemsida under adressen
http://www.svk.se/Globa1/02 Pressinfo/Pdf/20130429-Perspektivplan2025.pdf

Deltagare
I ärendet har länsråd Ingrid Lov61 beslutat och arkitekt Peter Abrahamsson varit föredragande. I yttrandet har även länsarkitekt Marianne Örnblom, planarkitekt Carina Burelius, naturvårdshandläggare Åke Widgren och Ulf Lundgren, bebyggelseantikvarie
Anna-Karin Skiöld, bebyggelseantikvarie Helena Rosenberg, arkeolog Magnus Petersson, landskapsvetare Jenny Bergkvist, miljöhandläggare Anne Sofie Green Hansen samt
handläggare för vindkraft Jesper Bergman deltagit.
Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap 10 § PBL (2010:900) i ett senare planeringsskede.

Ingrid Lov&I
Peter Abrahamsson
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Bilagor
Yttrande till länsstyrelsen från Försvarsmakten, daterat 2014-08-27.

Kopia till (ej bilagor)
Boverket
Försvarsmakten, HK
Kustbevakningen
Luftfartsverket
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Region Blekinge
Riksantikvarieämbetet
Ronneby Airport /Swedavia Swedish Airports
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statens Geotekniska Institut
Sveriges Geologiska Undersökning
Svenska Kraftnät
Tillväxtverket
Trafikverket, Karlskrona
Trafikverket, Jönköping
Transportstyrelsen
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Länsstyrelsen:

LH
LR
Avdelningschef
Länsarkitekt
Centraldiariet
Akten
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FÖRSVARSMAKTEN
HOGKVARTERET

DatumBeteckning

2014-09-26FM2014-7671:3Sida

Ert tjänsteställe,

Ert datum

handläggare

Peter Abrahamsson

2014-08-27

Vårt tjänsteställe,

Vårt föregående datum

handläggare

1 (2)

Er beteckning

Vår föregående beteckning

14-28837

PROD INFRA Carnilla Bramer, 08-7889587,
camilla.bramergmil.se

Utställning Översiktsplan 2030, Karlshamns kommun,
Blekinge län
Försvarsmakten har följande att erinra i rubricerat ärende:

Generellt
Riksintressena för totalförsvarets militära del bör beskrivas mer ingående, så som framfördes i
Försvarsmaktens samrådsyttrande år 2013. För förslag på text, se nedan.
Alla områden som utpekats som riksintressen för totalförsvarets militära del ska redovisas på
karta i översiktsplanen. Detta gäller även de områden som utgör "Riksintresse övrigt", där
endast influensområdet, inte den specifika funktionen, kan redovisas. För aktuell
sammanställning av riksintressena, se PDF på myndighetens hemsida,
www.forsvarsmakten.se : klicka på Om myndigheten, Samhällsplanering, Riksintressen..
Shape-filer för kommunens handläggning finns att tillgå hos länsstyrelsen.
För kännedom: Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar
för den civila delen av riksintressen för totalförsvaret.

Vindkraft
De områden som hamnar inom stoppområde för höga objekt (Ronneby flottiljflygplats) bör
klassas som områden med starka motstående intressen. Inom dessa områden tillåts inga objekt
högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och inga objekt högre än 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse. Gränserna följer LFV:s definition av sammanhållen bebyggelse
vilket innebär att sammanhållen bebyggelse utgörs av de områden som på lantmäteriets Röda
Kartan (1:250 000) markerats i gult.

(CBR)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Högkvarteret

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv

107 85 Stockholm
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FörslagstextRiksintresset för totalförsvarets militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet
i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden iform av övnings- och skjutfält ochflygflottiljer som
redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till
spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika onafattning
berörda av riksintresset.
1 Karlshamns kommun,finns Haro skjulfält samt två övriga influensområden, vilka alla utgör riksintresse för
totalförsvarets militära del. Riksintresset Harö skjutfält har en omgivningspåverkan iform av buller. Inom
riksintressenas influensområde kan det till exempel vara olämpligt att uppföra störningskänslig bebyggelse.
Inom influensområdena ska alla plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten. Karlshamns komnnan
påverkas också av riksintresset Ronneby.flottelygplats
iform av stoppområde för höga objekt, samt
Sjöövningsområdet Hanöbukten.
Det generella riksintresset för totalförsvarets militära del kan påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt
så som master och vindkraftverk. Försvarsmakten ska dialför kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och
bygglovärenden och hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 nautanför tätort och högre än 45
m inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss
till Försvarsmakten"

Gille, Jakob
Delprocessledare fysisk planering, Produktionsledningens infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
Länsstyrelsen Blekinge län

blekingeRlansstyrelsen.se

För kännedom
F17
MarinB
FMV AL Led Nät
Karlshamns kommun
Peter Abraharnsson

tillstandsarende.trvrOmv.se
samhallsbyggnadgkarlshamn.se
peter.abrahamsson(4ansstyrelsen.se
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2014/3580

§ 262

överklagan av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd för Karlshamns

kommun, dnr 511-2131-2013
Kommunstyrelsens beslut
att överlämna yttrandet till länsstyrelsen.
Sammanfattning
Överklagan avser två områden inom Karlshamns kommum
Lindeborgssjön med Bjälkudden (Kartbilaga 8). Delen väster om Lindeborgssjön.
Köpegårda udde (Kartbilaga 13).
Överklagan avseende dessa två områden grundar sig på följande.
- Länsstyrelsen har inte beaktat Karlshamns kommuns förslag till ny översiktsplan,
Karlshamn 2030, och försvårar genom sitt beslut möjligheten att genomföra
planstrategin —ett hållbart Karlshamn.
- Länsstyrelsen har inte i tillräckligt hög utsträckning anpassat sig efter de lokala
förutsättningar som finns runt Lindeborgssjön utan i för hög grad lagt ut ett genere1lt
strandskydd runt hela sjön.
Karlshamns kommun bedömer sammantaget att Länsstyrelsen i sitt beslut inte
tillräckligt beaktat kommunens motiv för att ha lagstadgad 100 meter strandskydd väster
om Lindeborgssjön.
Beträffande Köpegårda udde finns ett pågående detaljplanearbete, varför berört område
borde undantagits från utvidgat strandskydd.
Beslutsunderlag
•

Överklagan 2014-11-18.

Protokollet ska skickas till
Länsstyrelsen Blekinge
Byggnadsnämnden

J?"'
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2019-04-08

§

Handlingar för kännedom april 2019
Förslag till beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2018/3816

5/19

2019-03-07

Dom 2019-03-05 – Beslut om upphävande
av KF § 164/2018

2018/3823

6/19

2019-03-07

Dom 2019-03-05 – Förvaltningsrätten
avslår överklagandet

2019/690

8/19

2019-03-12

Protokollsutdrag KS § 81/2019
Beslutsuppföljning

2019/2807

9/19

2019-03-12

Protokollsutdrag KS § 77/2019
Beslutsuppföljning 5 mars 2019 av genomförandet av kommunfullmäktiges beslut

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att den befintliga styrelsen i Kreativum i Blekinge AB får fortsatt uppdrag till och med
2019 års utgång
att därmed välja följande styrelse för Kreativum i Blekinge AB
7 ledamöter
Per-Ola Mattsson (S), ordförande
Annika Westerlund (S), vice ordförande
Gertrud Ivarsson (C)
Paul Hedlund (L)
Anders Englesson (MP)
Magnus Gärdebring (M)
Tommy Strannemalm (SD)
Sammanfattning
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om köp av Kreativum i Blekinge AB har diskussioner
förts om en breddad representation av aktörer i bolagets styrelse. För att möjliggöra en
sådan nyordning i styrelsen bereds för närvarande en ny bolagsordning inom bolaget.
I syfte att ge bolaget tid att genomföra förändringen föreslås att den befintliga styrelsen
ska väljas till och med 2019 års utgång. Bolagets ordförande har initierat ärendet vid
arbetsutskottet sammanträde 2019-03-18.
Styrelsen för Kreativum i Blekinge AB ska därmed bestå av
Per-Ola Mattsson (S), ordförande
Annika Westerlund (S), vice ordförande
Gertrud Ivarsson (C)
Paul Hedlund (L)
Anders Englesson (MP)
Magnus Gärdebring (M)
Tommy Strannemalm (SD)
Beslutet skickas till
Kreativum i Blekinge AB
Ägarombud
Matrikeln
Hemsidan
Utredare Anna Persson
Administratör Aili Martinsson
VD Mathias Roos
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§
115

Framtida styrelsesammansättning i Kreativum i Blekinge AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att den befintliga styrelsen i Kreativum i Blekinge AB får fortsatt uppdrag till och med
2019 års utgång
att därmed välja följande styrelse för Kreativum i Blekinge AB
7 ledamöter
Per-Ola Mattsson (S), ordförande
Annika Westerlund (S), vice ordförande
Gertrud Ivarsson (C)
Paul Hedlund (L)
Anders Englesson (MP)
Magnus Gärdebring (M)
Tommy Strannemalm (SD)
Sammanfattning
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om köp av Kreativum i Blekinge AB har diskussioner
förts om en breddad representation av aktörer i bolagets styrelse. För att möjliggöra en
sådan nyordning i styrelsen bereds för närvarande en ny bolagsordning inom bolaget.
I syfte att ge bolaget tid att genomföra förändringen föreslås att den befintliga styrelsen
ska väljas till och med 2019 års utgång. Bolagets ordförande har initierat ärendet vid
arbetsutskottet sammanträde 2019-03-18.
Styrelsen för Kreativum i Blekinge AB ska därmed bestå av
Per-Ola Mattsson (S), ordförande
Annika Westerlund (S), vice ordförande
Gertrud Ivarsson (C)
Paul Hedlund (L)
Anders Englesson (MP)
Magnus Gärdebring (M)
Tommy Strannemalm (SD)
Beslutet skickas till
Kreativum i Blekinge AB

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Administratör Aili Martinsson
VD Mathias Roos
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§

Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden - Berno Runsten (KD)
Förslag till beslut
att bifalla Dan Munthers (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden
att till ny ersättare i överförmyndarnämnden efter Dan Munther (KD) utse Berno
Runsten (KD) för tiden till och med 2022 års utgång
Sammanfattning
Dan Munther (KD) har i mail daterat 2019-03-07 uppgivit att han vill bli entledigad från
uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden då sammanträdestiderna sammanfaller med tiderna för mötena i AV-nämnden där han också har uppdrag.
Beslutsunderlag
Mail från Dan Munther (KD) daterat 2019-03-07.
Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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§

Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden – Kerstin Ifvarsson (S)
Förslag till beslut
att till ny ersättare i omsorgsnämnden efter Berith Gustavsson (S) utse Kerstin Ifvarsson
(S).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-18, § 17, att entlediga Berith Gustavsson (S)
från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.
Meddelande från gruppledaren Per-Ola Mattsson (S) om nomineringen.
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Kerstin Ivarsson
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Aili Martinsson
Administratör

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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