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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /

Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter /



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
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 10 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 400 kr/mån. 
 
Sammanfattning 
 
Gatu- och trafikenheten har uppmärksammat att parkeringstaxan i Karlshamns kommun 
inte varit justerad på 10 år. Kostnader för drift och underhåll ökar, skötsel av 
parkeringsytor i Karlshamn. Vinterväghållning, asfaltering, målning, maskinsopning, 
skötsel av kring ytor av parkeringar. Styrningen av trafiken minskar i takt med kostnaden 
för att parkera upplevs mer accepterad. 
 
Detta ärende återremitterades från KF till KS 2019-04-08 med ett antal frågeställningar 
och yrkanden. 
 
Gratis parkering med p-skiva ställer till med problem då det finns avgiftsbelagd parkering 
på tomtmark/parkeringshus och det inte finns ett överskott på gatumarkparkeringar i 
centrum. 
 
Gratis parkeringar på gatumark passar dåligt när det finns privata parkeringshusägare 
som måste ta betalt för sina parkeringar för att klara fastigheternas ekonomi. Det är 
orimligt att ena stunden kräva att fastighetsägarna skall bygga dyra 
parkeringsanläggningar och sedan utsätta dem för konkurrens av gratis 
gatumarksparkering. 
 
Att i centrum ha parkering utan avgift och tidsbegränsning resulterar i att en 
stor del av parkeringsplatserna upptas av långtidsparkerare som mestadels är 
arbetstagare. I många fall har allmänheten och vissa handlare uppfattningen att gratis 
parkering enbart gagnar besökare till centrum. Istället innebär detta försämrad 
tillgänglighet, då det blir svårare för besökare till centrum att finna parkering. 
 
Centrum kommer få en ökad trafikbelastning då parkörerna kommer söka sig så nära 
centrum först för att sedan tvingas hitta lediga parkeringar längre ut från centrum, då 
den ekonomiska biten försvinner så kommer det endast att vara tidsbegränsningen som 
styr var man söker att parkera. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Motivering till föreslagen taxa avseende torghandlare är att avgiften för uppställning av 
fordonet inte får vara högre än vad kostnaden för hyra av platsen för torghandel är. 
 
Till återremittering gällande avgift för parkeringstillstånd som avser Torghandlare. 
Efter diskussion med kommunjuristerna kommer följande punkter.  
 
• Det finns i lagstiftningen en möjlighet för kommunen att av näringsidkare och andra 
med särskilt behov av att parkera i sitt arbete ta ut avgift efter särskilda grunder. 
Avgiften får då fastställas till ett engångsbelopp för viss period. Bestämmelsen avser s.k. 
nyttoparkering.  
 
• Torghandlarna som skulle nyttja parkeringen med sådant särskilt tillstånd nyttjar sina 
bilar i arbetet eftersom de under dagens gång nyttjar bilen som lager och därför är 
beroende av närheten till bilen. De har ingen möjlighet att lämna sin saluplats obevakad 
en längre stund vilket de tvingas göra om de inte har bilen i anslutning till torget.  
 
• Avgiften får bestämmas till ett engångsbelopp för viss period. Att bestämma avgiften till 
400 kr för en månad bör således vara tillåtligt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bifogad karta 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på höjning av parkeringsavgifterna. 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till förslaget om höjning av parkeringsavgifterna. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden prövar Mats Dahlboms förslag mot Magnus Gärdebrings yrkande och 
finner arbetsutskottet besluta i enlighet med Mats Dahlboms förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Per Olsson – Trafikhandläggare 
Ulrika Nordén Johansson - Förvaltningschef 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
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 10 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 400 kr/mån. 
 
Reservation 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M) och Björn Tenland Nurhadi (SD) 
anmäler reservation mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Gatu- och trafikenheten har uppmärksammat att parkeringstaxan i Karlshamns kommun 
inte varit justerad på 10 år. Kostnader för drift och underhåll ökar, skötsel av 
parkeringsytor i Karlshamn. Vinterväghållning, asfaltering, målning, maskinsopning, 
skötsel av kring ytor av parkeringar. Styrningen av trafiken minskar i takt med kostnaden 
för att parkera upplevs mer accepterad. 
 
Detta ärende återremitterades från KF till KS 2019-04-08 med ett antal frågeställningar 
och yrkanden. 
 
Gratis parkering med p-skiva ställer till med problem då det finns avgiftsbelagd parkering 
på tomtmark/parkeringshus och det inte finns ett överskott på gatumarkparkeringar i 
centrum. 
 
Gratis parkeringar på gatumark passar dåligt när det finns privata parkeringshusägare 
som måste ta betalt för sina parkeringar för att klara fastigheternas ekonomi. Det är 
orimligt att ena stunden kräva att fastighetsägarna skall bygga dyra 
parkeringsanläggningar och sedan utsätta dem för konkurrens av gratis 
gatumarksparkering. 
 
Att i centrum ha parkering utan avgift och tidsbegränsning resulterar i att en 
stor del av parkeringsplatserna upptas av långtidsparkerare som mestadels är 
arbetstagare. I många fall har allmänheten och vissa handlare uppfattningen att gratis 
parkering enbart gagnar besökare till centrum. Istället innebär detta försämrad 
tillgänglighet, då det blir svårare för besökare till centrum att finna parkering. 
 
Centrum kommer få en ökad trafikbelastning då parkörerna kommer söka sig så nära 
centrum först för att sedan tvingas hitta lediga parkeringar längre ut från centrum, då 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

den ekonomiska biten försvinner så kommer det endast att vara tidsbegränsningen som 
styr var man söker att parkera. 
 
Motivering till föreslagen taxa avseende torghandlare är att avgiften för uppställning av 
fordonet inte får vara högre än vad kostnaden för hyra av platsen för torghandel är. 
 
Till återremittering gällande avgift för parkeringstillstånd som avser Torghandlare. 
Efter diskussion med kommunjuristerna kommer följande punkter.  
 
• Det finns i lagstiftningen en möjlighet för kommunen att av näringsidkare och andra 
med särskilt behov av att parkera i sitt arbete ta ut avgift efter särskilda grunder. 
Avgiften får då fastställas till ett engångsbelopp för viss period. Bestämmelsen avser s.k. 
nyttoparkering.  
 
• Torghandlarna som skulle nyttja parkeringen med sådant särskilt tillstånd nyttjar sina 
bilar i arbetet eftersom de under dagens gång nyttjar bilen som lager och därför är 
beroende av närheten till bilen. De har ingen möjlighet att lämna sin saluplats obevakad 
en längre stund vilket de tvingas göra om de inte har bilen i anslutning till torget.  
 
• Avgiften får bestämmas till ett engångsbelopp för viss period. Att bestämma avgiften till 
400 kr för en månad bör således vara tillåtligt. 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M), Magnus Sandgren (M), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Bodil 
Frigren Ericsson (L) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden prövar om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå arbetsutskottets förslag 
och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bifogad karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-05-08 Dnr: 2019/557 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Gata- och parkverksamheten 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2019-06-04 170 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21 129 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  
 
 
Höjning av taxa för parkeringsavgifter i innerstan 
 
Förslag till beslut 
 
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 10 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 400 kr/mån. 
 
Sammanfattning 
 
Gatu- och trafikenheten har uppmärksammat att parkeringstaxan i Karlshamns kommun 
inte varit justerad på 10 år. Kostnader för drift och underhåll ökar, skötsel av 
parkeringsytor i Karlshamn. Vinterväghållning, asfaltering, målning, maskinsopning, 
skötsel av kring ytor av parkeringar. Styrningen av trafiken minskar i takt med kostnaden 
för att parkera upplevs mer accepterad. 
 
Detta ärende återremitterades från KF till KS 2019-04-08 med ett antal frågeställningar 
och yrkanden. 
 
Gratis parkering med p-skiva ställer till med problem då det finns avgiftsbelagd parkering 
på tomtmark/parkeringshus och det inte finns ett överskott på gatumarkparkeringar i 
centrum. 
 
Gratis parkeringar på gatumark passar dåligt när det finns privata parkeringshusägare 
som måste ta betalt för sina parkeringar för att klara fastigheternas ekonomi. Det är 
orimligt att ena stunden kräva att fastighetsägarna skall bygga dyra 
parkeringsanläggningar och sedan utsätta dem för konkurrens av gratis 
gatumarksparkering. 
 
Att i centrum ha parkering utan avgift och tidsbegränsning resulterar i att en 
stor del av parkeringsplatserna upptas av långtidsparkerare som mestadels är 
arbetstagare. I många fall har allmänheten och vissa handlare uppfattningen att gratis 
parkering enbart gagnar besökare till centrum. Istället innebär detta försämrad 
tillgänglighet, då det blir svårare för besökare till centrum att finna parkering. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-05-08 Dnr: 2019/557 

 

 
Centrum kommer få en ökad trafikbelastning då parkörerna kommer söka sig så nära 
centrum först för att sedan tvingas hitta lediga parkeringar längre ut från centrum, då 
den ekonomiska biten försvinner så kommer det endast att vara tidsbegränsningen som 
styr var man söker att parkera. 
 
Motivering till föreslagen taxa avseende torghandlare är att avgiften för uppställning av 
fordonet inte får vara högre än vad kostnaden för hyra av platsen för torghandel är. 
 
Till återremittering gällande avgift för parkeringstillstånd som avser Torghandlare. 
Efter diskussion med kommunjuristerna kommer följande punkter.  
 
 
• Det finns i lagstiftningen en möjlighet för kommunen att av näringsidkare och andra 
med särskilt behov av att parkera i sitt arbete ta ut avgift efter särskilda grunder. 
Avgiften får då fastställas till ett engångsbelopp för viss period. Bestämmelsen avser s.k. 
nyttoparkering.  
 
• Torghandlarna som skulle nyttja parkeringen med sådant särskilt tillstånd nyttjar sina 
bilar i arbetet eftersom de under dagens gång nyttjar bilen som lager och därför är 
beroende av närheten till bilen. De har ingen möjlighet att lämna sin saluplats obevakad 
en längre stund vilket de tvingas göra om de inte har bilen i anslutning till torget.  
 
• Avgiften får bestämmas till ett engångsbelopp för viss period. Att bestämma avgiften till 
400 kr för en månad bör således vara tillåtligt. 
 
Beslutsunderlag 
Bifogad karta 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Per Olsson – Trafikhandläggare 
Ulrika Nordén Johansson - Förvaltningschef 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
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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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avgiften för att hyra padelbanan A-tider uppgår till 240 kr/h 
 
att avgiften för att hyra padelbanan B-tider uppgår till 160 kr/h 
 
att föreningsavgiften för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel i 
Karlshamns kommun uppgår till 59 kr/h vid tränarledd padelträning 
 
att föreningsavgiften indexuppräknas i enlighet med övriga idrottsanläggningar i 
Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2017 öppnades Karlshamns kommuns första padelbana vid Väggabadet. Det 
visade sig vara en populär satsning och under våren 2019 kommer en andra padelbana 
att öppnas vid samma plats. Båda kommer att vara bokningsbara och tillgängliga för 
allmänheten.  
 
Under 2019 kommer fritidsenheten att möjliggöra bokning av padelbanorna via webben, 
Webb-Bokning, vilket gör att öppettiderna kommer att kunna utökas gentemot dagens 
som i princip sammanfallit med Väggabadets. 
 
Padel är en snabbt växande idrott och under 2018 bildades en padelförening i 
Karlshamn, Carlshamn Padel. Vid verksamhetsåret 2018 års utgång hade föreningen 87 
medlemmar. 
 
När bana 2 nu öppnas är möjligheten stor att föreningen kommer att starta upp 
ungdomsverksamhet. Då kommer också behovet av en lägre avgift för föreningar att 
uppstå.  
 
Då Karlshamns kommun bara har två banor tillgängliga för padel blir det viktigt att den 
lägre avgiften bara gäller för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel samt 
att den bara gäller när föreningen bedriver tränarledd träning i padel under ordnade 
former. Fritidsenheten gör som i alla andra fall bedömningen av vad som ger rätt till 
föreningsavgiften när tveksamhet uppstår.  
 
Under 2018 års säsong kunde en tendens skönjas att vissa tider var mer eller mindre 
populära. För att om möjligt locka fler att spela på de mindre populära tiderna på dagen 
föreslås att dela upp dem i a- och b-tider, där a-tiderna är den normala avgiften och b-
tiderna blir en lägre avgift.  
 
B-tider är exempelvis de tider då Väggabadet inte är öppet då man då inte kan använda 
anläggningens faciliteter. Det kan också vara andra tider som efter hand visar sig mindre 
attraktiva. Fritidsenheten föreslås avgöra vilka dessa tider är efter hand som 
padelsäsongen framskrider.  
 
A-tid:   240 kr/h (taxa tagen av KF 2017/171) 
B-tid:  160 kr/h 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Föreningsavgift: 120 kr/h 
 
Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv 
plats för alla och erbjuder god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för 
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheterna till motion för alla generationer viktiga 
ingredienser. 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till första, andra och fjärde att-satsen i arbetsutskottets 
förslag samt att tredje att-satsen ändras enligt följande: ”att föreningsavgiften för 
föreningar som bedriver organiserad träningsverksamhet för ungdomar i padel uppgår 
till 59 kr/h. 
 
Andreas Saleskog (S) yrkar bifall till Mats Dahlbom (C) förslag  
samt att föreningsavgiften knyts till övriga föreningstaxor och indexuppräknas. 
 
Björn Nurhade (SD) yrkar bifall till första och andra att-satsen, bifall till Mats Dahlboms 
yrkande angående tredje att-satsen samt att den fjärde att-satsen stryks. 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar bifall till Björn Nurhadis yrkande eller återremiss av 
ärendet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden prövar först om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller 
återremittera och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Ordföranden prövar därefter om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå första att-satsen 
i arbetsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen bifalla denna. 
 
Ordföranden prövar därefter om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå andra att-satsen 
i arbetsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen bifalla denna. 
 
Ordföranden prövar därefter arbetsutskottets förslag mot Andreas Saleskogs yrkande  
gällande den tredje att-satsen och finner kommunstyrelsen bifalla Andreas Saleskogs 
yrkande 
 
Ordföranden prövar därefter arbetsutskottets förslag mot Björn Nurhadis yrkande 
gällande den fjärde att-satsen och finner kommunstyrelsen bifalla Björn Nurhadis 
förslag. 
 
Ordföranden prövar slutligen Andreas Saleskogs yrkande om att föreningsavgiften knyts 
till övriga föreningstaxor och indexuppräknas och finner kommunstyrelsen bifalla detta.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 86/2019 Avgift för padelbana förening 
Förslag till taxa för Väggabadet inklusive padelbana  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
 
 
 
 
 
Omröstning 
 
Reservationer 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avgiften för att hyra padelbanan A-tider uppgår till 240 kr/h 
 
att avgiften för att hyra padelbanan B-tider uppgår till 160 kr/h 
 
att föreningsavgiften för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel uppgår till 
120 kr/h 
 
att ovanstående taxor ses över i samband med att övriga taxor för Väggabadet 
revideras. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2017 öppnades Karlshamns kommuns första padelbana vid Väggabadet. Det 
visade sig vara en populär satsning och under våren 2019 kommer en andra padelbana 
att öppnas vid samma plats. Båda kommer att vara bokningsbara och tillgängliga för 
allmänheten.  
 
Under 2019 kommer fritidsenheten att möjliggöra bokning av padelbanorna via webben, 
Webb-Bokning, vilket gör att öppettiderna kommer att kunna utökas gentemot dagens 
som i princip sammanfallit med Väggabadets. 
 
Padel är en snabbt växande idrott och under 2018 bildades en padelförening i 
Karlshamn, Carlshamn Padel. Vid verksamhetsåret 2018 års utgång hade föreningen 87 
medlemmar. 
 
När bana 2 nu öppnas är möjligheten stor att föreningen kommer att starta upp 
ungdomsverksamhet. Då kommer också behovet av en lägre avgift för föreningar att 
uppstå.  
 
Då Karlshamns kommun bara har två banor tillgängliga för padel blir det viktigt att den 
lägre avgiften bara gäller för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel samt 
att den bara gäller när föreningen bedriver tränarledd träning i padel under ordnade 
former. Fritidsenheten gör som i alla andra fall bedömningen av vad som ger rätt till 
föreningsavgiften när tveksamhet uppstår.  
 
Under 2018 års säsong kunde en tendens skönjas att vissa tider var mer eller mindre 
populära. För att om möjligt locka fler att spela på de mindre populära tiderna på dagen 
föreslås att dela upp dem i a- och b-tider, där a-tiderna är den normala avgiften och b-
tiderna blir en lägre avgift.  
 
B-tider är exempelvis de tider då Väggabadet inte är öppet då man då inte kan använda 
anläggningens faciliteter. Det kan också vara andra tider som efter hand visar sig mindre 
attraktiva. Fritidsenheten föreslås avgöra vilka dessa tider är efter hand som 
padelsäsongen framskrider.  
 
A-tid:   240 kr/h (taxa tagen av KF 2017/171) 
B-tid:   160 kr/h 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Föreningsavgift: 120 kr/h 
 
Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv 
plats för alla och erbjuder god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för 
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheterna till motion för alla generationer viktiga 
ingredienser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 86/2019 Avgift för padelbana förening 
Förslag till taxa för Väggabadet inklusive padelbana  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-05-09 Dnr: 2019/904 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21 135 
Kommunstyrelsen 2019-06-04 172 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  
 
 
Avgift för padelbana förening 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att avgiften för att hyra padelbanan A-tider uppgår till 240 kr/h 
 
att avgiften för att hyra padelbanan B-tider uppgår till 160 kr/h 
 
att föreningsavgiften för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel uppgår till 
120 kr/h 
 
att ovanstående taxor ses över i samband med att övriga taxor för Väggabadet 
revideras. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2017 öppnades Karlshamns kommuns första padelbana vid Väggabadet. Det 
visade sig vara en populär satsning och under våren 2019 kommer en andra padelbana 
att öppnas vid samma plats. Båda kommer att vara bokningsbara och tillgängliga för 
allmänheten.  
 
Under 2019 kommer fritidsenheten att möjliggöra bokning av padelbanorna via webben, 
Webb-Bokning, vilket gör att öppettiderna kommer att kunna utökas gentemot dagens 
som i princip sammanfallit med Väggabadets. 
 
Padel är en snabbt växande idrott och under 2018 bildades en padelförening i 
Karlshamn, Carlshamn Padel. Vid verksamhetsåret 2018 års utgång hade föreningen 87 
medlemmar. 
 
När bana 2 nu öppnas är möjligheten stor att föreningen kommer att starta upp 
ungdomsverksamhet. Då kommer också behovet av en lägre avgift för föreningar att 
uppstå.  
 
Då Karlshamns kommun bara har två banor tillgängliga för padel blir det viktigt att den 
lägre avgiften bara gäller för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel samt 
att den bara gäller när föreningen bedriver tränarledd träning i padel under ordnade 
former. Fritidsenheten gör som i alla andra fall bedömningen av vad som ger rätt till 
föreningsavgiften när tveksamhet uppstår.  
 
Under 2018 års säsong kunde en tendens skönjas att vissa tider var mer eller mindre 
populära. För att om möjligt locka fler att spela på de mindre populära tiderna på dagen 
föreslås att dela upp dem i a- och b-tider, där a-tiderna är den normala avgiften och b-
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-05-09 Dnr: 2019/904 

 

tiderna blir en lägre avgift.  
 
B-tider är exempelvis de tider då Väggabadet inte är öppet då man då inte kan använda 
anläggningens faciliteter. Det kan också vara andra tider som efter hand visar sig mindre 
attraktiva. Fritidsenheten föreslås avgöra vilka dessa tider är efter hand som 
padelsäsongen framskrider.  
 
A-tid:   240 kr/h (taxa tagen av KF 2017/171) 
B-tid:   160 kr/h 
Föreningsavgift: 120 kr/h 
 
Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv 
plats för alla och erbjuder god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för 
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheterna till motion för alla generationer viktiga 
ingredienser. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag TFN § 86/2019 Avgift för padelbana förening 
Förslag till taxa för Väggabadet inklusive padelbana  
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-04-24 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15—17:20, ajournering 14:40-15:00, 16:50-16:55 

Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Katrin Johansson 1:e vice ordf (S) 
Bodil Frigren Ericsson 2:e vice ordf (L) §§ 71-91 
Håkan Abramsson Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Lennart Ung Ledamot (KD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Siri Näslund Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Elisabeth Rosengren (S) 
Thomas Qvarnström (MP) 
Catarina Flod (M) §§ 92-97 

 Henrik Häggblad (C) 
Hossam Al Massri (MP) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 

 

Närvarande 
ersättare 

Catarina Flod (M) §§ 71-91 
Tor Billing (SD) 
Ulf Gustavsson (S) 
Lars Hasselgren (M) 
Britt Kilsäter (M) §§ 73-74, 86 
Bo Eloff (SD) 
Magnus Dagmyr (S) 

Övriga Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef §§ 71-91 
William Lavesson, projektledare §§ 71-73 
Thomas Nilsson, fritidschef §§ 71-74, 86 
Ola Karlsson, gatuingenjör §§ 75-81, 95 
Mikael Henrysson, markförvaltare §§ 85-90 
Anneli Gustafsson, verksamhetsstrateg §§ 77-84, 87-90, 95 
Christina Svensson, sekreterare 

 

Paragrafer §§ 71-97  

Utses att justera Thomas Qvarnström (MP) 

Justeringsdatum  2019-04-29 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………  

Thomas Qvarnström 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-04-24 

Sida 2(4) 

 

 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-04-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-04-30 

Tillkännages t.o.m.: 2019-05-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

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

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-04-24 

Sida 3(4) 

 

§ 86 Avgift för padelbana förening, 2019/904 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att avgiften för att hyra padelbanan A-tider uppgår till 240 kr/h 
 
att avgiften för att hyra padelbanan B-tider uppgår till 160 kr/h 
 
att föreningsavgiften för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel uppgår till 
120 kr/h 
 
att ovanstående taxor ses över i samband med att övriga taxor för Väggabadet 
revideras. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2017 öppnades Karlshamns kommuns första padelbana vid Väggabadet. Det 
visade sig vara en populär satsning och under våren 2019 kommer en andra padelbana 
att öppnas vid samma plats. Båda kommer att vara bokningsbara och tillgängliga för 
allmänheten.  
 
Under 2019 kommer fritidsenheten att möjliggöra bokning av padelbanorna via webben, 
Webb-Bokning, vilket gör att öppettiderna kommer att kunna utökas gentemot dagens 
som i princip sammanfallit med Väggabadets. 
 
Padel är en snabbt växande idrott och under 2018 bildades en padelförening i 
Karlshamn, Carlshamn Padel. Vid verksamhetsåret 2018 års utgång hade föreningen 87 
medlemmar. 
 
När bana 2 nu öppnas är möjligheten stor att föreningen kommer att starta upp 
ungdomsverksamhet. Då kommer också behovet av en lägre avgift för föreningar att 
uppstå.  
 
Då Karlshamns kommun bara har två banor tillgängliga för padel blir det viktigt att den 
lägre avgiften bara gäller för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel samt 
att den bara gäller när föreningen bedriver tränarledd träning i padel under ordnade 
former. Fritidsenheten gör som i alla andra fall bedömningen av vad som ger rätt till 
föreningsavgiften när tveksamhet uppstår.  
 
Under 2018 års säsong kunde en tendens skönjas att vissa tider var mer eller mindre 
populära. För att om möjligt locka fler att spela på de mindre populära tiderna på dagen 
föreslås att dela upp dem i a- och b-tider, där a-tiderna är den normala avgiften och b-
tiderna blir en lägre avgift.  
 
B-tider är exempelvis de tider då Väggabadet inte är öppet då man då inte kan använda 
anläggningens faciliteter. Det kan också vara andra tider som efter hand visar sig mindre 
attraktiva. Fritidsenheten föreslås avgöra vilka dessa tider är efter hand som 
padelsäsongen framskrider.  
 
A-tid:   240 kr/h (taxa tagen av KF 2017/171) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
2019-04-24 

Sida 4(4) 

 

B-tid:   160 kr/h 
Föreningsavgift: 120 kr/h 
 
Anläggandet av padelbanan är ett led i visionen om att Karlshamn ska vara en attraktiv 
plats för alla och erbjuder god livskvalitet. Ur ett folkhälsoperspektiv är förutsättningar för 
ett livslångt idrottande och att skapa möjligheterna till motion för alla generationer viktiga 
ingredienser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Författningssamlingen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Controller Ann-Sofie Johansson
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Författningssamling - PolicydokumentUtgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten 

Gäller fr. o m:  Lagakraftvunnet beslut 
Beslut: KF § 115, 2011-09-05 
Reviderat KF § 5, 2013-02-04, KF § 6, 2013-02-04, KF § 13 2014-02-03, KF § 65, 2014-05-05, KF § 24, 2017-03-20, 
KF § 120, 2018-09-17, KF § 

 
 
 
 

FÖRFATTNINGSSAMLING
Avgifter för Väggabadet

 
 
 

Förslag 
Avgifter för Väggabadet 
 
Följande avgifter gäller för Väggabadet: 

Allmänhetens bad 

Vuxen (18+) 65 kr 

Pensionär 45 kr  

Skolungdom (10-17) 45 kr 

Barn (3-11 år) 25 kr 

Relax  inträdesavgiften + 40 kr 

Årskort (Personligt) 

Vuxen 1 950 kr 

Pensionär 1 400 kr 

Skolungdom 1 000 kr 

Barn (3-11 år)    500 kr 

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

Vuxen    650 kr 

Pensionär         450 kr  

Skolungdom    450 kr 

Barn (3-11 år)    250 kr 

Relax, vuxen  1050 kr 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Avgifter för Väggabadet 

2 

Grupprabatt 20 % av avgiften på Väggabadet till sällskap för fem personer eller fler 

Simskola    480 kr/8 ggr. 

Simskola utomhus 600 kr/10 ggr 

Babysim     850 kr/8 gg 

 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-02-04 § 6 gäller följande taxor. Dessa räknas upp 
från år till år på samma sätt som övriga taxor för lokaler som kommunen hyr ut 

Taxor för föreningar 

Hyra av hela stora bassängen 

vardagar   50 kr/h 

helgdagar   76 kr/h 

 

Hyra av enskild bana 

vardagar   7 kr/h 

helger   10 kr/h 

 

Hyra av lilla bassängen 

vardagar och helger 41 kr/h 

 

Hyra av varmpoolen 

vardagar och helger 41 kr/h 

 

Hyra av uppvärmningsrummet 

vardagar och helger 21 kr/h 

 

Arrangemang med inträde 

per dag  3 000 kr 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Avgifter för Väggabadet 

3 

Taxor för padel 

Avgiften för att hyra padelbana A-tider   240 kr/h 

Avgiften för att hyra padelbana B-tider   160 kr/h 

Avgiften för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i padel 120 kr/h  

 

Avgiften för hyra av racket    30 kr/h 

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

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen från och med 1 juli 2019. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog den 8 april 2019 beslut 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. Verksamheten förs över den 1 juli 2019. Med anledning av 
fullmäktiges beslut behöver reglementet för kommunstyrelsen revideras. 
 
21 § ändras enligt följande:   
 
Alkohol, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
 
21 § 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller 
alkoholserveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare.  
 
Kommunstyrelsen är lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622), 
tobakslagen (1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425). 
 
22 § stryks i sin helhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag KF § 61/2019 Överföring av handläggning och tillsyn av 

tobaksvaror m.m. till Miljöförbundet Blekinge Väst 
2 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Aarbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar 
 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen från och med 1 juli 2019. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog den 8 april 2019 beslut 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. Verksamheten förs över den 1 juli 2019. Med anledning av 
fullmäktiges beslut behöver reglementet för kommunstyrelsen revideras. 
 
21 § ändras enligt följande:   
 
Alkohol, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
 
21 § 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller 
alkoholserveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare.  
 
Kommunstyrelsen är lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622), 
tobakslagen (1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425). 
 
22 § stryks i sin helhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag KF § 61/2019 Överföring av handläggning och tillsyn av 

tobaksvaror m.m. till Miljöförbundet Blekinge Väst 
2 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-05-02 Dnr: 2018/3870 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21 138 
Kommunstyrelsen 2019-06-04 175 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  
 
 
Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar 
 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen från och med 1 juli 2019. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tog den 8 april 2019 beslut 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. Verksamheten förs över den 1 juli 2019. Med anledning av 
fullmäktiges beslut behöver reglementet för kommunstyrelsen revideras. 
 
21 § ändras enligt följande:   
 
Alkohol, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
 
21 § 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller 
alkoholserveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare.  
 
Kommunstyrelsen är lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622), 
tobakslagen (1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425). 
 
22 § stryks i sin helhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag KF § 61/2019 Överföring av handläggning och tillsyn av 

tobaksvaror m.m. till Miljöförbundet Blekinge Väst 
2 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 

 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-05-02 Dnr: 2018/3870 

 

 
 
 
Alice Björesund 
Vik. kommunjurist
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-04-08 

Sida 1(6) 

 

 

Plats och tid Rådhussalen, kl. 17:00—19:01, ajournering kl.18:10 – 18:30 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Leif Håkansson Ledamot (S) 
Xhani Bardhi Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Fredrik Nilsson Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Gudrun Johansson Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Lena Johansson Ledamot (V) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2019-04-08 

Sida 2(6) 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Per Atmander (MP) 
Ulla Olofsson (M) 
Herman Falk (M) 
Jonas Lingvärn (SD) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 

 ersätter 
Charlott Lorentzen (MP) 
Magnus Sandgren (M) 
Catarina Flod (M)  
Ulrika Berggren (SD) 
Thor Ströberg (SD) 

 

    

Närvarande 
ersättare 

Johnny Persson (S) 
Christel Friskopp (S) 
Ulf Gustavsson (S) 
Kerstin Gustafson (S) 
Kerstin Linde (S) 
Göran Svensson (S) 
Inger Löfblom Sjöberg (S) 
Elisabet Rosengren (S) 
Per-Ivar Johansson (C) 
Sofie Ekenberg (C) 
Britt Kilsäter (M) 
Per Erlandsson (M) 
Iman Omariat (L) 
Stefan Sörensson (L) 
Laila Johansson (KD) 
Lennart Ung (KD) 
Håkan Abdrahamsson (SD)  
Veronika Hertelendy (V) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Anna Persson, utredare 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Annabel Cifuentes, kommunjurist 

 

Paragrafer §§ 26 - 72  

Utses att justera Tommy Larsson och Magnus Arvidsson 

Justeringsdatum  2019-04-15 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Annabel Cifuentes  
   
Ordförande  …………………………………………  
§§ 26 – 31, 33 – 
40, 42, 51 - 72 

Marie Sällström  
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Ordförande 
§ 32 

 
 
………………………………………… 

 Kenneth Hake  
   
Ordförande 
§ 41, 43 – 50 

 
…………………………………… 

 

 Gertrud Ivarsson  
   
Justerande ………………………………………… ………………………………………… 
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§ 61 Överföring av handläggning och tillsyn av tobaksvaror m.m. till 
Miljöförbundet Blekinge Väst 2019/988 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
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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FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kommunstyrelsen

        

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 

21 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller 
alkoholserveringstillstånd och försäljning av folköl. 
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Kommunstyrelsen är lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622). 

Automatspel och lotteri 

22 § 

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 

23 § 

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 

24 § 

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

Sotningsverksamhet 

25 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för drift av sotningsverksamheten. Myndighetsutövningen gällnade 
sotning ankommer på Räddningstjänsten Blekinge Väst.   

Övriga verksamhetsområden 

26 § 

Kommunstyrelsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden: 

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

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

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

27 §  

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 

28 § 

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 

29 §  

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 

30 §  

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 

31 §  

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 
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32 §  

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 

33 § 

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.  

Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsen ordförande 

34 §  

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 

35 § 

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett kommunalråd.  

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad.  

Oppositionsråd 
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36 §  

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett oppositionsråd.  

Kommunfullmäktige beslutar om oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) med tillhörande bilagor. 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag 
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-
KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller 
som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet 
med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare 
avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller 
livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 
 
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För 
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 
 
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, 
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-
KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 20131020. 
 
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 
bestämmelser. 
 
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser 
om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. 
 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd för 
anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv 
försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse, 2019-02-20 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2018/031, Förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda inkl bilagor 
 
Beslutet skickas till 
Personalchef Jonas Jönsson 
Lönechef Annika Risberg 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) med tillhörande bilagor. 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag 
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-
KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller 
som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet 
med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare 
avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller 
livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 
 
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För 
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 
 
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, 
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-
KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 20131020. 
 
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 
bestämmelser. 
 
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser 
om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 
 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. 
 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd för 
anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv 
försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalchef Jonas Jönssons tjänsteskrivelse, 2019-02-20 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2018/031, Förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda inkl bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Personalchef Jonas Jönsson 
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Sammanträdesdatum:  

 

  

Lönechef Annika Risberg 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-02-20 Dnr: 2019/835 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-26 32 
Kommunstyrelsen 2019-06-04 183 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  

 
 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) 
 
Förslag till beslut 
 
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) med tillhörande bilagor. 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag 
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-
KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller 
som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet 
med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare 
avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller 
livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 
 
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För 
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 
 
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, 
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-
KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 20131020. 
 
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 
bestämmelser. 
 
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser 
om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 
 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. 
 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd för 
anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv 
försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-02-20 Dnr: 2019/835 

 

Beslutsunderlag 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2018/031, Förslag till bestämmelser 
om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda inkl bilagor 
 
1 Cirkulär 18031 
2 bilaga 1 cirkulär 18031 
3 bilaga 2 cirkulär 18031 
4 bilaga 3 cirkulär 18031 

 
Beslutet skickas till 
 
Personalchef Jonas Jönsson 
Lönechef Annika Risberg 
 
 
 
 
Jonas Jönsson 
Personalchef
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Cirkulärnr: 18:31 

Diarienr: 18/04241 

P-cirknr: Finns ej längre 

Nyckelord: Förtroendevalda, omställning och pension 

Handläggare: Victoria Bergner och Ossian Wennström 

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Datum: 2018-09-14 

Mottagare: Kommunstyrelsen 

Landstingsstyrelsen 

Regionstyrelsen 

  

Rubrik: Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Bilagor: 1  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med 

tillhörande bilaga 

2  Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

3  Vissa Förtydliganden till OPF-KL 
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CIRKULÄR 18:31 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Victoria Bergner 
Ossian Wennström 
 
Nyckelord: Förtroendevalda, familjeskydd, omställning 
och pension 

Kommunstyrelsen 

Landstingsstyrelsen 

Regionstyrelsen 

  
 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 

förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 

omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 

av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-

31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 

egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 

fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 

nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 

20131020. 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 

omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 

bestämmelser. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 

bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 

innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 

familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 
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för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en 

kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 

 

Bifogas till cirkuläret 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret. 

Förslag till lokala beslut  

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 

kommunen/landstinget/regionen beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL) med tillhörande bilaga. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian 

Wennström 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

Victoria Bergner 

 

  

 Niclas Lindahl 

 

Bilagor: 1  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 

2  Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
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  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 

61



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i 

regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid 

underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 

Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte 

motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 

omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som 

påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för 

regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 

omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter 

ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen 

nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i 

jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 

då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  

70



                                                                                                      2018-09-14 

6 

 

c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 

 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 

samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL 
 

1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § 
kommunallagen  

Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i 
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas 
beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369). 

 

 
2. Heltid och betydande del av heltid 
 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad 
som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.  
 
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %, 
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en 
lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar 
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om 
visstidspension). 
 

3.  Efterskydd 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning.  
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

4. Pensionsbehållning 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). 
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Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör 
pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid 
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från 
nedanstående normer. 

Normer 

Innan pension betalas ut 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas 
ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras 
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med 
inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av 
kalenderåret (t+1).  

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Då pension betalas ut 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB 
ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att redovisningen av nämndernas resultatrapporter läggs till handlingarna 
 
att omsorgsnämnden får behålla budgeterade medel för hyreskostnader för Östralycke 
och Ekegården 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att noga följa den ekonomiska utvecklingen och vidta 
åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget 2019 
 
att uppdra åt nämnder med underskott att inkomma till kommunstyrelsen med 
ekonomisk analys och redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet 
med budget 
 
Sammanfattning 
Nämnderna har upprättat resultatrapporter per 2019-04-30 som sammanställts och 
redovisas till Kommunfullmäktige. 
 
I resultatrapporterna redovisas nämndernas bedömning av ekonomiska uppföljning av 
drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad ekonomisk 
analys. 
 
Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på minus 
26,0 mnkr vilket är 33,7 mnkr sämre än Kommunfullmäktiges budget för 2019.  
 
Då nämnden för arbete och välfärd ha vidtagit åtgärder och redovisar en långsiktig plan 
för ekonomi i balans föreslås tillskjuta 23 mnkr till denna nämnd för 2019. Detta 
finansieras med det prognosticerade överskottet inom finansförvaltningen. 
 
Omsorgsnämnden har i sin prognos utgått ifrån att man får behålla nedförhandling av 
hyreskostnader på Östralycke och Ekegården. Förslaget är att tillmötesgå detta då det 
innebär stora möjligheter för nämnden att nå balans i ekonomin redan 2019. 
 
Investeringsuppföljningen visar att endast 8,4 mnkr (3,1 %) har förbrukats av budgeten 
på 271,5 mnkr. Förväntad avvikelse på helår är plus 24,2 mnkr.  
Driftuppföljning 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Driftredovisning, tkr
Nämnd

Helårsbudget
2019

Periodens 
utfall

Helårs-
prognos

Prognos 
avvikelse 

helår
Kommentar

Kommunfullmäktige -2 338 -599 -2 338 0
Överförmyndarnämnd -3 258 -1 057 -3 258 0
Valnämnd -821 693 -694 127 Ökade intäkter
Revision -1 456 -74 -1 456 0
Kommunstyrelsen -171 500 -59 835 -171 500 0
BUS nämnd -598 690 -213 033 -613 690 -15 000 

Gymnasienämnd -156 840 -61 217 -168 931 -12 091 Ej beslutade anpassningar -5,1 mnkr, 
interkommunal ersättning -7 mnkr

Kulturnämnd -26 496 -8 972 -26 692 -196 
Årsanslag till kulturföreningar, ökade bidrag 
-0,1 mnkr, lägre hyresintäkter 
Lokstallarna -0,1 mnkr

Teknik- och fritidsnämnd -83 279 -27 272 -83 279 0
Byggnadsnämnd -6 397 -1 213 -6 397 0

Omsorgsnämnd -452 703 -153 781 -455 303 -2 600 Prognos inbegriper att budget för minskade 
hyreskostnader kvarstår i ON:s budgetram

Nämnd för Arbete och Välfärd -347 452 -90 718 -374 411 -26 959 

Framförallt insatser för vuxna, barn och 
familj samt försörjningsstöd. LSS-
verksamheten prognosticeras vara i balans 
vid årets slut

Summa nämnder -1 851 230 -617 078 -1 907 949 -56 719 

Finansförvaltning 1 858 917 626 025 1 881 917 23 000
Kapitalkostnader +6, skatter och 
statsbidrag +7,anslag till förfogande och 
löneökningar +6, finansnetto mm + 4 mnkr

Totalt 7 687 8 947 -26 032 -33 719  
 
Investeringsuppföljning 
 
Investeringsredovisning, tkr
Nämnd Helårsbudget Periodens 

utfall
Helårs- 

prognos

Prognos 
avvikelse 

helår
Kommentar

KS projekt > 7 mnkr -219 444 -1 203 -186 549 32 895

Större avvikelser ÅVC Munkahus 
och Svängstabadet, delar av 
minskade utgifter föreslås 
omfördelas till projekt < 7 mnkr

Projekt < 7 mnkr -52 056 -7 176 -60 704 -8 648

Kommunstyrelsen -17 556 -2 308 -21 404 -3 848

Ökade utgifter föreslås 
finansieras av projekt > 7 mnkr, 
inköp av fordon till 
Sotningsverksamheten

BUS nämnd -4 000 -746 -4 000 0
Gymnasienämnd -4 500 -106 -4 500 0
Kulturnämnd -1 000 -28 -1 000 0

Teknik- och fritidsnämnd -17 500 -2 371 -21 300 -3 800
Ökade utgifter föreslås 
finansieras av projekt > 7 mnkr

Omsorgsnämnd -3 500 -1 580 -4 500 -1 000
Inköp till hemtjänstens nya 
lokaler i centrala Karlshamn

Nämnd för Arbete och Välfärd -4 000 -37 -4 000 0
Summa -271 500 -8 379 -247 253 24 247  
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Presentation resultatrapporter 
Resultatrapport Kommunstyrelsen 
Resultatrapport Överförmyndarnämnden 
Resultatrapport Teknik- och 
fritidsnämnden 
Resultatrapport Byggnadsnämnden 
Resultatrapport BUS-nämnden inklusive 
bilagor 
Resultatrapport Gymnasienämnden 
inklusive bilagor 
Resultatrapport Kulturnämnden 
Resultatrapport Omsorgsnämnden 
Resultatrapport Nämnden för arbete och 
välfärd 
 
 
Yrkanden 
 
Magnus Gärdebring (M) yrkar avslag på att-satserna två och tre i förslaget till beslut 
gällande tillskjutande av medel till nämnden för arbete välfärd och att detta ska hanteras 
av nämnden istället. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden prövar om kommunstyrelsen kan bifalla Magnus Gärdebrings yrkande och 
finner styrelsen bifalla detta. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Förvaltningschefer 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2019-05-24 Dnr: 2019/1966 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2019-06-04 185 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  
 
 
Resultatrapport april 2019 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att redovisningen av nämndernas resultatrapporter läggs till handlingarna 
 
att tillskjuta 23 mnkr till Nämnden för arbete och välfärd 
 
att finansiering sker från finansförvaltningen 
 
att omsorgsnämnden får behålla budgeterade medel för hyreskostnader för 
Östralycke och Ekegården 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att noga följa den ekonomiska utvecklingen och 
vidta åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget 2019 
 
att uppdra åt nämnder med underskott att inkomma till kommunstyrelsen med 
ekonomisk analys och redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett resultat i 
enlighet med budget 
 
Sammanfattning 
Nämnderna har upprättat resultatrapporter per 2019-04-30 som sammanställts 
och redovisas till Kommunfullmäktige. 
 
I resultatrapporterna redovisas nämndernas bedömning av ekonomiska uppföljning 
av drift och investeringar för perioden med prognos för helår samt kortfattad 
ekonomisk analys. 
 
Efter fyra månader uppvisar Karlshamns kommun ett förväntat helårsresultat på 
minus 26,0 mnkr vilket är 33,7 mnkr sämre än Kommunfullmäktiges budget för 
2019.  
 
Då nämnden för arbete och välfärd ha vidtagit åtgärder och redovisar en långsiktig 
plan för ekonomi i balans föreslås tillskjuta 23 mnkr till denna nämnd för 2019. 
Detta finansieras med det prognosticerade överskottet inom finansförvaltningen. 
 
Omsorgsnämnden har i sin prognos utgått ifrån att man får behålla nedförhandling 
av hyreskostnader på Östralycke och Ekegården. Förslaget är att tillmötesgå detta 
då det innebär stora möjligheter för nämnden att nå balans i ekonomin redan 2019. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
 2019-05-24 Dnr: 2019/1966 

 

Investeringsuppföljningen visar att endast 8,4 mnkr (3,1 %) har förbrukats av 
budgeten på 271,5 mnkr. Förväntad avvikelse på helår är plus 24,2 mnkr.  
Driftuppföljning 
 
Driftredovisning, tkr
Nämnd

Helårsbudget
2019

Periodens 
utfall

Helårs-
prognos

Prognos 
avvikelse 

helår
Kommentar

Kommunfullmäktige -2 338 -599 -2 338 0
Överförmyndarnämnd -3 258 -1 057 -3 258 0
Valnämnd -821 693 -694 127 Ökade intäkter
Revision -1 456 -74 -1 456 0
Kommunstyrelsen -171 500 -59 835 -171 500 0
BUS nämnd -598 690 -213 033 -613 690 -15 000 

Gymnasienämnd -156 840 -61 217 -168 931 -12 091 Ej beslutade anpassningar -5,1 mnkr, 
interkommunal ersättning -7 mnkr

Kulturnämnd -26 496 -8 972 -26 692 -196 
Årsanslag till kulturföreningar, ökade bidrag 
-0,1 mnkr, lägre hyresintäkter 
Lokstallarna -0,1 mnkr

Teknik- och fritidsnämnd -83 279 -27 272 -83 279 0
Byggnadsnämnd -6 397 -1 213 -6 397 0

Omsorgsnämnd -452 703 -153 781 -455 303 -2 600 Prognos inbegriper att budget för minskade 
hyreskostnader kvarstår i ON:s budgetram

Nämnd för Arbete och Välfärd -347 452 -90 718 -374 411 -26 959 

Framförallt insatser för vuxna, barn och 
familj samt försörjningsstöd. LSS-
verksamheten prognosticeras vara i balans 
vid årets slut

Summa nämnder -1 851 230 -617 078 -1 907 949 -56 719 

Finansförvaltning 1 858 917 626 025 1 881 917 23 000
Kapitalkostnader +6, skatter och 
statsbidrag +7,anslag till förfogande och 
löneökningar +6, finansnetto mm + 4 mnkr

Totalt 7 687 8 947 -26 032 -33 719  
 
Investeringsuppföljning 
 
Investeringsredovisning, tkr
Nämnd Helårsbudget Periodens 

utfall
Helårs- 

prognos

Prognos 
avvikelse 

helår
Kommentar

KS projekt > 7 mnkr -219 444 -1 203 -186 549 32 895

Större avvikelser ÅVC Munkahus 
och Svängstabadet, delar av 
minskade utgifter föreslås 
omfördelas till projekt < 7 mnkr

Projekt < 7 mnkr -52 056 -7 176 -60 704 -8 648

Kommunstyrelsen -17 556 -2 308 -21 404 -3 848

Ökade utgifter föreslås 
finansieras av projekt > 7 mnkr, 
inköp av fordon till 
Sotningsverksamheten

BUS nämnd -4 000 -746 -4 000 0
Gymnasienämnd -4 500 -106 -4 500 0
Kulturnämnd -1 000 -28 -1 000 0

Teknik- och fritidsnämnd -17 500 -2 371 -21 300 -3 800
Ökade utgifter föreslås 
finansieras av projekt > 7 mnkr

Omsorgsnämnd -3 500 -1 580 -4 500 -1 000
Inköp till hemtjänstens nya 
lokaler i centrala Karlshamn

Nämnd för Arbete och Välfärd -4 000 -37 -4 000 0
Summa -271 500 -8 379 -247 253 24 247  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3(3) 
 2019-05-24 Dnr: 2019/1966 

 

 
 
Beslutsunderlag 
Presentation resultatrapporter 
Resultatrapport Kommunstyrelsen 
Resultatrapport Överförmyndarnämnden 
Resultatrapport Teknik- och 
fritidsnämnden 
Resultatrapport Byggnadsnämnden 
Resultatrapport BUS-nämnden inklusive 
bilagor 
Resultatrapport Gymnasienämnden 
inklusive bilagor 
Resultatrapport Kulturnämnden 
Resultatrapport Omsorgsnämnden 
Resultatrapport Nämnden för arbete och 
välfärd 
 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Förvaltningschefer 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Susanne Andersen 
 
 
 
 
Daniel Wäppling  Mats Sellfrid   
Kommundirektör  Ekonomichef
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Resultatuppföljning 

januari-april 2019
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Resultatuppföljning drift per 30/4-19
Driftredovisning, tkr

Nämnd

Helårsbudget

2019

Periodens 

utfall

Helårs-

prognos

Prognos 

avvikelse 

helår

Kommentar

Kommunfullmäktige -2 338 -599 -2 338 0

Överförmyndarnämnd -3 258 -1 057 -3 258 0

Valnämnd -821 693 -694 127 Ökade intäkter

Revision -1 456 -74 -1 456 0

Kommunstyrelsen -171 500 -59 835 -171 500 0

BUS nämnd -598 690 -213 033 -613 690 -15 000 

Gymnasienämnd -156 840 -61 217 -168 931 -12 091 
Ej beslutade anpassningar -5,1 mnkr, 

interkommunal ersättning -7 mnkr

Kulturnämnd -26 496 -8 972 -26 692 -196 

Årsanslag till kulturföreningar, ökade bidrag 

-0,1 mnkr, lägre hyresintäkter 

Lokstallarna -0,1 mnkr

Teknik- och fritidsnämnd -83 279 -27 272 -83 279 0

Byggnadsnämnd -6 397 -1 213 -6 397 0

Omsorgsnämnd -452 703 -153 781 -455 303 -2 600 
Prognos inbegriper att budget för minskade 

hyreskostnader kvarstår i ON:s budgetram

Nämnd för Arbete och Välfärd -347 452 -90 718 -374 411 -26 959 

Framförallt insatser för vuxna, barn och 

familj samt försörjningsstöd. LSS-

verksamheten prognosticeras vara i balans 

vid årets slut

Summa nämnder -1 851 230 -617 078 -1 907 949 -56 719 

Finansförvaltning 1 858 917 626 025 1 881 917 23 000

Kapitalkostnader +6, skatter och 

statsbidrag +7,anslag till förfogande och 

löneökningar +6, finansnetto mm + 4 mnkr

Totalt 7 687 8 947 -26 032 -33 719 
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Resultatuppföljning drift per 30/4-19
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att redovisningen av nämndernas resultatrapporter läggs till handlingarna

att tillskjuta 23 mnkr till Nämnden för arbete och välfärd

att finansiering sker från finansförvaltningen

att omsorgsnämnden får behålla budgeterade medel för hyreskostnader för 
Östralycke och Ekegården

att uppdra åt kommunstyrelsen att noga följa den ekonomiska utvecklingen 
och vidta åtgärder för att åstadkomma ett resultat i enlighet med budget 
2019

att uppdra åt nämnder med underskott att inkomma till kommunstyrelsen 
med ekonomisk analys och redovisning av åtgärder för att åstadkomma ett 
resultat i enlighet med budget
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Resultatuppföljning inv per 30/4-19

Investeringsredovisning, tkr

Nämnd
Helårsbudget

Periodens 

utfall

Helårs- 

prognos

Prognos 

avvikelse 

helår

Kommentar

KS projekt > 7 mnkr -219 444 -1 203 -186 549 32 895

Större avvikelser ÅVC Munkahus 

och Svängstabadet, delar av 

minskade utgifter föreslås 

omfördelas till projekt < 7 mnkr

Projekt < 7 mnkr -52 056 -7 176 -60 704 -8 648

Kommunstyrelsen -17 556 -2 308 -21 404 -3 848

Ökade utgifter föreslås finansieras 

av projekt > 7 mnkr, inköp av 

fordon till Sotningsverksamheten

BUS nämnd -4 000 -746 -4 000 0

Gymnasienämnd -4 500 -106 -4 500 0

Kulturnämnd -1 000 -28 -1 000 0

Teknik- och fritidsnämnd -17 500 -2 371 -21 300 -3 800
Ökade utgifter föreslås finansieras 

av projekt > 7 mnkr

Omsorgsnämnd -3 500 -1 580 -4 500 -1 000
Inköp till hemtjänstens nya lokaler i 

centrala Karlshamn

Nämnd för Arbete och Välfärd -4 000 -37 -4 000 0

Summa -271 500 -8 379 -247 253 24 247
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Apr 
Nämnd: Kommunstyrelsen  

Nämndsordförande: Per-Ola Mattsson  

Förvaltning: Kommunledning- och samhällsbyggnadsförvaltning 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling och Ulrika Nordén Johansson  

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Politisk verksamhet 

Kommunledningsförvaltningen: 

 Övergripande styrning, ledning uppföljning och kvalitet 

 Ekonomiavdelning 

 Personalavdelning 

 Turism och Servicecenter 

 Kanslienhet, nämndsadministration samt folkhälsa 

 Kommunikationsenhet 

 Näringslivenhet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: 

 Mark och exploatering 

 Övergripande miljö- och trafikfrågor 

 Projekt 

 Måltidsverksamhet 

 Serviceverksamhet 

 Fastighetsverksamhet 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
Följs upp i samband med delårsrapport (augusti) och bokslut 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 Begränsa utsläppen till havet, minskad miljöpåverkan, förbättrat miljöarbete och att motverka klimathotet  

(etablering av våtmark i Åryd, förbättra kommunens krisberedskap/ krisorganisation, klimatkommission, utveckla cyklismen, prioritera 
och förbättra infrastruktur, kollektivtrafik, miljöbilpool ) 

 De nationella och de regionala miljömålen för länet – generationsmålet 

 Folkhälsoarbetet (god hälsa på lika villkor, aktivt jämlikhetsarbete, trygga och goda förhållanden, krafttag mot psykisk ohälsa, 
tillgänglighet och möjligheter att påverka) 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn tar ansvar för 
morgondagens samhälle 

Hushållsavfall som samlas in för material-
återvinning inkl biologisk behandling, andel 
% 

55 %  Välj status 

 Matsvinn i kommunens måltidsverksamhet Startvärde ska tas 
fram 

 Välj status 

 Andel ungdomar på högstadiet som anger 
att de ofta är deprimerade / mår psykiskt 
dåligt 

Minskning mot 
föregående år, 
2018: 
Flickor = 25 % 
Pojkar = 10 % 

 Välj status 

 Andel ungdomar på gymnasiet som anger 
att de ofta är deprimerade / mår psykiskt 
dåligt 

Minskning mot 
föregående år, 
2018: 
Flickor = 34 % 
Pojkar = 15 % 

 Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
Följs upp i samband med delårsrapport (augusti) och bokslut 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 Bidra till att ge elever ökad kunskap om mat samt möjlighet att påverka den. (Matråd ska ske inom samtliga verksamheter en gång per 

termin enligt måltidsprogram) 

 Utveckla digitaliseringen i skolan (Kreativum) 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn erbjuder kunskap och 
bildning genom hela livet 

Skriv nämndens indikator   Välj status 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
Följs upp i samband med delårsrapport (augusti) och bokslut 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 Långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete inom näringslivspolitiken samt stärka det lokala och regionala näringslivet och 

locka nya företag till kommunen. 
(snabb och smidig handläggning av företagsärenden) 

 Möta behovet av bostäder och näringslivets efterfrågan vid etablering  
(aktiv bostadspolitik, tillgång till och förmåga att tillgodose behovet av mark) 

 Utvecklingsmöjligheter för landsbygden och tillgång till kust, skärgård, skog och parker. 
(”Strategiskt program för utveckling av landsbygd och skärgård”, förändrat avtal med Blekingetrafiken och dess entreprenörer, 
föreningen Blekinge arkipelag, natur- och kulturturismen, lockande kuststad) 

 Attraktiv stadskärna 
 Bra och ökat nyttjande av kollektivtrafiken 
 Netport Science Park och BTH  

(fortsatt positiv utveckling genom ökad delaktighet och tydlig ekonomisk satsning genom etapp 5 och forskningsmedel till BTH) 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn ger utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap 

Andel antagna detaljplaner som främjar 
blandstad 

80 %  Välj status 

 Antal startbesked för bostäder 120  Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
Följs upp i samband med delårsrapport (augusti) och bokslut 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 Bidra till att skapa helhet och kvalitet för de äldres måltidsupplevelser 

(stimulera de äldre att äta på äldreomsorgens måltidsrestauranger, måltidsvärdar inom äldreomsorgen i nära samarbete med 
måltidsservice, fler maträtter och de äldre ska kunna påverka sina måltider) 

 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn är en pålats för trygghet 
och livskvalitet 

”Bäst att bo”, tidningen fokus mätning, 
ranking av 290 kommuner 

90  Välj status 

 Antal ätande inom äldreomsorgens 
måltidsrestauranger 

Ökning mot 
föregående år 

 Välj status 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
Följs upp i samband med delårsrapport (augusti) och bokslut 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare  

(goda arbetsplatser som främjar god hälsa, möjliggöra vidareutbildning inom respektive yrke, friskvårdsbidrag, tillsvidareanställning på 
heltid, lönepolitik/ lönesättning, jämnare bemanning, avvecklande av delade turer i omsorgen, KSau tydligare roll för lönesättningar och 
anställningsfrågor)  
Ta fram plan och kalkyler för hur detta ska genomföras 

 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader  
(utveckling av arbetstidsmodeller) 

 Påverkan av miljöutvecklingen och villkoren för de som producerar varor och tjänster som kommunen använder  
(tydliga krav på ekologisk och social hållbarhet vid investering och upphandling) 

 Ekonomi i balans  
(effektiviseringar med 50 mnkr 2019 och ytterligare 25 mnkr 2020 och 47 mnkr 2021, nämndernas planer för kostnadsminskning, KSau 
särskilt ansvar att följa utvecklingen genom dialog med respektive nämndspresidie, ständiga förbättringar, automatiseringar och 
effektiviseringar) 

 Digitalisering 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamns kommun är en effektiv 
och innovativ organisation 

Andel som får svar på e-post inom en dag, 
% 

80 %  Välj status 

 Andel som tar kontakt med kommunen via 
telefon som får ett direkt svar på en enkel 
fråga, % 

65 %  Välj status 

 Gott bemötande vid kontakt med 
kommunen, andel av maxpoäng, % 

85 %  Välj status 

 Sjukfrånvaro % 7,5 %  Välj status 
 Andel timmar som görs av timavlönade 

under året i förhållande till arbetade timmar, 
% 

5 %  Välj status 
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 Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda, % 

90 %  Välj status 

 Personalomsättning chefer, andel som 
stannar kvar minst 4 år i samma enhet 

30 %  Välj status 

 Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, 
enligt MFS, % 

57 %  Välj status 

 Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet under året enligt 
Ekomatscentrum, andel % 

35 %  Välj status 

 Summa energianvändning i kommunala 
verksamhetslokaler, kWh/kvm (egen 
mätning) 

Minskning mot 
föregående års 
utfall. 
2018 = 179 
kWh/kvm 

 Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
 
 
 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsen

(tkr)

Helårsbudget 

2019

Periodens utfall Beräknad 

avikelse helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårsprognos 

2019

Prognos        

avikelse helår

Intäkter 348 485 121 412 0 0 348 485 0

Personalkostnader -214 756 -75 799 -1 400 1 400 -214 756 0

Övriga kostnader -305 229 -105 448 -1 400 1 400 -305 229 0

Bruttokostnader -519 985 -181 247 -2 800 2 800 -519 985 0

Nettokostnader -171 500 -59 835 -2 800 2 800 -171 500 0
 

Kommunstyrelsen

(tkr)

Helårsbudget 

2019

Periodens utfall Beräknad 

avikelse helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårsprognos 

2019

Prognos        

avikelse helår

Politisk verksamhet -14 895 -4 744 0 0 -14 895 0

Kommunledningsförvaltningen -85 014 -28 352 -1 400 1 400 -85 014 0

KLF bidrag förbund och högskola -44 468 -14 876 0 0 -44 468 0

Östersjöfestivalen -3 000 -1 000 0 0 -3 000 0

Fastighetsverksamheten -9 318 -1 759 0 0 -9 318 0

Mark- och skogsförvaltningen -3 285 -788 0 0 -3 285 0

Serviceverksamheten -9 511 -5 600 0 0 -9 511 0

Måltidsverksamheten -2 009 -2 717 -1 400 1 400 -2 009 0

Nettokostnader -171 500 -59 835 -2 800 2 800 -171 500 0
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5. Investeringsuppföljning 

Kommunstyrelsen

(tkr)

Helårsbudget 

2019

Periodens 

utfall

Helårsprognos 

2019

Prognos 

avvikelse helår
Not

Projekt > 7 mnkr -219 444 -1 203 -186 549 32 895

0002 Östra Piren -978 2 900 1 900 2 878 1

0003 Kajkonstruktioner -3 827 0 -2 027 1 800 2

0018 Stilleryd industriområde -8 500 4 507 -5 052 3 448 3

0026 Skogsborg 500 -12 1 650 1 150 4

0027 Vettekulla västra 773 0 773 0

0029 Sternö marina -5 000 -195 -3 500 1 500 5

0030 Vettekulla östra delen -50 0 -50 0

0032 Järnvägsanläggning Stilleryd -13 500 -281 -12 000 1 500 6

0037 Skyttevägen -484 0 -484 0

0038 Stationsområdet -1 000 0 -500 500 7

0040 Prinsgatan allmän parkering -109 0 -109 0

0043 Västerport -1 000 -67 -500 500 8

0050 Projekteringsprojekt -1 500 0 -1 500 0

0106 Asarums centrum (flygfältet) -2 550 -54 -2 550 0

0107 Strömma Handel -400 0 -400 0

0304 Guöplattån -848 -2 -848 0

0307 Stora våtmarken Åryd -3 500 2 192 -3 500 0  
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Helårsbudget 

2019

Periodens 

utfall

Helårsprognos 

2019

Prognos 

avvikelse helår
Not

Projekt > 7 mnkr -219 444 -1 203 -186 549 32 895

1100 Strategisk utveckling -25 500 -147 -25 500 0 9

1134 Rörmokaren 2 -4 120 -1 648 -4 120 0

1136 Tubbaryd -1 800 -25 -500 1 300 10

1140 Brandstation -1 821 -76 -1 321 500 11

1145 LSS-boenden -15 309 -2 500 -15 309 0 12

1148 Möllegårdens skola kök -614 0 -614 0

1152 ÅVC Munkahus -12 819 -53 -1 000 11 819 13

1169 Skolprojekten -5 000 -256 -5 000 0 14

1181 Österslättsskolans kök -3 000 0 -3 000 0

1187 Restaurang Östralycke -8 299 0 -8 299 0

1195 Biblioteks- och kulturhus 0 1 507 0 0 15

1196 Nytt scenkonsthus -1 000 -216 -1 000 0

1320 Utveckling av torget 0 0 -1 000 -1 000 16

1346 Hinsetunnel -6 691 -36 -4 691 2 000 17

1348 GC väg Verkerum/Stilleryd -4 200 0 -4 200 0

2107 Fastighetsunderhåll -12 800 -4 672 -12 800 0

2127 IT strategin -5 875 -230 -5 875 0

2406 IT-utveckling bl a elevdatorer -7 600 -65 -7 600 0

2524 Svängstabadet -5 000 0 0 5 000 18

2528 Asarum IP -1 000 -321 -1 000 0

2596 Jössa träningshall -50 023 -1 423 -50 023 0 19

2742 Östralycke inventarier -5 000 -32 -5 000 0  
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Helårsbudget 

2019

Periodens 

utfall

Helårsprognos 

2019

Prognos 

avvikelse helår
Not

Projekt < 7 mnkr -17 556 -2 308 -21 404 -3 848

Övriga exploateringsprojekt -3 890 -1 323 -5 570 -1 680 20

Övriga investeringar -13 666 -985 -15 834 -2 168 21

Summa -237 000 -3 511 -207 953 29 047  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
Driftuppföljning 
Kommunledningsförvaltningen har beräknad helårsavvikelse på fackliga förtroendemän. Nämndernas budgetar för denna verksamhet flyttades till 
personalavdelningen med en teknisk justering 2019. Budgeten för facklig tid bygger på antalet medlemmar som facken hade 2005 och kostnaderna är 
uppräknade med index. Dock har antalet medlemmar ökat i takt med att antalet medarbetare blivit fler och denna volymförändring är inte justerad. 
Personalchefen lyfter detta på nästa ledningsgrupp för att gemensamt komma fram till en lösning. 
 
Måltidsverksamheten har beräknad helårsavvikelse på livsmedelskostnader på grund av att priserna i nya avtal ökat. Kostnadsökningen hanteras 
genom effektiviseringar och anpassningar inom verksamheten. 
 
Investeringsuppföljning 
1. Inkomster för försäljning av Emigranten 2019.      
2. Det som planeras för projekt 0003 kajkonstruktioner under 2019 är att lägga upp en plan för renovering framåt, löpande underhåll och akuta 
åtgärder då vissa delar av konstruktionen är i mycket dåligt skick.       
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3. Minskade utgifter för Stilleryd industriområde på 3 448 tkr föreslås omfördelas till projekt under 7 mnkr. Västerport har blivit ett eget projekt, 
utgifter för utbyggnad av VA kommer inte längre belasta kommunens investeringar, ändring i befintlig detaljplan i Stilleryd har dragit ut på tiden, vilket 
även gör att projekt ”Kapten Holm 2” och ”Atlantvägen” skjuts framåt.      
4. Fler tomtförsäljningar i Skogsborg än budgeterat.      
5. Rörsystem för syresättning avvaktas enligt beslut i KSAU.      
6. Funktionsutredning görs tillsammans med Trafikverket under 2020.      
7. Detaljplanearbete för stationsområdet 2019 och inget markköp.       
8. Tidsförskjutning av Västerport på grund av fler utredningar.      
9. Handpenning på 2 mnkr för förvärv av del av fastigheten Duveryd 5:1 betalas 2019 och resterande köpeskilling på 24,4 mnkr sker när 
fastighetsreglering är klar 2020.       
10. Markmiljöundersökningar och miljöprover av byggnad som ska rivas sker under 2019. Rivning av byggnad skjuts fram till 2020. 
11. Pågående detaljplan för ny brandstation. Förprojektering i fas 1 sker i partnering.      
12. Renovering av Boken pågår och beräknas bli något dyrare än kalkylerat. Förbereder projektering för 2 nya LSS-boenden.   
13. När bygglov söks förväntas överklagan och osäkerhet i tidplan.      
14. Pågående projektering i partnering för Mörrums skola. Det kan eventuellt behövas mer medel till vidare projektering.   
15. Bidrag från Boverket för Grönare städer som ska betalas tillbaka.      
16. Utveckling av torget enligt beslut i KS § 101 2019-03-26.      
17. Renovering 2019 och belysning 2020.      
18. Det finns inga planer/resurser för att genomföra Svängstabadet 2019.      
19. Byggstart sommaren 2019 och träningshall klar hockeysäsong 2020.      
20. Ökade utgifter för exploateringar under 7 mnkr på -1 680 tkr föreslås omfördelas från projekt 0018 Stilleryd industriområde.   
21. Ökade utgifter för övriga investeringar under 7 mnkr på -1 768 tkr föreslås omfördelas från projekt 0018 Stilleryd industriområde. Inköp av fordon 
till Sotningsverksamheten på -400 tkr enligt beslut i KS § 140 2019-05-06.      
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7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

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

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR fyll i år 
Period: Jan-Apr 
Nämnd: Överförmyndarnämnden  

Nämndsordförande: Susanne Olsson  

Förvaltning: Kommunledning 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Överförmyndarnämnden  

Namnet på ansvarig chef: Erik Bergman (TF Annette Sandberg) 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Tillsyn av god man, förvaltare och förmyndare (ställföreträdare (SF)) 

 Utbildning av SF 

 Rekrytering av SF 

 Förordnande av tillfälligs SF samt byten 

 Utreda behov av SF 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 

inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Kommunikationsenheten har ännu inte färdigställt den film som överförmyndarnämnden beställde av dem i början av året.  Handläggare har 
kontinuerligt uttryckt vårt önskemål att den ska bli färdig.  
 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden kan föreslå en 
ställföreträdare till de som är 
berättigad till det. 

Nämnden kan föreslå en ställföreträdare 
inom tingsrättens föreläggande 

80 %  Ej uppfyllt  

 

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Instruktionsfilmen ska vara klar inför slutet av 2019, då ställföreträdarna börja planera kommande inlämning av sin redovisning. Handläggare 
arbetar också med att hitta relevanta Web-utbildningar vilket ännu inte gett resultat.   
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Att nämnden ska kunna erbjuda 
ställföreträdarna en större variation 
av utbildningar 

2 utbildningar har skickats ut till de 
ställföreträdare som har mailadresser 

100 %  Ej uppfyllt  

Att nämnden ska kunna erbjuda 
ställföreträdarna en större variation 
av utbildningar 

Instruktionsfilm om hur man fyller i en 
årsräkning ska vara klar innan 2019 års 
slut och vara utlagd på hemsidan 

100 %  Ej uppfyllt  

 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
Nämnden planerar att lägga upp riktad information på vår hemsida där vi poängterar vikten av att ställföreträdarna känner sig trygga när de 
besöker sina huvudmän.  
Nämnden  
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden är en plats för trygghet 
och livskvalitet 

Ställföreträdarna känner sig trygga när 
de träffar huvudmännen 
 

100 %  Ej uppfyllt  
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
Nämnden har tagit nya riktlinjer vad gäller granskning av ställföreträdarnas redovisning. Större hänsyn har tagits till risk och väsentlighet och 
vi hoppas det ska göra att vi ska vara klara med vår granskning innan september månad är slut.  
Nämnden har fortfarande svårt att rekrytera ställföreträdare. Tillsammans med Maria Rennemark på kommunikationsenheten har arbetet 
inletts med att ta fram E-tjänster för vissa ansökningar till nämnden. 
Första kontakten har tagits 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

Att granskningen av årsräkningarna blir 
klar innan slutet av september månad 

100 %  Ej uppfyllt  

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

Att 20 nya ställföreträdare samtycker till 
att få uppdrag 

100 %  Delvis 

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

Möjligheten att genom E-tjänster och 
Bank-Id lämna in ansökningar till 
nämnden 

100 %  Ej uppfyllt  

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

Att vid varje nämndsmöte göra en kort 
analys av det ekonomiska läget 

100 %  Delvis 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
Inga förändringar har skett. 
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 
 
 
 

 

 

4. Ekonomisk uppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Helårs budget 

2019

Periodens 

utfall

Beräknad 

avikelse helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårs prognos 

2019

Prognos        

avikelse helår

Periodens utfall 

föregående år

Intäkter 100 26 0 0 100 0 373

Personalkostnader -2 884 -1053 0 0 -3000 0 -769

Övriga kostnader -474 -30 0 0 -358 0 -30

Bruttokostnader -3358 -1083 0 0 -3358 0 -799

Nettokostnader -3258 -1057 0 0 -3258 0 -426
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5. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
Vi har idag inga indikationer som tyder på att vi inte håller lagd budget. Utgiftsposten arvode till ställföreträdarna är den i särklass största utgiften för 
nämnden. Utfallet för 2019 är till viss del beroende på om det är kommunen eller huvudmannen själv som får betala arvodet. Som ett exempel innebär 
10 nya ärenden där kommunen, i stället för ställföreträdaren, betalar arvodet en kostnadsökning med uppskattningsvis 130 000 kr.  Likaså innebär 
Migrationsverkets schablonersättningar, i de fall ett barn som anvisats till en annan kommun flyttas till Karlshamns kommun, att vi får bära kostnaderna 
samtidigt som vi inte får några ersättningar. Vår bedömning är dock att det bör vara ett nollsummespel då även Karlshamn har anvisade barn som flyttar 
till annan kommun. Migrationsverkets prognos för år 2019 är att antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige blir ungefär samma som år 

2018. Prognosen visar att ca 1 000 ensamkommande barn väntas söka asyl i Sverige under 2019 med ett prognosintervall på 700 - 1 400.  Vi har 
därmed en situation som liknar den för 2018 vilket innebär relativt få anvisade barn. Om prognosen håller torde det innebära att det inte kommer så 
många ensamkommande barn till Karlshamns kommun. 
 
Posten utbildningar har förstärkts inför detta år, eftersom nämnden sedan årsskiftet består av flera nya ledamöter och dessa är i behov av utbildning. 
Nämnden har även avsatt 100 000 kr till kostnader för uppdatering av det nuvarande ärendehanteringsprogrammet Wärna till WärnaGo. När alla 
kostnader räknats samman (utbildningsinsatser och installationskostnader) landar kostnaden på cirka 140 000 kr. Wärna kommer framöver att upphöra, 
vilket gör att nämnden blir tvingad att göra någon form av förändring. Ronneby och Karlskrona överförmyndarkontor planerar också att byta till 
WärnaGo och eftersom diskussion förs om en sammanslagning av de tre kommunernas överförmyndarverksamheter, kan det vara bra om alla har 
samma ärendehanteringsprogram.   
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7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapporteri
ng till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyr
elsen och 
nämnd 

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

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyr
elsen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyr
elsen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

 Kontroll av att 
förteckningar 
lämnas in 

 Kontrollera i Wärna om 
det i nya ärenden från året 
2019 finns en inkommen 
förteckning 

 Utses av 
närmsta 
chef 

 1 gång  Utdrag 
ur Wärna 

 aug-sep 

 

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

 Är tillgångarna 
spärrade på ett 
korrekt sätt 

Kontrollera inkommen 

förteckning från 2019 om 

det framgår att tillgångarna 

 Utses av 
närmsta 
chef 

 1 gång  Kontroll 
i akt 

 Aug-
sep 

 nämnden ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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är spärrade på ett korrekt 

sätt 

 Nämndens beslut 
följs upp 

 Kontroll i beslutslogg att 
tagna beslut har följts upp. 

 Utses av 
närmsta 
chef 

 1 gång  Kontroll 
av 
beslutslo
gg 

 Aug-
sep 

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

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019-2022 
Period: Jan-Apr 19 
Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden 

Nämndsordförande: Mats Dahlbom 

Förvaltning: Samhällsbyggnad 
Förvaltningschef: Ulrika Nordén Johansson  

Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Gata-Park verksamheten och Fritidsenheten  

Namnet på ansvarig chef: Tf Gata-parkverksamheten, Ulrika Nordén Johansson. Fritidsenheten, 
Thomas Nilsson 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Gata, trafik och maskin 

 Park, marin och mark 

 Fritid 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 

inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Enlig plan 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall 
indikator 

Status 
indikator 

Att minska koldioxidutsläppen 
genom att en större andel 
cyklister och gångtrafikanter 
pendlar in och ut ur staden. 

Öka antal cyklister på: 
 
-Erik Dahlbergsvägen (2  
 mätpunkter) 
-Prinsgatan 

Utgå från ingångsvärde 2018 och därefter en årlig 
ökning. 
2018: Erik Dahlbergsvägen (Jysk) 670 ÅDT 
2018: Erik Dahlbergsvägen(Tingshuset) 741 ÅDT 
2018: Prinsgatan (bakom KEAB) 549 ÅDT 
 
 

 Välj status 

Att våra medborgare har en god 
folkhälsa genom att erbjuda 
möjlighet till motion på lika 
villkor, oberoende av ålder och 
ekonomiska förutsättningar 

Öka antal besökare i natur 
och rekreationsområden. 

Utgångsvärde tas fram 2019, därefter en årlig 
ökning. 

 Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

Enlig plan 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall 
indikator 

Status 
indikator 

Att medborgarna genom att vara 
delaktiga i ett aktivt föreningsliv ska få 
möjlighet till en gemenskap och en 
god folkhälsa. 

Öka antalet grundbidragsberättigade barn 
och ungdomar i föreningslivet. 
 

 Flickor i åldern 7-20 år 

 Pojkar i åldern 7-20 år 
 

Flickor: Fler än 3755 
(2018 utgångsvärde)  
Pojkar: Fler än 4470 
(2018 utgångsvärde) 
 

 Välj status 

Att medborgarna genom attraktiva 
mötesplatser i naturområden, parker, 
skärgård och andra grönområden ska 
känna ett välbefinnande. 

Öka antalet besökare på två mätpunkter i 
kommunens natur- och rekreationsområden 
 

Utgångsvärde tas fram 
2019, därefter en årlig 
ökning 

 Välj status 

Att Karlshamn blir en renare kommun. Nöjdhetsindex genom årlig 
enkätundersökning 

Utgångsvärde 2019, 
därefter en årlig ökning 
 

 Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

Enlig plan 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Att Karlshamns kommun är en 
attraktiv och modern arbetsplats där 
medarbetare får möjlighet att utveckla 
och utvecklas. 

Andelen personal som är tillsvidareanställd i 
verksamheter inom Teknik- och 
fritidsnämndens ansvarsområde ska arbeta 
kvar i organisationen i minst 4 år. 

Utgångsvärde tas 
fram 2019, därefter 
en årlig ökning 

 Välj status 

Att Karlshamns kommun har en god 
och balanserad ekonomi 

Minskad administrationstid i 
verksamheterna inom Teknik- och 
fritidsnämndens ansvarsområde 

Minst 500h /år  Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
 
 
 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 

Helårsbudget 

2019

Periodens 

utfall

Beräknad 

avvikelse helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårs-          

prognos 2019

Prognos-        

avvikelse helår

Periodens utfall 

föregående år

Intäkter 69774 22838 69774 0

Personalkostnader -32258 -11517 -32258 0

Övriga kostnader -120795 -38593 -120795 0

Bruttokostnader -153053 -50110 0 0 -153053 0 0

Nettokostnader -83279 -27272 0 0 -83279 0 0
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Helårsbudget 

2019

Periodens 

utfall

Helårsprognos 

2019

Prognos 

avvikelse helår

KS projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt < 7 mnkr -17 500 -2 371 -17 500 0

0

0

0

0

0

0

0

Summa -17 500 -2 371 -17 500 0  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
 
Nämnden arbetar enligt dom förslag på anpassningar och besparingar som har beslutats i samband med nämndens internbudget. 
Prognosen pekar på en budget i balans. 
Periodens utfall föregående år saknas pga. ny nämndsammansättning. 
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7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekve
ns 

 Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 
gånger 
under 
året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrels
en och nämnd 

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

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personalc
hef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrels
en och nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrels
en och nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

 Gatuunderhåll Avrapportering gällande ekonomi 
och beläggningsbehov för gator. 

 Gatu-
ingenjör 

1 ggr/år Genomgång  Jan-
dec 

 Teknik-och 
fritidsnämnden 

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

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

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

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT BYGGNADSNÄMNDEN ÅR 2019 
Period: Jan-Apr 
Nämnd: Byggnadsnämnden  

Nämndsordförande: Jan Bremberg 

Förvaltning: Samhällsbyggnad 
Förvaltningschef: Ulrika Nordén Johansson 

Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Stadsmiljö 

Namnet på ansvarig chef: Emina Kovacic 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Bygglov 

 Plan 

 Mätning 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 

inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
 
 
 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Helårs budget 

2019

Periodens 

utfall

Beräknad 

avikelse helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårs prognos 

2019

Prognos        

avikelse helår

Periodens utfall 

föregående år

Intäkter 7 743 3 275 1 860 0 9 603 1 860 2 367

Personalkostnader -10 918 -3 036 -410 0 -11 328 -410 -3 120

Övriga kostnader -3 222 -1 452 -1 450 0 -4 672 -1 450 -1 225

Bruttokostnader -14 140 -4 488 -1 860 0 -16 000 -1 860 -4 345

Nettokostnader -6 397 -1 213 0 0 -6 397 0 -1 978
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget
Periodens 

utfall
Helårsprognos

Prognos-

avvikelse

projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt > 7 mnkr 0

0

0

0

0

0

0

0

Summa 0 0 0 0  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
 
Byggnadsnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse om 919 tkr. 
Helårsavvikelse prognostiseras till noll. 
 
Det överskott som uppstår kommer främst att användas för att täcka kostnader för plankonsulter. 
Under perioden har två medarbetare varit sjukskrivna, samt att man haft högre intäkter än budgeterat 
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7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

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

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

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

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

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

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Apr 
Nämnd: BUS 

Nämndsordförande: Jan-Åke Berg 

Förvaltning: Utbildning 
Förvaltningschef: Martin Åsman 

Verksamhet, avdelning eller 
enhet:  
Namnet på ansvarig chef:  

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Förskola 

 Förskoleklass 

 Grundskola 

 Grundsärskola 

 Fritidshem 

 Musikskola 

 Ire natur- och kulturskola 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 

inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

 

130



2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
 
 
 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Helårs budget 

2019

Periodens 

utfall

Beräknad 

avikelse helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårs prognos 

2019

Prognos        

avikelse helår

Periodens utfall 

föregående år

Intäkter 66 275 30 715 10 894 77 169 10 894 31 653

0

Personalkostnader -463 903 -170 105 -1 439 5 575 -459 767 4 136 -164 136

Övriga kostnader -201 062 -73 643 -30 449 -231 511 -30 449 -72 073

Bruttokostnader -664 965 -243 748 -31 888 5 575 -691 278 -26 313 -236 209

Nettokostnader -598 690 -213 033 -20 994 5 575 -614 109 -15 419 -204 556
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget
Periodens 

utfall
Helårsprognos

Prognos-

avvikelse

KS projekt > 7 mnkr 0

IT-utveckling 7 600 65 7 600 0

Projekt > 7 mnkr 0

0

4 000 746 4 000 0

0

0

0

0

0

Summa 11 600 811 11 600 0  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
 
Det ekonomiska resultatet för BUS-nämnden för perioden januari – april pekar på en verksamhet som anpassats utifrån förvaltningens 
tilldelade resurser. I de delar där vi på enhetsnivå ser negativa avvikelser vidtas åtgärder i kommande organisation för hösten 2019. En 
strategi för fördelning av medel för kommunplacerade (flyktingmedel) håller på att tas fram för att synliggöra de faktiska kostnaderna för 
arbetet med integration inom nämndens verksamheter. Det påbörjas också ett arbete för att minska underskottet om cirka 25 000 tkr inom 
de generella anpassningar som nämnden gett förvaltningschef i uppdrag att arbeta vidare med. I ett första läge ger detta en minskning om 
cirka 2-5 tjänster för halvåret. Utöver detta har en omfördelning mellan nytillkommet riktat statsbidrag som minskar den kommunalt 
finansierade grundskoleverksamheten med cirka 16 tjänster. Förvaltningschef kommer också att genomföra en tydligare vakansprövning 
av ledigt tjänsteunderlag för att så långt som möjligt minska personalstyrkan i samband med att ordinarie personal slutar. Inom förskolan 
har budgeterad utökning av två avdelningar senarelagts, vilket ger en lägre helårseffekt på personal- och hyreskostnaden. En heltidstjänst 
inom förskolans administration har vakanshållits under perioden januari till och med maj månad.  
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Analysen för januari – april visar att Nämndens arbete med de ekonomiska förutsättningarna gett effekt. Ingången i 2019 års budget 
pekade på ett underskott om cirka 25 000 tkr. Detta har minskat till prognosen 20 000 tkr under perioden januari - april vilket är kopplat till 
minskade personalkostnader samt ökade intäkter inom framför allt statsbidrag. Vidtagna åtgärder inför höstens organisation inom 
Nämndens samtliga verksamheter ger en prognos för budgetåret om cirka 15 000 tkr.  Dessa insatser för att minska Nämndens hela 
omslutning till budgeterade medel förväntas ge påvisbar effekt i kommande uppföljningar.  
 
Bifogat finner ni förvaltningens förslag till åtgärder för budget 2019 samt nämndens beslut. 
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7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

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

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

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

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

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

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

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-02-26 

Sida 1(17) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 – 14.45 

Beslutande Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Sofie Ekenberg 1:e vice ordf (C) 
Magnus Sandgren 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) 
Kenneth Svanberg Ledamot (MP) 
Iman Omairat Ledamot (L) 
Margaretha Lennarthsson Ledamot (SD) 
   

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ismail Bardhi (S) 
Sten Wijkander (S) 

 Linda Winnetoft (S) 
Anna Carlsson Söderqvist (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Carin Erlandsson (M), Alexander Karlsson (SD), Rickard Holmberg (M), Anna 
Syrén Appelqvist (S), Sofie Wennerberg (MP), Lars Olsson (SD),  
Mats Andersson (S) 

Övriga Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Verksamhetschef Martin Åsman 
Verksamhetschef Petra Gagner 
Ekonom Jennie Blomqvist  
Nämndsekreterare Lena Mattsson 
Personalföreträdare Lärarförbundet Britt-Marie Ericsson 
Projektledare William Lavesson § 20 
Stadsarkitekt Emina Kovacic § 20  

 

Paragrafer §§ 13 - 24  

Utses att justera Magnus Sandgren (M) 

Justeringsdatum  2019-02-27 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande …………………………………………  
          Magnus Sandgren 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-02-26 

Sida 2(17) 

 

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

Beslutsdatum: 2019-02-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-02-28 

Tillkännages t.o.m.: 2019-03-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

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

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-02-26 

Sida 3(17) 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 13 Godkännande av dagordning ................................................................................................4 

§ 14 Val av protokolljusterare ......................................................................................................5 

§ 15 Internbudget och verksamhetsplan 2019 2019/147 ............................................................6 

§ 16 Resultatrapport/årsredovisning 2018 BUS nämnden 2018/1825 .........................................9 

§ 17 BUS nämndens yttrande över motion om att minska det digitala utanförskapet 
bland äldre - Britt Jämstorp (KD) 2018/3579 ...........................................................................10 

§ 18 BUS nämndens yttrande över förslag till Karlshamns kommun - Projekt där 
ungdomar hjälper pensionärer med datorer 2019/591 ..........................................................11 

§ 19 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats, EMI Förskoleklass, 
fritidshem, grund- och grundsärskola 2018, Karlshamns kommun 2019/672 .........................12 

§ 20 Lägesrapport angående strategisk lokalplanering ..............................................................13 

§ 21 Information .........................................................................................................................14 

§ 22 Beslutsuppföljning februari 2019 2019/161 .......................................................................15 

§ 23 Redovisning av delegationsbeslut februari 2019 2019/164 ...............................................16 

§ 24 Handlingar för kännedom februari 2019 2019/166 ............................................................17 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-02-26 

Sida 4(17) 

 

§ 13 Godkännande av dagordning  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-02-26 

Sida 5(17) 

 

§ 14 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att utse Magnus Sandgren (M) att justera dagens protokoll §§ 13 – 24, 2019-02-27. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-02-26 

Sida 6(17) 

 

§ 15 Internbudget och verksamhetsplan 2019 2019/147 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att anta internbudget för BUS-nämnden 2019 under förutsättning att samverkan 
alternativt MBL-förhandling sker. 
 
att beslut om verksamhetsplan fattas på nämndsmötet 2019-05-21. 
 
att lokalt kollektivavtal sägs upp för chef i beredskap för dygnet runt. 
 
att avveckla två specialpedagogstjänster inom Resurscentrum. 
 
att vakanshålla tjänst inom fritidsgårdsenheten i enlighet med ”Förslag till åtgärder 
budget 2019 avseende utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun”. 
 
att inte finansiera skatecamp vid östersjöfestivalen. 
 
att frukostservering vid 7-9 skolorna upphör alternativt ej startar. 
 
att budget för fortbildning inom nämndens verksamheter halveras. 
 
att budget för läromedel inom nämndens verksamheter minskas med 25%. 
 
att i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende utbildningsförvaltningen, 
Karlshamns kommun” minska IKT-verksamheten. 
 
att i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende utbildningsförvaltningen, 
Karlshamns kommun” minska enheten Integration skola. 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra en genomlysning av 
fritidsgårdsverksamheten i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende 
utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun”. 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra en genomlysning av Dygnet runt 
verksamheten i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende 
utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun”. 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja en flytt av Ire natur- och kulturskola till 
det kommunala bolaget Kreativum. 
 
att nämnden vidare under budgetåret 2019 kommer att fatta beslut om åtgärder enligt 
”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende utbildningsförvaltningen, Karlshamns 
kommun” för att nå en budget i balans. 
 
Sammanfattning 
 
Ovanstående åtgärder är hämtade ur ”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende 
utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun”. Åtgärderna kommer inte att vara 
tillräckliga för att nå en internbudget i balans, vilket innebär att ytterligare åtgärder måste 
vidtas. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-02-26 

Sida 7(17) 

 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till åtgärder BUS budget 2019 avseende Utbildningsförvaltningen Karlshamns 
kommun 
Bilaga1_nettokostnad 
Bilaga 2_info fsk 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Sverigedemokraterna yrkar avslag och att inga neddragningar ska ske utan att 
budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen, då Sverigedemokraternas 
budgetalternativ inte innebar några nedskärningar för utbildningsförvaltningen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras och finner nämnden besluta att ärendet ska avgöras idag.  
 
Därefter ställer ordförande proposition på Sverigedemokraternas yrkande och sitt eget 
yrkande och finner nämnden besluta enligt ordförandes förslag. Nämnden har därmed 
beslutat bifalla förvaltningens förslag.  
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  
Ledamot som bifaller till Jan-Åke Bergs (S) yrkande röstar JA  
Ledamot som bifaller Sverigedemokraternas yrkande röstar NEJ 
 
 
Namn JA-röst NEJ-röst 
Jan-Åke Berg (S) X  
Sofie Ekenberg (S) X  
Magnus Sandgren (M) X  
Mona Wettergren (SD)  X 
Bengt-Olof Björck (S) X  
Charlotta M Sjöqvist (M) X  
Ismail Bardhi (S) X  
Kenneth Svanberg (MP) X  
Iman Omairat (L) X  
Margaretha Lennarthsson (SD)  X 
Sten Wijkander (S) X  
 
Omröstningen utfaller med 9 JA-röster och 2 NEJ-röster. Nämnden har således beslutat 
enligt Jan-Åke Bergs (S) yrkande. 
 
Reservationer 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-02-26 

Sida 8(17) 

 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomikontoret 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-02-26 

Sida 9(17) 

 

§ 16 Resultatrapport/årsredovisning 2018 BUS nämnden 2018/1825 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna resultatrapport/bokslut för 2018 för BUS nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden ska redovisa utvecklingen inom sin verksamhet för perioden 
2018-01-01 – 2018-12-31 i en resultatrapport/bokslut. Fokus i redovisningen ska ligga 
på analys av resultatet under perioden. En bedömning av måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och en framtidsbedömning ska också göras. 
 
I resultatrapport för 2018 redovisas även uppföljning av intern kontroll. 
 
Nämndens budget 2018 uppgick totalt till 607 379 tkr. Resultatet för 2018 innebär en 
negativ budgetavvikelse på 8 784 tkr, vilket motsvarar -1,45 %. 
Det ekonomiska underskottet beror till stor del på ökade personalkostnader framförallt 
inom verksamheter som berör elevers behov av särskilt stöd. 
En del av de statliga bidrag som funnits har minskat, men behoven och kostnaderna 
kvarstår. För vissa lagstadgade uppdrag, t ex lovskola, erhåller kommunen ett alltför litet 
bidrag i förhållande till uppdragets omfattning. 
 
Fler av kommunens barn/elever väljer att gå i fristående skola och kommunal 
förskola/skola i annan kommun än tidigare, varför kostnader för friskolor/interkommunal 
ersättning har ökat betydligt. 
 
Kostnader ökade även för att möta efterfrågan på förskoleplatser och två nya 
förskoleavdelningar kommer att öppnas i Asarum. Små förskoleenheter är ekonomiskt 
ineffektiva, eftersom de kräver större bemanning vid öppning/stängning, för 
mathantering och för att skapa förutsättningar för gemensam planeringstid. 
 
Ökade kostnader för investeringar beror bland annat på åtgärder för arbetsmiljö och 
säkerhet i framför allt slöjdsalar. 
 
Placeringar genom socialtjänsten har också bidragit till kostnadsökningen. 
 
Nämndens verksamheter har under året arbetat intensivt med anpassningsåtgärder, 
men förvaltningens tidigare bedömning, att nämnden inte skulle nå en budget i balans 
vid årsslutet är ett faktum. 
 
Beslutsunderlag 
 
RESULTATRAPPORT BUS_NÄMND_JAN_DECEMBER 20190211 
BUS Intern kontroll 2018 
BUS IK könsstereotypa val 2018 
BUS IK tionde året 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomikontoret 
Anette Ericson, verksamhetscontroller 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-02-26 

Sida 10(17) 

 

§ 17 BUS nämndens yttrande över motion om att minska det digitala 
utanförskapet bland äldre - Britt Jämstorp (KD) 2018/3579 

 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att BUS-nämnden ställer sig bakom nedanstående förslag till yttrande 
 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Britt Jämstorp (KD) föreslår i motion, 2018-10-12, att minska det digitala utanförskapet 
bland äldre. Önskemålet är en eller flera utbildningstillfällen där ungdomar fungerar som 
handledare till pensionärer. BUS-nämnden har uppdragits att lämna yttrande över 
motionen.  
 
Att ålägga högstadieungdomar att handleda/utbilda pensionärer är något som ligger 
utanför grundskolans uppdrag. Däremot ställer sig utbildningsförvaltningen positiv till det 
förslag som finns när det gäller att engagera Blekinge Tekniska Högskola och Netport, 
som vid förfrågan har visat intresse att hjälpa till med utbildning i digital teknik. 
 
En annan möjlighet är att använda de feriearbetande ungdomarna i Karlshamns 
kommun. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om projektet ”Sommartoppen” där 
gymnasieelever erhåller feriearbete i tre veckor för att göra samhällsnytta. Förslaget om 
digital handledning under sommarmånaderna 2019 är överlämnat till ansvarig rektor på 
Vägga gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingssamordnare Marie Hemmings tjänsteskrivelse, 2019-02-15 
Motion om att minska det digitala utanförskapet bland äldre, Britt Jämstorp (KD),  
2018-10-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Verksamhetschef Martin Åsman  
Utvecklingssamordnare Marie Hemming 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-02-26 

Sida 11(17) 

 

§ 18 BUS nämndens yttrande över förslag till Karlshamns kommun - Projekt där 
ungdomar hjälper pensionärer med datorer 2019/591 

 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att BUS-nämnden ställer sig bakom nedanstående förslag till yttrande. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit till Karlshamns kommun, där föreslås projekt där ungdomar 
hjälper pensionärer med datorer. Förslagsställaren skriver att mötesplatser kan vara 
bibliotek eller skolor där datorer finns. Förslaget motiveras med att det kan vara ett bra 
sätt att få igång flera äldre att använda datorn och inte vara så ängsliga för den digitala 
världen samt att ungdomar får kontakt med äldre och får lära sig en del av dem. 
 
BUS-nämnden har uppdragits att lämna yttrande över förslaget.  
 
Att ålägga elever inom grundskolan att handleda/utbilda pensionärer är något som ligger 
utanför grundskolans uppdrag. Däremot ställer sig utbildningsförvaltningen positiv till det 
förslag som finns när det gäller att engagera Blekinge Tekniska Högskola och Netport, 
som vid förfrågan har visat intresse att hjälpa till med utbildning i digital teknik. 
 
En annan möjlighet är att använda de feriearbetande ungdomarna i Karlshamns 
kommun. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om projektet ”Sommartoppen” där 
gymnasieelever erhåller feriearbete i tre veckor för att göra samhällsnytta. Förslaget om 
digital handledning under sommarmånaderna 2019 är överlämnat till ansvarig rektor på 
Vägga gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingssamordnare Marie Hemmings tjänsteskrivelse, 2019-02-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Verksamhetschef Martin Åsman  
Utvecklingssamordnare Marie Hemming 
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§ 19 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats, EMI 
Förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola 2018, Karlshamns kommun 
2019/672 

 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisning av patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom 
elevhälsans medicinska insats, EMI Förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola 
2018. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola är som huvudman för den medicinska delen av 
elevhälsan inom grund- och grundsärskolan även vårdgivare. Patientsäkerhetslagen 
210:659 som trädde i kraft den 1 januari 2011, innebär ökade krav på vårdgivaren att 
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga 
vårdskador inom verksamheten. Nämnden som vårdgivaren ska i enlighet med 
Patientsäkerhetslagen senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
vilken ska beskriva detta patientsäkerhetsarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Patientsäkerhetsberättelse_gr_2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Petra Gagner 
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA) Anneli Bengtsson 
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§ 20 Lägesrapport angående strategisk lokalplanering  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
William Lavesson, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen samt Emina 
Kovacic, stadsarkitekt, informerar nämnden om projektet för att bygga en ny  
F-6 skola i Mörrum. 
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§ 21 Information  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om; 
 

 Revisioner som genomfördes 2018. Nämnden kommer att få ytterligare 
information i mars.  
 

 Patrik Håkansson har sagt upp sig och slutar i början av april för nytt arbete som 
förvaltningschef i Olofström.  
 

Verksamhetschef Martin Åsman informerar om;  
 

 Fastighetskontoret utreder den dåliga lukt som uppkommit från de små 
grupprummen på Norrevångsskolan.  

 
 Rekrytering har genomförts av ny rektor på Bodetorpsskolan samt biträdande 

rektor på Mörrums skola.  
 

 Korpadalsskolan kommer genomgå en ombyggnation i sommar. Därmed ändras 
tidigare beslut så fritidshemmet på Klockarebacksskolan har sommaröppet 
istället.  

 
 Samhällsföreningen i Svängsta har påpekat bristen på säkerhet för vissa 

hållplatser för skolbussar. Ärendet är utrett ur en verksamhetssynpunkt och 
hänvisats vidare till teknik- och fritidsnämnden.  
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§ 22 Beslutsuppföljning februari 2019 2019/161 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna beslutsuppföljning för januari 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning BUS februari 2019 
 
 
 
 

150



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-02-26 

Sida 16(17) 

 

§ 23 Redovisning av delegationsbeslut februari 2019 2019/164 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola har överlåtit sin beslutanderätt enligt 
delegationsordning antagen 22 januari 2019, § 8. Dessa beslut ska anmälas till 
nämnden för barn, ungdom och skola för att vinna laga kraft. Härmed anmäls beslut 
fattade under perioden 16 januari 2019 – 19 februari 2019. 
 
I beslutsunderlagen redovisas även beslut angående undervisning av ej legitimerade 
personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. I bilagan redovisas antal ej legitimerad personal 
inom förskola, skola och fritidshem tom 2019-02-28. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, 2019-02-14 
Redovisning av delegationsbeslut 190116-190219 
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§ 24 Handlingar för kännedom februari 2019 2019/166 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för BUS nämndens kännedom under tiden 16 januari 2019 – 19 februari 
2019 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för kännedom 190116-190219 
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  2019-01-16 Dnr:

1 

 
    
 Till 
 BUS-nämnden 
 
 

Förslag till åtgärder budget 2019 avseende 
utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun 
 
Inledning 
Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 anger fem nya 
inriktningsmål för kommunens verksamheter. Många verksamheter 
brottas med underskott och anpassningsåtgärder behöver vidtas. 
Därför är det nu väsentligt att mål och prioriteringar står i proportion 
till budgetramar och övriga resurser/förutsättningar. 

I driftsbudgeten för 2019 ingår anpassningskrav på 21.000 tkr för 
utbildningsförvaltningens verksamheter, fördelat på nämnden för 
barn, ungdom och skola (BUS) 10.000 tkr, gymnasienämnd 10.000 
tkr samt kulturnämnd 1.000 tkr. 

Utbildningsförvaltningens sammantagna prognostiserade avvikelse 
2018 uppgår till * tkr.  

Övervägande del av det prognostiserade underskottet,* tkr, kan 
hänföras till nämnden för barn, ungdom och skola (BUS). 
Gymnasienämndens underskott är * tkr. Kulturnämnden visar en 
budget i balans. 

Att hitta anpassningar motsvarande dessa summor i de 
lagstadgade verksamheterna bedöms inte som realistiskt utan att 
allvarligt åsidosätta den lagstiftning som styr huvudmannens, d v s 
kommunfullmäktiges, uppdrag gällande förskola och skola. De 
behov som föreligger har utbildningsförvaltningen påvisat vid flera 
tillfällen, bland annat genom de underlag som presenterats vid 
såväl budgetberedning som dialogmöten och nämndsmöten de 
senaste åren. 

För att få utbildningsförvaltningens sammantagna ekonomi i balans 
presenteras här förslag på anpassningsåtgärder för 2019. 
* Förs in så snart underlag är klart. 
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Behov av riskanalys 
Enligt arbetsmiljölagens regler och föreskrifter ska arbetsmiljön 
riskbedömas vid förändringar som inte utgör del av den dagliga, 
löpande verksamheten. Riskbedömningen görs i syfte att bedöma 
om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall. 
Bedömningen ska göras innan förändringen genomförs och avse 
tiden efter den planerade förändringen. Arbetsmiljöverket påtalar att 
förändringsarbete i sig kan vara en risk för ohälsa (AFS 2001:1). 
Behovet av riskanalyser ur arbetsmiljösynpunkt gäller således 
merparten av de anpassningsåtgärder som finns presenterade i 
detta dokument. 

 
Strukturella och genomgripande förändringar är nödvändiga 
Utbildningsförvaltningen har under ett flertal år gjort gällande att den 
så kallade ”osthyvlingsprincipen” inte längre är gångbar när 
anpassningsåtgärder ska genomföras. Kommunen har nu så stora 
underskott att det är ett absolut krav på en tydligare samordning 
och en gemensam kommunambition för att göra förändringar som 
ger ekonomisk och verksamhetsmässig effektivitet och hållbarhet 
på lång sikt. Det kan t ex handla om lokalfrågor, vilket utbud och 
vilken kvalitetsnivå som kommunen ska tillhandahålla när det gäller 
lagstadgad verksamhet och frivilliga verksamheter, hur 
resursfördelningssystem på kommunövergripande nivå ser ut etc. 

Sedan 2007 har BUS-nämndens budgetavvikelse spänt mellan 
+8.302 tkr till -6.598 tkr. Trots dessa fluktuationer i 
budgetavvikelsen motsvarar det endast i genomsnitt -0,2%. Ett 
flertal anpassningsåtgärder har gjorts i verksamheterna. Åtgärderna 
har dock inte genererat några nämnvärda kostnadssänkningar i 
praktiken, eftersom personal som sagts upp snabbt har 
återanställts; för att möta de arbetsrättsliga reglernas utformning, för 
att möta skollagens krav samt för att möta behovet som genererats 
av elevökning. Samtidigt har kostnaden för skola varit lägre än i 
jämförbara kommuner och riket, förutom 2013. 

Värt att notera är avvikelsen från nettokostnad 2017 som är minus 
0,7 % för grundskolan, plus 4,6 % för förskolan och plus 11,8 % för 
gymnasieskolan (se bilaga 1). Detta skulle kunna tolkas som att 
anpassningar ska göras inom förskolan och gymnasieskolan. Det 
finns dock entydiga signaler från chefsgruppen som pekar på en 
ansträngd arbetssituation för personal inom förskolan (se bilaga 2). 
Att öka antal barn i barngrupperna i förskolan är en åtgärd som 
utbildningsförvaltningen bedömer skulle få stora konsekvenser på 
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sikt, t ex avseende sjukskrivningstal och stressrelaterade problem, 
med tanke på den negativa trend som redan föreligger. Det finns 
också samband mellan hur barngruppers storlek och pedagogtäthet 
påverkar barn/elevers framtida behov och utveckling. 

För att anpassningar ska ha långsiktig effekt är det nödvändigt att 
strukturella förändringar görs. Detta betyder att ett arbete (med 
tydliga processer och där politik och tjänstemannanivå samarbetar) 
måste påbörjas i syfte att på sikt förändra organisationen från 
grunden. Ett sådant förändringsarbete måste byggas på en grundlig 
analys av framtida behov. Analysen bör täcka aspekter såsom skol 
och programutbud, dimensioneringar av utbildningsplatser, 
ledningsresurser, lokaler, kompetensnivå, personaltäthet, 
kvalitetsnivå, organisation och övrigt utbud. 

 
Omvärldsfaktorer som påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna på kort och lång sikt 
Karlshamns kommun har med regelbundenhet genomfört 
omvärldsanalyser där faktorer som påverkar kommunens 
möjligheter att verka inom sina områden beskrivs. Att göra 
omvärldsanalyser stärker förmågan att planera och dimensionera 
resurser.  

I omvärldsanalysen från 2013 finns flera aspekter beskrivna som 
har bäring på kommunens olika verksamhetsområden. Som 
exempel kan nämnas ökade klyftor i samhället, digital 
teknikanvändning, mångfaldsfrågor, behovet av välutbildad 
arbetskraft och krav på individualisering. 

Brist på förskollärare och lärare 
Den demografiska utvecklingen, med fler äldre och yngre i 
befolkningen, leder till fortsatt ökade behov av offentliga tjänster. 
Samtidigt är bristen på arbetskraft inom området utbredd främst inom 
vård, skola och omsorg.  

Arbetsförmedlingens bedömning är att antalet sysselsatta inom 
offentlig tjänstesektor ökar med 25 000 personer under 2019 och med 
23 000 under 2020. 

Den generella befolkningsökningen i kombination med den 
demografiska förändringen, med fler yngre och äldre i befolkningen, 
ökar tydligt behovet av offentligt finansierade tjänster, exempelvis 
skola, sjukvård och omsorg de kommande åren. Dessutom finns 
fortsatt stora investeringsbehov inom de offentliga verksamheterna. 

Rekryteringsproblemen fortsätter att vara mest utbredda inom ett 
flertal pedagogiska yrken samt inom flera vårdyrken. Varannan 

155



 

4 

arbetsgivare inom skolan har sänkt kraven på utbildning. Det 
verksamhetsområde som tydligast sänkt utbildningskraven till följd av 
den utbredda bristen på arbetskraft är verksamheter inom skolan 
(inklusive förskolan). Inom detta område anger mer än hälften av 
arbetsgivarna som upplevt brist på arbetskraft att de har sänkt 
utbildningskraven. Andelen har dock minskat något i de senaste 
mätningarna jämfört med de högsta nivåerna under 2016-2017. Även 
arbetsgivare inom omsorgen har tydligt justerat sina krav på utbildning 
till följd av kompetensbristen. 

(Källa; Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018, Prognos för 
arbetsmarknaden 2018–2020, Arbetsförmedlingen) 

Det är väsentligt att Karlshamns kommun arbetar målinriktat mot att 
vara en attraktiv arbetsgivare och att fokus läggs på att behålla 
kompetent personal inom ovanstående bristyrkesområden. 
Uppsägningar kan innebära att det blir mycket svårt att nyrekrytera på 
sikt och att kompetensbristen förvärras samtidigt som kvalitén i 
verksamheterna sjunker. 

Förutom dessa finns andra faktorer som har betydande påverkan 
på utbildningsförvaltningens verksamheter: 

Ökat antal elever i grundskolan 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Antal folkbokförda 6-15 år 3624 3665 3728 3767 3810 3833 3861 

Årlig förändring +64 +41 +63 +39 +43 +23 +28 

Prognos över antalet folkbokförda i åldrarna 6-15 år i Karlshamns kommun. 
 
Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet elever i 
förskoleklass och grundskola fortsätta att öka med 238 personer år 
2019-2024. En elevökning kommer att påverka lokaldimensionering, 
personalbehov, ledningsresurser etc. 

 
Målträngsel, måluppfyllelse och kvalitet i förskola och skola 
Regeringen gav Skolinspektionen i särskilt uppdrag att under åren 
2015–2017 granska svenska förskolors kvalitet och måluppfyllelse. 
Granskningens syfte var att lyfta fram viktiga förbättringsområden. 
På huvudmannens styrningsnivå har Skolinspektionen noterat att 
förskolan hamnar i skymundan för grundskolans frågor och 
utmaningar hos en del huvudmän. Ibland kan det antas bero på 
bristande kunskap om förskolans uppdrag och läroplan. 
Skolinspektionen menar att det är bekymmersamt om förskolans roll 
i skolväsendets livslånga lärande reduceras till kvantitativa frågor 
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som budget, föräldrars nöjdhet och hur, den i sig viktiga, frågan om 
platstillgången ska lösas.  

Nyare forskning när det gäller utvecklingen av hjärnan och förmåga 
till inlärning, visar att de första 2-5 åren i ett barns liv är avgörande 
för fortsatt utveckling. De vuxnas förmåga att tillgodose barnets 
behov av en trygg och empatisk vuxen som kan tillgodose behov av 
närhet och tröst för att reglera stressreaktioner och utforska 
omvärlden, lägger grunden till senare inlärningsförmåga. Detta sker 
konkret i form av grundläggande och rika kopplingar i hjärnan på 
vilka sedan allt annat lärande bygger vidare. Ungefär som man 
bygger grunden till ett hus. En god förmåga till stressreglering och 
att kunna samspela med andra på ett positivt sätt skapar rikare 
möjligheter att utforska omvärlden och lära sig nya saker. I dag är 
de flesta barn 1-3 år på förskolan.  

 
Antalet elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ökar 
Förekomsten av neuropsykiatriska svårigheter som t ex 
autismspektrumtillstånd och ADHD hos barn och unga, uppgår till 
ca 10% enligt forskning. I Stockholms läns landsting har 
diagnosticering av autismspektrumtillstånd och ADHD ökat relativt 
kraftigt mellan 2011 och 2016 (se tabell): 

 

Fenomenet har även konstaterats på nationell nivå och även om det 
inte finns tillgänglig statistik för Blekinge finns det anledning att anta 
att trenden ser likadan ut i denna region. En konsekvens av att fler 
barn får diagnoser är att andra aktörer som t ex BUP och 
Habilitering tillsammans med föräldrarna ställer krav på att barnen 
ska ha egna resurspedagoger i förskola och skola. Vidare framförs 
krav på att träning av förmågor som utvecklas i exempelvis 
kamratrelationer ska ske på förskola och skola, vilket ofta kräver 
barn- och elevhälsans kunskaper. 

I Socialstyrelsens statistikdatabas framgår att nästan alla mycket för 
tidigt födda barn överlever i dagsläget, jämfört med för ca 20 år 
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sedan. Det är välkänt att dessa barn löper kraftigt förhöjd risk att 
drabbas av olika utvecklingsrelaterade svårigheter som ADHD. 
Barn och elever med denna typ av svårigheter kräver allt i från extra 
anpassningar för att klara den ordinarie undervisningen, till 
extraordinära insatser som ofta innebär hög personaltäthet och krav 
på hög kompetens. Det är idag vanligt förekommande att det är 
outbildad personal som får dessa uppdrag, med risk att barnen och 
eleverna inte utvecklas till sin fulla potential. Ibland minskar 
stödbehovet med ökad ålder, men i många fall får man räkna med 
att det kvarstår över tid. 

Folkhälsoinstitutets undersökningar visar att psykosomatiska 
symptom är vanligare bland elever som uppger att de känner sig 
stressade av skolarbetet. Den tolkning som görs är att utvecklingen 
av andelen barn och unga som känner sig stressade sammanfaller 
ed utvecklingen av psykisk ohälsa sedan 1990-talets slut. Den 
levnadsvaneundersökning som Karlshamns kommuns 
folkhälsostrateg har genomfört pekar i samma riktning: 
 

 

 
Elever med neuropsykiatriska svårigheter som t ex autismspektrum, 
ADHD och elever med psykisk ohälsa är grupper som löper högre 
risk för bland annat hög skolfrånvaro, bristande kunskapsutveckling 
och att utveckla missbruk i unga vuxenår. I det projekt som 
genomfördes på utbildningsförvaltningen under 2018 konstaterades 
att 96 elever på högstadiet hade hög skolfrånvaro. Det var då ca 
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10% av alla elever på kommunens högstadieskolor. Det behövs 
tvärprofessionella insatser för att förebygga och ge rätt stöd för 
denna elevgrupp. Insatser som är resurskrävande. Forskaren 
Ingvar Nilsson talar om sociala investeringar som nödvändiga då 
sena insatser kostar betydligt mer än tidiga. Han har räknat på 
otaliga exempel där den samhällsekonomiska vinsten vida 
överstiger kostnaden för  
t ex tidiga insatser kring en elev med ADHD. 

 
Ohälsa i arbetslivet och arbetsmiljöarbetets roll för att främja hälsa och 
verksamhetens kvalité 
Inflödet av nya sjukpenningärenden i Sverige vände nedåt i början av 
2017. I början av 2018 var det färre som påbörjade en sjukskrivning 
oavsett diagnosgrupp jämfört med ett år tidigare. Psykisk ohälsa låg 
bakom 27 % av de nya sjukskrivningarna (Försäkringskassan 2018, 
002671-2018). 

Arbetsmiljöverket omarbetade 2015 reglerna och föreskrifterna kring 
den tidigare kallade psykosociala arbetsmiljön. Numera ligger fokus på 
de organisatoriska och sociala förutsättningar och villkor som ges i 
arbetsmiljön. Syftet med förändringen är att underlätta för arbetsgivare 
att arbeta med de faktorer som ger störst effekt på prestation och 
hälsa, samt de faktorer som arbetsgivaren faktiskt kan påverka och 
därmed ta ansvar för. 
 
Enligt den nya föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) är krav/risker i arbetsmiljön bland annat svårighetsgrad, 
emotionell påfrestning, kognitiv belastning, otydlighet samt mobbing 
och kränkande särbehandling. 
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamhetsområden sker i stort sett 
allt arbete med människor. Arbetsuppgifter och arbetsbeskrivningar är 
därmed svårt att standardisera och förutse. Uppgifterna är ofta på en 
hög svårighetsgrad och emotionellt påfrestande. Det individuella 
ansvaret att möta varje situation med gott omdöme är stort. 
 
Organisatoriska och sociala förutsättningar såsom kompetens, 
beprövade arbetsmetoder, bemanning, reflektion och kollegialt lärande 
samt socialt stöd från chefer och kollegor är därför viktiga resurser i 
arbetsmiljön inom utbildningsförvaltningen. Även de mer generella 
hälsofrämjande faktorerna meningsfullhet, delaktighet och inflytande 
är viktiga förutsättningar. 

Karlshamns kommun arbetar systematiskt med arbetsmiljön enligt 
arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det innebär att verksamheten 
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undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp både den fysiska, 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den stora delen av arbetet 
sköts på enhetsnivå, med stöd från förvaltning och personalavdelning. 
En ny modell håller på att införas för att mäta Human Resource Index 
(HRI). HRI baseras på hur positivt/negativt medarbetare upplever sin 
arbetssituation och i vilken mån de upplever att de kan påverka 
densamma. Modellen innehåller ett strukturerat sätt att arbeta med 
upplevelsen av arbetssituationen som innebär delaktighet och 
inflytande. 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete, förståelse för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön samt ett tillits- och delaktighetsbaserat 
arbetssätt är de viktigaste strategierna i arbetet att skapa en 
verksamhet med god kvalité och hälsa. 

Alla förändringar som ökar de organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöriskerna eller försämrar de organisatoriska och sociala 
förutsättningarna i arbetsmiljön kan i ett längre perspektiv ge högre 
kostnader i form av försämrad kvalité, försämrad prestation och ökad 
sjukfrånvaro. 
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Förslag till åtgärder inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, fritidsgårdar och 
musikskola 
 
Förskola 
Många barn i förskolan har långa dagar om föräldrarna arbetar heltid. 
Det kan handla om att små barn har mer än en 40-timmarsvecka på 
förskolan, vilket innebär att det enbart blir ett par timmar över för 
umgänge med föräldrarna på kvällarna efter en arbetsdag. Vid dessa 
förhållanden är det nödvändigt att förskolepersonalen kan ge barnet 
en del av den trygghet, kärlek och tröst som föräldrarna i sin frånvaro 
inte kan ge. Detta kräver i sin tur att förskolepersonalen har 
möjligheter att ge detta till alla barn som behöver det, i en tillräcklig 
omfattning. Brist på tid och känslomässig ork hos personalen skapar 
stress som i sin tur sänker förmågan till empati och lyhördhet, med 
stor risk att små barn alltför ofta lämnas ensamma i stress, utan att 
kunna hantera det. Tidigare har man inte haft kunskap om hur detta 
kan försämra barns fortsatta utveckling och lärande. 

Skolinspektionen gjorde en så kallad flygande granskning i form av 
oanmälda besök på 196 slumpmässigt utvalda förskolor över hela 
landet. Syftet var att kartlägga förskolepersonalens arbete med 
uppmärksamhet, trygghet och tillsyn. Cirka en femtedel av förskolorna 
gav inte barnen tillräckligt med uppmärksamhet och tillsyn. Till 
exempel var personalens tillgänglighet och lyhördhet för barnens 
behov otillfredsställande. I vissa fall bestod kommunikationen med de 
yngsta barnen av tillsägelser och förmaningar. Skolinspektionens 
granskning visar att ju fler barn eller ju fler barn per personal det var i 
de observerade grupperna, desto mindre uppmärksamhet och tillsyn 
bedömdes personalen ge barnen. 

Bemanning 

Bakgrund: Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling 
och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska 
utformas så att omsorg, lärande och utveckling bildar en helhet. Den 
ska även förbereda barnen för en fortsatt utbildning. Från och med 
2011 är förskolan en skolform. I skollagen framgår att huvudmannen 
för undervisningen ska använda förskollärare (2 kap. 13 § skollagen). 
Annan personal får förekomma som har en utbildning eller erfarenhet 
som främjar barnens utveckling och lärande. 

I Skolverkets “Allmänna råd Förskolan 2013” framgår bland annat att 
huvudmannen bör genomföra barnkonsekvensanalyser inför beslut 
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som påverkar barnen, samt att huvudmannen ska ha en fungerande 
modell som tar hänsyn till följande: 

• Upptagningsområdenas socioekonomiska karaktär 
• Barnens ålder 
• Personalens kompetens 
• Lokalerna och utemiljöns utformning 
• Barn med annat modersmål än svenska 
• Barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling 
• Barngruppens sammansättning och storlek 
• Ha en planering för kompetensförsörjning i syfte att tillgodose 

behovet av förskollärare 
• I dialog med förskolechefen anpassa personaltäthet samt storlek 

och sammansättning av barngrupperna till förutsättningar som 
finns på varje enhet. 

• Se till att förskolechefen ges förutsättningar för att ha inblick i och 
kunskap om det dagliga arbetet på förskoleenheten för att kunna 
bedriva ett aktivt och nära ledarskap. 

Vetenskap och beprövad erfarenhet pekar på en rad faktorer som är 
viktiga att ta hänsyn till inför beslut om vilken storlek och 
sammansättning en viss barngrupp ska ha. Personaltäthet, 
personalens kompetens, barnens ålder och lokalernas utformning är 
exempel på sådana faktorer. 

Förslag till åtgärd: Minskad bemanning, från 2,8 till 2,75 tjänst per 
avdelning 

Konsekvensbeskrivning: Hösten 2012 minskades personaltätheten i 
förskolan som en effektiviseringsåtgärd. Hösten 2013 var 
utbildningsförvaltningen tvungen att återställa nivån till 2,85 då 
neddragningen hade medfört alltför många negativa konsekvenser för 
verksamheten. Det handlade om arbetsmiljö, upplevd stress, påverkan 
av öppettider m m.  

Låg personaltäthet och stora barngrupper har negativa effekter framför 
allt när det gäller de yngsta barnen som är beroende av täta och 
stabila vuxenkontakter. Stora barngrupper medför att de positiva 
effekterna av att vistas i en grupp, byts till sin motsats. Barn i behov av 
särskilt stöd samt barn med annat modersmål än svenska gynnas 
särskilt av att vistas i mindre barngrupper. Karlshamns kommun hade 
2017 ett snitt om 15,4 barn per avdelning, medan jämförbara 
kommuner hade 15,9 barn och riket 15,3 barn. Skolverkets riktmärke 
för barngruppers storlek för barn mellan 1-3 år är 6-12 barn/grupp. För 
barn mellan 4-5 år är riktmärket 9-15 barn/grupp.  
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Vissa av kommunens förskolor saknar ändamålsenliga lokaler eller är 
så kallade en- och tvåavdelningsförskolor. Dessa förskolor är mindre 
resurseffektiva, bland annat p g a större personaltäthet per avdelning 
och behov av mathantering. Detta på bekostnad av de större 
förskolorna.  

Vid minskad personaltäthet kommer personalens arbetsmiljö att 
försämras. En genomlysning behöver göras med fokus på 
resursfördelningssystem, arbetsmiljö, personaltäthet och 
ledningsfunktion. Sjukfrånvaron dag 1-14 är för första halvåret år 2018 
5,29 dagar per anställd, vilket är en ökning med 0,89 dagar sedan 
2013. Detta gör att behovet av vikarier är stort. Vikarier som 
visstidsanställs eller timanställs är till största delen outbildade 
ungdomar, vilket i sin tur ställer högre krav på den ordinarie 
personalen. 

Vid en bemanning lägre än 2,8 per avdelning måste öppettiderna på 
förskolorna kortas, vilket främst skulle drabba vårdnadshavare med 
tidiga/sena arbetstider eller pendling. 

Besparing under 2019 beräknas till 2.275 tkr. 

 
Dygnet-runt-verksamheten 

Bakgrund: Dygnet-runt-verksamheten är en frivillig verksamhet som 
funnits i Karlshamn i flera år. Förskolan har öppet dygnet runt, årets 
alla dagar. Tidigare fanns det en stor efterfrågan på dygnet-runt-
platser och väntetiden var cirka ett år. Förändring i efterfrågan skedde 
när förvaltningen började begära in intyg om behov av omsorg från 
båda vårdnadshavarna. Det är idag 36 barn inskrivna och tre i kö. 
Dessa kommer att få plats under våren. 

Förslag till åtgärd: Nedläggning av dygnet-runt-verksamheten 
alternativt begränsat öppethållande. 

Konsekvensbeskrivning: Ur styrdokumentssynpunkt inga 
konsekvenser eftersom detta är en frivillig verksamhet. De som har 
behov av omsorg, främst ensamstående vårdnadshavare eller de som 
inte har möjlighet att planera sin arbetstid, t ex vikarier inom omsorg 
och sjukvård, drabbas.  

Besparing under 2019 beräknas till 2.491 tkr vid nedläggning. 
 
 

Chef i beredskap för Dygnet runt 
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Bakgrund: På grund av arbetsrättsliga regler tecknades i januari 2018 
ett lokalt kollektivavtal för förskolecheferna för chef i beredskap för 
Dygnet runt. Avtalet innebär att förskolecheferna får ersättning i 
pengar och tid för att de finns i beredskap för Dygnet-runt-
verksamheten. Den årliga kostnaden för beredskapen under 2018 
uppgick till ca 300 tkr. 

Förslag till åtgärd: Uppsägning av avtalet, avtalets uppsägningstid är 
3 månader. Ansvaret för Dygnet runt under kvällar och helger fördelas 
på utbildningsförvaltningens verksamhetschefer och 
förvaltningschefen samt på chefer i beredskap hos 
omsorgsförvaltningen. 

Konsekvensbeskrivning: Ökat ansvar för de chefer som blir ålagda 
uppgiften utan ersättning. 

Besparing under 2019 beräknas till 300 tkr. 

 
Pedagogiska utvecklare (PU) 

Bakgrund: Under de senaste åren har bristen på förskollärare 
inneburit att outbildad personal har anställts för att kunna upprätthålla 
verksamheten. Bristen på utbildad pedagogisk personal har påverkat 
kvaliteten i verksamheten. BUS-nämnden beslutade inför budget 2018 
att avsätta resurser till tre tjänster för pedagogiska utvecklare (PU). 
PU-resursen fördelades så att varje förskolechef fick 30 % tjänst till sin 
enhet. Uppdraget för PU innebär att stödja arbetslagen i det dagliga 
arbetet, handleda och att skapa bra förutsättningar för det 
pedagogiska arbetet i verksamheten. 

Förskolecheferna konstaterar att PU har bidrar till att verksamheten 
idag fungerar bättre och leder till en ökad måluppfyllelse. 

Förslag till åtgärd: Avveckla PU-resursen på 3 tjänster. 

Konsekvensbeskrivning: Det blir en sämre pedagogisk verksamhet, 
ett större ansvar och belastning för förskollärare, risk för större oro i 
arbetslag som behöver stöd samt sämre måluppfyllelse. 

Förskolechefens arbetsbelastning ökar. 

Besparing under 2019 blir 1.518 tkr. 

 

Specialpedagoger i förskolan  

Bakgrund: Förskolan ska ge det stöd som barnets speciella behov 
kräver om det av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling. Det är förskolechefen som ska se till att barnet 
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ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska få möjlighet att delta när 
man utformar de särskilda stödinsatserna (Källa, 8 kapitlet 9 § 
skollagen). 

Den specialpedagogiska resursen har under ca 15 år varit konstant på 
totalt tre tjänster. Enligt statistiken vid SCB-rapporteringen i oktober 
har antalet barn i förskolan under perioden 2008-2018 ökat från 1364 
barn till 1544 barn, d v s med ca 180 barn (13%). Förutom ett ökat 
antal barn, så har behovet av specialpedagogiskt stöd ökat.  

BUS-nämnden beslutade inför budget 2018 att utöka den 
specialpedagogiska resursen från tre tjänster till fem, vilket innebar att 
varje förskolechef fick tillgång till totalt 50% specialpedagogresurs.  

Förskolecheferna konstaterar att specialpedagogerna har bidragit till 
att verksamheten idag fungerar bättre. Specialpedagogerna har fokus 
på det främjande och förebyggande arbetet, ingår i “Barnhälsan” och 
är samtalspartner till förskolechefen, bidrar med specialpedagogiskt 
perspektiv på risk- och skyddsfaktorer på individ-, grupp- och 
organisationsnivå, handleder arbetslag och verkar för att 
specialpedagogiskt kunnande ökar kvaliteten i förskolan. 

Förslag till åtgärd: Återgå till en specialpedagogresurs på 3 tjänster. 

Konsekvensbeskrivning: Det blir en sämre pedagogisk verksamhet, 
det främjande och förebyggande arbetet försämras, sämre 
måluppfyllelse och färre barn i behov av stöd får det stöd som de 
enligt lag är berättigade till.   

Besparing under 2019 blir 1.100 tkr. 

 
 
Förskoleklassen 
Bakgrund: Sedan läsåret 2018/2019 är förskoleklassen obligatorisk 
och regleras som en del av skolplikten. Detta ska ses som att 
lagstiftaren inskärper vikten av en bra start i det obligatoriska 
utbildningsväsendet. Detta beslut har föregåtts av inrättande och 
revidering av läroplan för förskoleklassen och följs upp med 
obligatoriska kartläggningsmaterial från Skolverket. Syftet är att ge alla 
barn samma förutsättningar inför grundskoleutbildningen.  

Resurserna utifrån resurstilldelningen i Karlshamns kommun för 
förskoleklassen gör att utbildningsförvaltningen i dagsläget har en 
personaltäthet om 1 pedagog på 15,25 barn. Det ger 
undervisningsgrupper om i snitt 18,3 elever. Som framgår av tabellen 
nedan så följer varje enhet det snittet, vilket gör att 
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gruppsammanslagningar skulle skapa orimliga gruppstorlekar vilka 
inte skulle rymmas i de för verksamheten avsedda lokalerna.  

Den andra parametern för resursminskning förutsätter att 
pedagogerna i större utsträckning arbetar ensam i grupperna. Detta 
gör det svårt att klara verksamheten då det förekommer att elever t ex 
inte klarar toalettbesök eller måltidssituationer själva. De övriga 
arbetsuppgifter som kan minskas ligger inom ramen för personalens 
planering av verksamheten. Den tiden i Karlshamn ligger i snitt på 5 
timmar/vecka. Minskad planeringstid ses inte som ett möjligt alternativ, 
då personal som arbetar i förskoleklasserna redan i dag upplever en 
pressad arbetssituation.        

Resurser förskoleklassen 

  

Konsekvensbeskrivning: En minskning av grundresursen till 
förskoleklassen medför att eleverna riskerar att lämnas ensamma 
alternativt att gruppstorlekarna överstiger det som lokalerna klarar av 
att rymma.  

Minskning av personalens planeringstid eller förutsättningar för för- 
och efterarbete, kontakt med vårdnadshavare, samverkan med 
grundskolan samt överlämnanden riskerar att påverka en redan 
ansträngd situation med befarade sjukskrivningar eller med att 
personal söker sig bort från verksamheten. 
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Fritidshemmet 
Bakgrund: Fritidshemmet är likt förskoleklassen en verksamhet som 
under senare år fått en ökad styrning från staten via lag och förordning 
såsom läroplan för fritidshemmet. I Karlshamns kommun har 
verksamheten under flera år äskat medel för att förbättra 
förutsättningen för fritidshemmet. De ökade anslag som beviljats har 
till största del ätits upp av ökat antal inskrivna elever på fritidshemmet. 
Det gör att Karlshamns kommun idag tilldelar resurser motsvarande 
38,7 elever per grupp/avdelning. Personaltätheten beror till stor del på 
elevernas vistelsetid som varierar över tid. Det kan konstateras att en 
minskning av resurserna till fritidshemmet skapar grupper som får 
betraktas som orimliga.   

Fritidshemmets resurstilldelning 

 

 
Konsekvensbeskrivning: Minskning av resurserna till fritidshemmet 
skapar gruppstorlekar där trygghet och säkerhet svårligen kan 
garanteras.  

Personalens arbetssituation riskerar att försämras med stora brister i 
arbetsmiljön som följd. 

Minskning av resurs till fritidshemmet gör sannolikt att huvudmannen 
tappar riktade statsbidrag inom ramen för fritidshemssatsningen 
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Grundskolan 
Resultat i grundskolan 
Karlshamns kommunala skolor har lägre resultat i grundskolan än i 
riket i stort. Det finns en jämförelsevis stor grupp elever som inte når 
målen i samtliga ämnen och som inte når behörighet till något 
nationellt program i gymnasieskolan. 

 
  Karlshamn 

(kommunala skolor) 
Riket (samtliga 
huvudmän) 

Andel (%) som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 

63,9 75,6 

Andel (%) behöriga till 
yrkesprogram 

71,8 84,4 

Genomsnittligt meritvärde 205,2 228,7 

Slutbetyg årskurs 9 läsåret 2017/18. Källa: Skolverket 
 

Skollagen kräver att utbildningen i grundskolan ska vara 
likvärdig. Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att alla elever ska 
ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin 
utveckling, oavsett behov eller förutsättningar. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. I Karlshamns kommun finns betydande 
skillnader i resultat mellan olika grupper. Kön och socioekonomisk 
bakgrund (föräldrars utbildningsbakgrund, familjens inkomst m m) är 
faktorer som får stort genomslag på resultaten. 
 

  Förgymnasial eller 
gymnasial utbildning 

Eftergymnasial 
utbildning 

Andel (%) som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 

55,1 72,9 

Andel (%) behöriga till 
yrkesprogram 

63,8 80,6 

Genomsnittligt meritvärde 183,7 225,8 

Slutbetyg årskurs 9 läsåret 2017/18, Karlshamns kommunala skolor. Uppdelat 
per föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Källa: Skolverket 

 
Statskontorets rapport Resurserna i skolan (2013:10) redovisar 
kunskapsläget vad gäller relationen mellan resurser och studieresultat 
i grundskolan. Frågorna om sambandet mellan resurser och resultat är 
komplexa och även små skillnader i tillvägagångssätt kan ge stora 
skillnader i resultat. Olika forskare kommer inte sällan till skilda 
resultat. Möjligheterna att dra generella slutsatser är därför 
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begränsade. Dock har fler genomförda studier och mer utvecklade 
analysmetoder lett till att man har kunnat visa att det finns ett positivt 
samband mellan ökade resursinsatser och bättre resultat. Skiljer man 
på generella effekter och effekter för vissa elevgrupper kan man 
konstatera att resurserna spelar betydligt större roll för yngre elever 
och för elever med sämre studieförutsättningar och svagt stöd 
hemifrån. 

Bakgrund: Den stora kostnaden för skolan är grundbemanningen. Det 
är också den del som ofta utgör underlag för besparingar som 
förväntas ge stor effekt i kronor. För grundskolans del i Karlshamns 
kommun har grundbemanningen anpassats till de förutsättningar varje 
enhet har, vilket gör ambitionen att mer generellt minska kostnaden 
svår att genomföra. Innevarande resursfördelning i Karlshamns 
kommun ger en personaltäthet om 11,77 elever per tjänst i 
bastilldelning. Förutsättningarna för grundbemanningen ges till största 
del i lag och förordning i form av vilket utbud som ska erbjudas 
(timplan etc) och till vilken kvalitet denna ska bedrivas (t ex krav på 
legitimerad personal, extra anpassningar och särskilt stöd m m). Även 
krav på trygghet och säkerhet, vilket förutom i skollagen också 
regleras i arbetsmiljölagen, påverkar huvudmannens förutsättningar att 
organisera skolan.   

De lokalmässiga förutsättningarna gör att en ökning av gruppstorlekar 
endast kan ske på marginalen, vilket behövs för att klara omflyttningar 
av elever inom kommunen samt elever som flyttar in till kommunen. 
Delningstalen, som styrs av antalet elever på enheten, ligger idag på 
den nivå som enheten klarar av lokalmässiga skäl. På någon av de 
mindre skolorna eller i specifika årskurser på enskilda enheter kan 
undervisningsgrupperna öka något. Detta beror då på att delningstal 
kopplat till elevtal i åldersgruppen eller på att det inte finns tillgång till 
elever som valt skolplacering på dessa enheter. Valet av att bygga 
mindre undervisningslokaler för gruppstorlekar om ca. 20 elever styr 
förutsättningarna för organisationen och kräver stora investeringar i 
lokaler för att ändra. 

Den del av grundbemanningen som rör kvalitet, trygghet och säkerhet 
påverkas av kravet på utbildad och legitimerad lärarpersonal samt 
personaltäthet i moment som innebär risker för eleverna. Inom 
området behörighet har utbildningsförvaltningen en lagstadgad 
skyldighet att anställa personal som uppfyller kraven i lagen. När 
legitimerad personal saknas medför detta en ökad kostnad, då skolan 
måste utse särskilda och arvoderade mentorer med ansvar för skolans 
myndighetsutövning. Den tilldelning som rör säkerheten i utbildningen 
är idag satt till ett minimum och berör undervisning i slöjd och 
naturorienterande ämnen med inslag av laborationer. 
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Utöver dessa grundförutsättningar tilldelas resurser som i ringa grad 
ger förutsättningar för gruppdelning vid läsinlärning i årskurserna 1 och 
2. Huvudmannen säkerställer också att varje enhet har förutsättningar 
att organisera verksamheten med tillgång till specialpedagogisk 
kompetens, vilket också det är en lagstadgad skyldighet. 

Att i den här delen av huvudmannens organisation göra generella 
besparingar ser utbildningsförvaltningen som svårt, utan att man 
riskerar att bryta mot lag, förordning eller ingångna avtal. Det riskerar 
dessutom att påverka såväl rektors som övrig personals arbetsmiljö, 
vilket ökar risken för kostnadsdrivande personalomsättning med stora 
konsekvenser för det som är skolans kärnuppdrag. 

 
Uppdrag kopplade till extra anpassningar och särskilt stöd     
En avgörande del av kostnaden inom detta område utgörs av elevens 
rätt till extra anpassningar samt särskilt stöd. Det är också en 
investerar i våra kommuninvånare. Organisationen omsluter allt från 
personliga assistenter till personal som arbetar med integration. I 
dessa delar har lagstiftaren lagt ett stort ansvar på hemkommun och 
på huvudman, vilkas arbete också granskas. Den enskilda 
medborgaren har också möjlighet att få sin sak prövad i olika delar av 
såväl Statens skolinspektion som Barn- och elevombudet. I dagsläget 
avsätts 23,3 tjänster som riktat centralt särskilt stöd. Förändringar 
inom det som utgör grundbemanningen får alltid konsekvenser i 
rektors möjlighet att organisera arbetet med extra anpassningar och 
särskilt stöd. Personal som kan riktas mot den elevgrupp med störst 
behov (i det här fallet 23,3 tjänst) behövs då för att klara 
grundbemanningen. 

Den andra delen av organisationen kring extra anpassningar och 
särskilt stöd rör kompetens. De kompetenser som utgör elevhälsan 
består av specialpedagog, skolpsykolog, kurator, skolsköterska och 
skolläkare. Här har kommunen som huvudman generellt legat lågt i 
tilldelning och i Karlshamns kommuns fall har Skolinspektionen lämnat 
kritik för att det råder för låg tillgång på kuratorer. Staten har också 
riktat statsbidrag för detta arbete, vilket Karlshamn tar del av. En 
minskning här skapar ökade kostnader då statsbidrag som vi idag 
uppbär kommer att utebli. 
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Grundskolans resurstilldelning av basresurs 
 

 
 

Förskoleklassens, fritidshemmets och grundskolans resurstilldelning 
av särskilt stöd 

 

 
 

Övriga fördelade resurser är kopplade till enheternas arbete med 
elevers socioekonomiska bakgrundsfaktorer, skolfrånvaro, integrerade 
särskoleelever etc. Dessa tjänster anges med GR+ i tabellen ovan. 

Resursfördelningen bygger på att varje enhet tilldelas resurser för vad 
just den enheten har för organisatoriska förutsättningar, varför 
fördelningsnycklarna ska ge varje skolenhet likvärdiga resursmässiga 
förutsättningar. En minskning av bastilldelningen av resurser slår 
därför direkt mot resurserna för extra anpassningar och/eller särskilt 
stöd. 
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Resursfördelningsnycklar 

  
 

Effektiviseringen av ekonomin i grundskolan handlar om att få ut bättre 
resultat av de medel som tillförs genom att öka flexibiliteten i 
organisationen. Detta arbete har pågått under två år och ger för 
läsåret en organisation som är i balans. De kostnader som skapar 
underskott i grundskolan är till största del kostnader som 
utbildningsförvaltningen inte kan eller i ringa grad kan påverka såsom 
löneglidning, ökade skolskjutskostnader, bidrag till fristående skolor 
och interkommunala utgifter.  

 
Konsekvensbeskrivning: En minskning av resurserna för 
grundskolan slår direkt mot den enskilda lärarens förutsättningar i 
uppdraget då det som kan minskas endast är gruppdelningstimmar 
och/eller det specialpedagogiska stödet.  

Minskningar av grundresursen gör utifrån Karlshamns kommuns läge 
att rektor behöver ta av resurser för särskilt stöd för att klara 
grundorganisationen. Detta slår direkt mot de elever som idag riskerar 
att inte nå målen. 

Risken att skapa en situation med sjukskrivningar eller att personal 
söker sig bort från verksamheten med ökade kostnader för vikarier och 
nyrekrytering är överhängande vid besparingar på skolans 
kärnuppdrag. 

Minskning av resurs till lågstadiet gör sannolikt att huvudmannen 
tappar riktade statsbidrag inom ramen för Lågstadiesatsningen. 

 

Grundsärskolan 
 
Bakgrund: Grundsärskolan är en skolform som i Karlshamn håller 
på att utvecklas mot en mer flexibel verksamhet som ger 
vårdnadshavare till barn som tillhör personkretsen större 
valmöjligheter. Personalen består av högutbildade experter på 
utvecklingsstörning, vilket ger förutsättning för en sådan utveckling. 

172



 

21 

Idag är en stor grupp av eleverna inom grundsärskolan hänvisade 
till en individintegrering i grundskolan, vilket i många fall förutsätter 
insatser inom särskilt stöd. Den kostnad som idag utgör 
grundsärskolan osynliggör dessa kostnader, vilka till stor del 
redovisas under grundskolan.  
 
Kostnaden för grundsärskolan, som ur ett riksperspektiv är 
förhållandevis dyr i Karlshamns kommun, beror till största delen på 
en uppgång av elever med stora behov inom området egenvård 
samt att Försäkringskassans tolkning av Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (1993:387), gör att en större del av 
personlig assistans i skolan bekostas via grundsärskolans budget.  
 
Den lilla elevgruppen gör det svårt att skapa effektivitet i 
verksamheten. Det sker dock en ökning av elever inom 
personkretsen, varför det är viktigt att bibehålla den uppbyggda 
kompetens som utgör grundsärskolan. 

 
Konsekvensbeskrivning: Minskade resurser till grundsärskolan 
påverkar direkt den enskilda elevens stöd för lärande då 
personaltätheten är en förutsättning för att omsorg (i förekommande 
fall vård) och lärande ska kunna ske parallellt. 
 
Den expertkompetens som finns inom grundsärskolan är svår och 
dyr att rekrytera, vilket gör ett tapp av densamma både kostsam och 
svår att bygga upp igen när elevantalet stiger. 
 
Förslag till åtgärd: En generell anpassning om 5 tjänster. 
 
Besparing under 2019 beräknas till 1.345 tkr. 
 
 
IKT-pedagog 
 
Bakgrund: I Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 för 
Karlshamns kommun går att läsa följande “Därför vill vi att det 
kommunala bolaget Kreativum får ett särskilt uppdrag att leda den 
digitala utvecklingen i kommunens samtliga för-, grund- och 
gymnasieskolor.”  
 
Förslag till åtgärd: Då IKT-organisationen inom 
utbildningsförvaltningen för närvarande har detta uppdrag är det 
rimligt att avveckla IKT-organisationen.  
  
Konsekvensbeskrivning: Vilka effekter detta får är svårt att avgöra 
då det i nuläget inte står klart hur Kreativum ska ta sig an 
uppdraget. Övertar inte Kreativum hela det nuvarande uppdraget 
kommer med all sannolikhet arbetsbelastningen öka för den 
enskilda pedagogen, administratörer, systemansvariga och 
datakontoret. Detta då IKT-pedagogerna står för en omfattande 
support på enheterna.  
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En fråga att reda ut är hur det slår mot ”en till en” satsningen såväl 
pedagogiskt som hanteringsmässigt. Är det rimligt att behålla ”en till 
en” i samma omfattning som nu? 
  
Besparing under 2019 beräknas till 628 tkr. 

 
Specialpedagog med inriktning mot tal och språk 
 
Bakgrund: I Resurscenters organisation ingår sedan många år två 
specialpedagogtjänster med inriktning mot tal och språk. De arbetar 
i första hand med att screena alla 6-åringars språkliga medvetenhet 
för att upptäcka de barn som ligger i riskzonen att få svårigheter 
med läs- och skrivinlärningen. Specialpedagogerna arbetar även 
aktivt med elever på lågstadiet som har uttalsproblem. En av 
specialpedagogerna har ett särskilt ansvar att bevaka barn med 
hörselnedsättning och som är i behov av anpassningar och 
särskilda hjälpmedel. Den andra specialpedagogen har särskild 
kompetens i att utreda läs- och skrivsvårigheter, samt att vara 
behjälplig med insatser för detta. Sedan ett par år har ett 
utvecklingsarbete syftat till att specialpedagogerna på respektive 
skolenhet ska göra läs- och skrivutredningar. En logoped har också 
rekryterats för att göra vissa utredningar som behövs för att ställa 
dyslexidiagnos samt att arbeta med språkutvecklande kunskap i 
förskolan. 
 
Förslag till åtgärd: Att avveckla två specialpedagogtjänster med 
inriktning mot tal- och språk och läs-och skrivutredningar. 
 
Konsekvensbeskrivning: Samordnande specialpedagog på 
Resurscenter får ta över ansvaret för barn med hörselnedsättning. 
Berörda specialpedagoger omplaceras, då det finns behov av 
specialpedagogisk kompetens i organisationen. De ersätter då 
outbildad personal. 
 
Besparing under 2019 beräknas till 600 tkr. 
 
 
Fritidsgårdar 
 
Fritidsgårdsverksamhet 
  
Förslag till åtgärd: En total genomlysning av 
fritidsgårdsverksamheten. Bland annat måste det finnas ett svar på 
varför det ska finnas en fritidsgårdsverksamhet, vilka problem den 
ska lösa, hur man vet att den gynnar ungdomarnas mående och 
utveckling etc. Genomlysningen ska sedan mynna ut i ett förslag på 
hur verksamheten ska organiseras. Alternativt eller både och en 
ambitionssänkning motsvarande till exempel 5 tjänster. 
 
Konsekvensbeskrivning: Fritidsgårdsverksamheten är en frivillig 
verksamhet så ur lagens mening finns inga hinder att förändra 
omfattning/utbud. Övriga konsekvenser är avhängigt vad en 
eventuell utredning kommer fram till.  
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Besparing under 2019 vid en anpassning av 5 tjänster beräknas till 
1,125 tkr. 
 
Övrigt fritidsgårdar 
 
Bakgrund: Sedan 2017 har en tjänst vakanshållits på grund av 
anpassningskrav. En medarbetare kommer att vara föräldraledig. 
Fritidsgårdsverksamheten erhöll medel för en fortsatt satsning på 
frukost vid kommunens 7-9 skolor som ännu inte effektuerats på 
grund av anpassningskrav. Fritidsgårdsverksamheten har med 
egna medel samt med medel från kommunstyrelsen finansierat en 
skatecamp på Östersjöfestivalen. 
  
Förslag till åtgärd: Fortsatt vakanshållning, föräldraledigheten 
ersätts ej, frukostservering vid 7-9 skolorna upphör. Ingen 
skatecamp på kommande Östersjöfestival. 
  
Konsekvensbeskrivning: Ingen djupare konsekvensanalys har 
gjorts, men föreslagna åtgärder bedöms som rimliga. 
 
Besparing under 2019 beräknas till 1.100 tkr. 

  
 
Fortbildning 
Bakgrund: Kompetensutveckling handlar om att skapa 
förutsättningar för medarbetare att utveckla kunskaper och 
förmågor inom sin yrkesroll. Förutsättningen för en effektiv 
kompetensförsörjningsprocess är en god planering med tydlig 
koppling mellan det systematiska kvalitetsarbetet och 
kompetensutvecklingsaktiviteter. Detta kräver resurser. En rimlig 
ambition när det gäller personal och kompetens kan sammanfattas i 
några principer: 

 attrahera och behålla personer med adekvat utbildning och 
kompetens 

 utveckla en välutbildad och flexibel personalstyrka för att 
medverka till organisationens förmåga att anpassa sig till en 
föränderlig omvärld 

 minska beroendet av extern rekrytering genom att utveckla 
strategier för att behålla medarbetare. Här är fortbildning och 
utveckling väsentligt, jämte andra faktorer såsom arbetsmiljö, 
lednings- och stödfunktioner etc. 

  
Förslag till åtgärd: Budget för fortbildning halveras. 
  
Konsekvensbeskrivning: Det finns ett antal specialister som 
tappar kompetens om de inte fortbildas inom sina områden. 
  
I Skolinspektionens rapport avseende regelbunden tillsyn i 
Karlshamns kommun pekar myndigheten på ett fortbildningsbehov 
som rör pedagogernas förmåga att möta olikheter i klassrummet. 
Utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete pekar på 
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samma sak. Om verksamheterna förbättrar sin förmåga att möta 
den enskilda individen är det en direkt hävstång för ökad 
måluppfyllelse. Vidare finns det behov av fortbildning inom enskilda 
ämnen (legitimationskrav för att kunna sätta betyg), 
språkutveckling, vissa praktiskt/estetiska ämnen, metodutveckling 
samt digitalisering/programmering. 
  
Besparing under 2019 beräknas till 1.000 tkr. 
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Läromedel 
 
Förslag till åtgärd: En generell minskning av förbrukningsmaterial 
och läromedel med 25%. 
  
Konsekvensbeskrivning: Effekten av en minskning är svår att 
förutse, men redan idag upplevs denna budgetpost som liten av 
chefer och medarbetare. Den har inte reviderats de senaste åren 
och samtidigt har en viss prisökning skett. 
  
Besparing under 2019 beräknas till 1.298 tkr. 
 
Bemanning förvaltningskontor 
 
Bakgrund: På förvaltningskontoret, som hanterar tre nämnders 
olika verksamhetsområden, finns två utvecklingssamordnartjänster, 
en IKT-samordnartjänst och en verksamhetssamordnartjänst. 
Samordnarna sitter med i förvaltningens ledningsgrupp. De är till 
stor hjälp för samtliga chefer, inte minst första linjens chefer. De 
bereder nämndsärenden, hanterar ett femtiotal riktade statsbidrag, 
söker externa intäktsmedel, sköter kontakter med 
universitet/högskolor när det t ex gäller utbildningsbehov, 
verksamhetsförlagd utbildning (förskollärar-, och lärarstudenter), 
kvalitetsutveckling, statistik och utvärdering, Skolverks-, 
Skolinspektions-, BEO-ärenden, klagomålsärenden, regionalt 
samverkansarbete etc. De utför även internt arbete mot till exempel 
fastighet och övriga servicefunktioner, brandsäkerhetsarbete, 
internkontroll, miljöförbund, handlägger remissvar etc.  
 
Förslag till åtgärd: Tre samordningstjänster avvecklas  
     
Konsekvensbeskrivning: Någon djupare konsekvensanalys har 
inte gjorts, men belastningen på kvarvarande chefer samt för övrig 
personal på förvaltningskontoret ökar radikalt. Flera av första linjens 
chefer har redan idag orimligt många medarbetare, att ytterligare 
öka deras arbetsbelastning kommer att få mycket negativa 
konsekvenser. Förutsättningarna för att leverera underlag till 
nämnder, erhålla intäkter från Skolverket och andra externa 
aktörer, kvalitetssäkra huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
samt delta i avtalade nätverk internt och externt försvåras. 
 
Det är dock rimligt att avveckla IKT samordnartjänsten om 
Kreativum ansvarar för IKT-verksamheten enligt ovan. 
  
Besparing under 2019 beräknas till 1.387 tkr. 

 
Övriga stödfunktioner 
 
Bakgrund: Andra förvaltningars verksamheter bidrar indirekt eller 
direkt till utbildningsnämndernas kostnader. Till exempel 
stödfunktioner från personal- och ekonomikontoret, kost-, städ-, IT-, 
vaktmästeriorganisationerna. 
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Förslag till åtgärd: Avveckla en ekonomtjänst samt en halv HR-
tjänst. I övrigt anpassa stödfunktionerna efter rådande ekonomi. 
     
Konsekvensbeskrivning: Någon djupare konsekvensanalys har 
inte gjorts, men beroende på vilka funktioner som berörs påverkar 
det verksamheten. Stödfunktionerna påverkar på samma sätt som 
samordnare chefernas och övrig personal på förvaltningskontorets 
arbetssituation och nämndernas möjlighet till att få adekvata 
underlag.  
  
Besparing under 2019 beräknas till 471tkr. I övrigt finns inga 
beräkningar. 
 
 
Enheten Integration skola 
 
Bakgrund: I skollagen finns tydlig lagtext vad som åligger 
huvudmannen när det gäller krav på modersmålsundervisning och 
studiehandledning. 
 
Modersmålsundervisning 
7 §   En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska 
ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 
   1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 
   2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. 
En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas 
modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. 
 10 kap 7§ Skollagen 
 
Studiehandledning på modersmålet 
4 §   En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. 
 
En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till 
Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges 
studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns 
särskilda skäl 
 
Undervisning i förberedelseklass för nyanlända och vissa 
andra elever 
5 a §   Undervisning i förberedelseklass enligt 3 kap. 12 f § skollagen (2010:800) 
ska så långt som möjligt i fråga om såväl lokaler som verksamhet bedrivas i nära 
anslutning till annan undervisning. Förordning (2015:578) 
 
Modersmålsundervisning 
7 §   I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skollagen (2010:800) 
finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda 
modersmålsundervisning. 
Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett 
annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är 
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
 
Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. 
 
10 §   En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk 
endast om 
   1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar 
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sådan undervisning, och 
   2. det finns en lämplig lärare. 
5 kap skolförordningen 4-5§, 7 §, 10 § 

 

 
Tabellen visar ökningen av antal elever som har studiehandledning, modersmål 
samt läser Svenska som andraspråk i Karlshamns kommun. 
 
Prognoserna när det gäller nyanlända barn och elever är mycket 
osäkra och ställer därför stora krav på flexibilitet när det gäller 
dimensionering av verksamheten (det gäller t ex studiehandledning, 
modersmålsundervisning och svenska som andraspråk). Jämte det 
stöd som ska erbjudas till nyanlända elever när det gäller deras 
skolgång, finns ibland även stora behov av andra insatser 
exempelvis från skolpsykolog, kurator, tolk när det gäller 
föräldrasamverkan o s v. 
 
Förslag till åtgärd: Viss åtstramning av tjänster kan ske, då inflödet 
av nya elever inte är lika stort som föregående år 
 
Konsekvensbeskrivning: Flertalet nyanlända elever (4 år i svensk 
skola) har fortfarande ett stort behov av stöd i form utav modersmål 
och studiehandledning. Integration och kvalitet på framförallt 
studiehandledningen blir sämre, då möjligheterna till samarbete och 
kompetensutbyte försvinner vid åtstramning av arbetstiderna (100% 
tjänst blir 80 % tjänst). Kommunens strategi att sträva efter 
heltidstjänster blir åsidosatt och tjänsterna blir mindre attraktiva. 
 
Inom projektet "Från nyanländ till nyanställd" försvinner 16 
medarbetare helt, om inte finansiering ordnas genom statliga 
bidrag. Kommunens framtida personalförsörjning och kompetens 
försämras, då flerspråkiga medarbetare inte når svensk 
lärarlegitimation inom en snar framtid. 
  
Besparing under 2019 beräknas till 855 tkr. 
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Ersättning för etablering och introduktion för 
nyanlända personer 
 
Bakgrund: Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som 
fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för 
etableringsinsatser för nyanlända personer som till exempel: 

 mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 
 särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, 

förskola, fritidshem och barnomsorg med mera 
 utbildning i svenska för invandrare 
 anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som 

omfattas av förordningen om etableringsinsatser 
 samhällsorientering 
 tolk 
 andra kommunala insatser för att underlätta etablering i 

samhället 
 vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 

 
Schablonbelopp för 2018 
133 200 kronor för en person som inte har fyllt 65 år 

 
I Karlshamns kommun finns en otydlighet kring hur statsbidraget 
fördelas och i vilken utsträckning bidraget de facto finansierar de 
reella kostnader som uppstår vid mottagande i förskola/skola. 
Nuvarande fördelning är 20% till utbildningsförvaltningen och 80% 
till förvaltningen för arbete och välfärd i åldersgruppen 0-19 år. 0% 
till utbildningsförvaltningen 20 år och uppåt. 
 
Väljer man att titta på Värnamo kommun som låtit en extern 
utredare se över deras fördelning kan man se att deras tidigare 
fördelning 36/64, utbildningsnämnd/medborgarnämnd missgynnade 
utbildningsnämnden. Värnamos fördelning är från och med 2018 
80/20 i åldersgruppen 0-19 år samt 30/70 i åldersgruppen 20-64 år. 
 
Ett annat skäl till att se över fördelningen är att bidraget höjts;  
“Genom höjningen av schablonersättningen ersätts kommunerna 
för den merkostnad som kan uppstå av att anpassa och vid behov 
utöka vuxenutbildningen för nyanlända med anledning av 
utbildningsplikten. De tilldelade medlen baseras på en uppskattad 
genomsnittlig kostnad om drygt 50 000 kronor per helårsplats i 
utbildning.” 
 
För berörda elever inom vuxenutbildningen får 
utbildningsförvaltningen 0%. 
  
Förslag till åtgärd: Utbildningsförvaltningen efterlyser en 
kommunövergripande genomlysning av hur ersättningen ska 
fördelas mellan olika nämnder. 
 
Konsekvensbeskrivning: Enbart en intern fördelning som inte 
påverkar kommunens totala underskott, men med positivt utslag för 
utbildningsnämnderna. 
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Påverkan på 2019 beror på antalet bidragsberättigade 
individer. Under 2018 har beloppet varit cirka 3.000 tkr (20/80). Om 
fördelningen istället varit 80/20 och i övrigt samma grund som nu, 
hade bidraget varit cirka 12.000 tkr. 
 
  
Ire natur- och kulturskola  
 
Bakgrund: Ire natur- och kulturskolas huvudfokus ligger i att ge 
eleverna förståelse för grundläggande ekologiska samband i miljön, 
vilka fotavtryck människan lämnar samt hur människan genom 
historien använt sig av naturen för sin överlevnad. Samtliga teman 
finns i läroplanen. Skolan bedriver fortbildning i hållbar utveckling 
samt i utomhuspedagogik. 
 
Diskussioner har förts med Kreativum om att inlemma Ire natur- och 
kulturskola i Kreativums verksamhet. En sådan utveckling kan vara 
positiv för såväl Kreativum som Ire natur- och kulturskola då det 
finns ett flertal beröringspunkter, bland annat när det gäller 
utbildningsteman och fortbildningsverksamheter. Båda 
verksamheterna utgår från skolans läroplan med ämnesfokus kring 
hållbar utveckling (energi, ekologi), naturvetenskap och teknik. 
Metoder och arbetssätt följer skolans styrdokument, men utgår från 
undervisningspedagogik som skiljer sig från den mer traditionella 
undervisningen. Båda verksamheterna är bemannade med 
pedagoger och målgrupperna är till stora delar desamma då Ire 
natur- och kulturskola, liksom Kreativum, riktar sin verksamhet mot 
såväl elever och lärare.  
  
Förslag till åtgärd: Att Ire natur- och kulturskola förs över till 
Kreativum, alternativt avvecklas. 
 
Konsekvensbeskrivning: Ingen djupare konsekvensbeskrivning är 
gjord angående flytt. Samtal pågår och Kreativums VD är positiv. 
Att lägga ned Ire natur- och kulturskola ger ur skollagens mening 
inga konsekvenser, då detta är en frivillig verksamhet. Enligt de 
enkäter som genomförts upplevs verksamheten som mycket positiv 
av elever och lärare. Å andra sidan kan man resonera kring Ire 
natur- och kulturskolas bidrag till en ökad måluppfyllelse. Det är 
svårt att mäta eller hitta konkreta belägg för att elevers upplevelser 
av Ire bidrar till ökade resultat, men det kan ändå inte uteslutas. 
Vidare får eleverna lämna “klassrummet” för att besöka en 
kulturhistoriskt mycket intressant plats, vilket kan vara ett värde i 
sig. 
  
Besparing under 2019 beräknas till 1,548 tkr. 

  
 
Kreativum 
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Bakgrund: Kreativum är från och med 2018 ett kommunalt bolag. 
Utbildningsförvaltningen har till och med 2018 betalat 2.300 tkr per 
år  till Kreativum. Från och med 2019 betalas inte längre summan 
ut. Kreativums verksamhet utgår från läroplanstexterna, samt följer 
de av Skolverket angivna kriterierna för statligt stöd. 
 
Besparing under 2019 beräknas till 2.300 tkr. 
 
 
NTA 
 
Bakgrund: NTA, NO och Teknik för Alla, är ett 
skolutvecklingskoncept som Karlshamns kommun varit en del av 
sedan 2011. NTA är ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med 
experimentet som grund. Konceptet erbjuder pedagogen 
kontinuerlig fortbildning samt anpassat experimentmaterial och 
lärarhandledning/elevhandledningar. 
 
NTA är främst inriktat på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, 
men visar sig ha spridningseffekt på många fler ämnen. Det finns 
flera olika temaområden att arbeta med som alla är inriktade till 
olika åldersgrupper och väl anpassade till Läroplanen Lgr11. 
 
I kommunen finns en 20% NTA-samordnartjänst som hanterar 
utbildningar inom NTA konceptet, leder NTA-gruppen samt 
inspirerar till utveckling av NO-/teknikundervisning i kommunen 
 
Förslag till åtgärd: Avveckla NTA funktionen. 
 
Konsekvensbeskrivning: En samhällsutmaning är att alltför få 
söker utbildningar och yrken inom ingenjörsvetenskap/teknik. 
Minskar fokus på NTA i kommunen kan det medföra ett minskat 
söktryck på gymnasieutbildningar med naturvetenskaplig/teknisk 
inriktning och på sikt ökar kompetensbristen inom vissa 
yrkesgrupper. Det kollegiala lärandet och engagemanget att 
utveckla no/teknik-undervisningen i kommunen minskar. 
 
Besparing under 2019 beräknas till 62 tkr. 
 
 
Musikskolan 
 
Bakgrund: Musikskolans lärare undervisar i 21 ämnen 
(instrument/sång), undervisar i ensemble (24 orkestrar/körer), 
genomför projekt och offentliga konserter samt klassundervisning i 
musikämnet i grundskolans åk 2. Lärarna är var för sig 
specialiserade inom ett eller några ämnen. Sammansättningen och 
samarbetet gör det möjligt att åstadkomma ett rikt och varierat 
utbud av verksamhet och produktioner. Personalminskningar, 
oavsett ämne, medför att ett färre antal elever kan erbjudas plats i 
undervisningen. Dock, när det gäller ensembleundervisning, både 
Musikskolans egna ensembler och som verksamheten yttrar sig i 
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kommunens musikliv, är påverkan negativ i olika hög grad 
beroende på i vilket/vilka ämnen nedskärningar görs. 
  
Förslag till åtgärd: Då uppsägningstider gör att anpassningar inte 
får någon effekt 2019 är förslaget att anpassa en till två tjänster vid 
pensionsavgång de kommande åren. 
  
Konsekvensbeskrivning: Ej aktuell 2019 
  
Besparing under 2019 beräknas till 0 tkr. 

 
 

Sammanställning av åtgärder – BUS 
 

Åtgärd 2019 2020 2021 

Bemanning förskolan 1 114 000,00 kr 2 228 000,00 kr 2 228 000,00 kr 

Dygnet runt 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

Chef i beredskap 300 000,00 kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr 

Pedagogisk utvecklare 758 800,00 kr 1 516 000,00 kr 1 516 000,00 kr 

Specialpedagog förskolan 550 000,00 kr 1 100 000,00 kr 1 100 000,00 kr 

Förskoleklass, skola, 
fritidshem, särskola 1 345 000,00 kr 2 690 000,00 kr 2 690 000,00 kr 

Integration 855 000,00 kr 1 710 000,00 kr 1 710 000,00 kr 

IKT-pedagog 628 000,00 kr 1 256 000,00 kr 1 256 000,00 kr 
Specialpedagog - tal och 
språk 600 000,00 kr 1 200 000,00 kr 1 200 000,00 kr 

Fritidsgårdsverksamhet 1 125 000,00 kr 2 250 000,00 kr 2 250 000,00 kr 

Övrigt fritidsgårdar 1 000 000,00 kr 1 000 000,00 kr 1 000 000,00 kr 

Fortbildning 1 000 000,00 kr 500 000,00 kr 500 000,00 kr 

Läromedel 1 473 500,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

IKT-samordnare 704 850,00 kr 704 850,00 kr 704 850,00 kr 

Utvecklingssamordnare 339 750,00 kr 679 500,00 kr 679 500,00 kr 

Verksamhetssamordnare 342 300,00 kr 684 600,00 kr 684 600,00 kr 

Ekonom 314 000,00 kr 628 000,00 kr 628 000,00 kr 

HR-personal 157 000,00 kr 314 000,00 kr 314 000,00 kr 
Ersättning för etablering och 
introduktion för nyanlända 
personer 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 
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Ire natur- och kulturskola 1 548 000,00 kr 1 548 000,00 kr 1 548 000,00 kr 

Kreativum 2 300 000,00 kr 2 300 000,00 kr 2 300 000,00 kr 

NTA 62 800,00 kr 125 600,00 kr 125 600,00 kr 

Musikskolan 0,00 kr 1 000 000,00 kr 1 000 000,00 kr 

Summa 16 518 000,00 kr 23 734 550,00 kr 
23 734 550,00 

kr 
 
 
Sammanfattande kommentar 
  
I en kommun med de höga ambitioner som uttrycks i de rådande 
kommunala styrdokumenten, men även i lagstiftningen, krävs att 
strategiska satsningar och långsiktigt hållbara förändringar görs 
med brukarens/medborgarens bästa för ögonen. 
  
Karlshamn bör vara en kommun där tilltro till professionen, 
samplanering, resurseffektivitet, kreativitet och framåtanda präglar 
alla verksamheter. För att nå dit måste alla förändringsprocesser 
och anpassningsåtgärder vara genomtänkta, förankrade, 
kommunicerade och konsekvensbeskrivna/riskanalyserade. 
 
Effektiviseringar finns att göra, men för detta krävs kraftfulla 
strukturåtgärder, bland annat i form av effektivare lokaler (se gjorda 
lokalutredningar). Verksamheterna måste tillåtas att vara delaktiga 
och kreativa i förändringsprocesserna, samtidigt som de utmanas. 
Det kan till exempel handla om att tänka nytt kring samarbete 
mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen eller att förändra 
programstrukturen på gymnasiet och avveckla program. Det är 
också nödvändigt att välja ambitionsnivå när det gäller de frivilliga 
verksamheterna; vilka ska finnas och hur ska de se ut när det gäller 
omfattning, innehåll och organisation. 
  
Utbildningsförvaltningen 2019-01-13 
  
Patrik Håkansson 
Förvaltningschef
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Apr 
Nämnd: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Nämndsordförande: Johnny Persson 

Förvaltning: Utbildning 

Förvaltningschef: Martin Åsman  

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Gymnasieskola 

 Gymnasiesärskola 

 Vuxenutbildning 

 Särskild utbildning för vuxna 

 Lärcentrum 

 

  

185



Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 

inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
 
 
 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Helårsbudget 

2019

Periodens utfall Beräknad 

avvikelse helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårs-          

prognos 2019

Prognos-        

avvikelse helår

Periodens utfall 

föregående år

Intäkter 58 396 19 928 0 0 58 396 0 20 852

Personalkostnader -132 161 -48 392 0 0 -132 161 0 -47 539

Övriga kostnader -83 075 -32 753 -12 094 0 -95 166 -12 094 -32 491

Bruttokostnader -215 236 -81 145 -12 094 0 -227 327 -12 094 -80 030

Nettokostnader -156 840 -61 217 -12 094 0 -168 931 -12 094 -59 178
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Helårsbudget 

2019
Periodens utfall

Helårsprognos 

2019

Prognos-

avvikelse helår

KS projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt < 7 mnkr 0

Stadigvarande läromedel 1 100 8 -1 100

IT-utrustning 2 050 66 -2 050

Arbetsmiljö 1 350 32 -1 350

0

0

0

0

Summa 4 500 106 0 -4 500
 

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
 
Alla verksamheter inom gymnasienämndens har ett resultat för perioden som i stort följer periodbudgeten men med överskott, 
om man ser till det som verksamheterna kan påverka. Gymnasieskolan har ett överskott mot periodbudgeten på 108 tkr, 
gymnasiesärskolan på 419 tkr och vuxenutbildningen på 1 163 mnkr. Det som påverkar periodutfallet negativt, och leder till en 
större avvikelse, är den delen av anpassningskravet som det inte finns beslutade åtgärder kring, 5,094 mnkr. Denna summa 
redovisas som ett engångsbelopp i första perioden och kommer inte öka exponentiellt med resultatrapporterna. När det gäller 
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gymnasieskolan och gymnasiesärskolan så ligger det också en stor avvikelse vad avser kostnaderna för Interkommunal 
ersättning (IKE), 2,163 mnkr, för perioden. Prognosavvikelsen är beräknad till 7 mnkr, men kan både bli högre och lägre 
beroende på hur det slutliga utfallet av antagningen blir. Nuvarande prognos baseras på kostnader och intäkter för IKE för april 
2019. Först efter vårterminen 2019 är avslutad för årskurs 9 går det att ställa en säkrare prognos. 
 
Utifrån att de åtgärder som verksamheten verkställt och de som är planerade att verkställas verkligen kan genomföras utan 
förändringar, så behöver ytterligare åtgärder motsvarande 12,094 mnkr identifieras, beslutas och verkställas för att 
gymnasienämnden ska nå en budget i balans.  
 
 

 

 

 

7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

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

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

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

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

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

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 

kommun 2019-05-14 Dnr: 2019/149 

 
 

 

 
Karlshamns kommun ∙ Barn, ungdom och skola ∙ Barn, ungdom och skola 

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

 

GNNämnd Datum § 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-23  

 
 

Resultatrapport januari-april 2019 för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

Förslag till beslut 
 
att ta resultatrapport för januari-april till protokollet 
 
att ta informationen om verksamhetens arbete med ekonomin utifrån Nämndens beslut, 
till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Budget 2019 för BUS-nämndens verksamheter förutsätter ett genomgripande arbete 
med att minska kostnaderna. Verksamhetens logik gör att budgeten till största del är 
bunden till organisation som löper fram till halvårsskiftet. Detta medför att vidtagna 
åtgärder till största del först kan ge påvisbar effekt då höstens organisation är i drift. Till 
övervägande del är de av Nämnden beslutade besparingar, effektiviseringar och 
anpassningar för perioden januari-april genomförda alternativt lagda i plan för hösten 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förvaltningschefens analys av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbete 

med besparingar, effektiviseringar och anpassningar för perioden januari-april. 
2 RESULTATRAPPORT GN 1904 

 
 
 
Martin Åsman 
T.f förvaltningschef 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 

kommun 2019-05-14 Dnr: 2019/149 

 
 

 

 
Karlshamns kommun ∙ Barn, ungdom och skola ∙ Barn, ungdom och skola 

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

 

Nämnd Datum § 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-23  

 
 

Förvaltningschefens analys av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
arbete med besparingar, effektiviseringar och anpassningar för perioden 
januari-april. 
 
Budget 2019 för BUS-nämndens verksamheter förutsätter ett genomgripande arbete 
med att minska kostnaderna. Verksamhetens logik gör att budgeten till största del är 
bunden till organisation som löper fram till halvårsskiftet. Detta medför att vidtagna 
åtgärder till största del först kan ge påvisbar effekt då höstens organisation är i drift. Till 
övervägande del är de av Nämnden beslutade besparingar, effektiviseringar och 
anpassningar för perioden januari-april genomförda alternativt lagda i plan för hösten 
2019. 
 
 
Genomförda verksamhetsförändringar januari-april 
 

Medel för verksamhetsutveckling för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har för 
budgetåret minskats, vilket ger en direkt effekt motsvarande en kostnadsminskning om 
375 tkr för året. 
 
Budgetposten för lärverktyg för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har minskats, 
vilket ger en direkt effekt motsvarande en kostnadsminskning om 872 tkr för året. 
 
Medel för verksamhetsutveckling för vuxenutbildningen har för budgetåret minskats, 
vilket ger en direkt effekt motsvarande en kostnadsminskning om 131 tkr för året. 
 
Budgetposten för lärverktyg för vuxenutbildningen har minskats, vilket ger en direkt 
effekt motsvarande en kostnadsminskning om 85 tkr för året. 
 
Medel för Cambridge-examen för gymnasieskolan har tagits bort, vilket ger en direkt 
effekt motsvarande en kostnadsminskning om 112 tkr för året. 
 
Medel för plattformen BIU har tagits bort för gymnasieskolan, vilket ger en direkt effekt 
motsvarande en kostnadsminskning om 135 tkr för året. 
 
 
 
Planerade verksamhetsförändringar för hösten 2019 
 
Avskaffar nedsättningen i undervisningstid för förstelärare. Besparingen ger för halvåret 
ca 477 tkr. 
 
Kommande läsårs skolorganisation minskas med 4 tjänster för gymnasieskolan inklusive 
gymnasiesärskolan. Minskningen ger en besparing på halvåret om 1 205 tkr. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 

 2019-05-14 Dnr: 2019/149 

 
 
Bemanningsorganisationen på vuxenutbildningen inklusive lärcentrum minskas med 4 
tjänster. Minskningen ger en besparing om 1 198 tkr. 
 
  
 
Beslutade verksamhetsförändringar som svårligen kan ge effekt för 2019 
 
att i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende utbildningsförvaltningen, 
Karlshamns kommun” minska IKT-verksamheten.  
 
Bedömningen är utifrån dialog med Kreativum och personalavdelningen att den tidplan 
som har antagit inte kommer att kunna leda fram till en ordnad verksamhetsövergång 
enligt beslut. Processen för verksamhetsövergången påbörjades först i formell mening 
efter perioden som redovisas här varför det svårligen kan ske en överföring av 
verksamheten i enlighet med gällande förhandlingsordning. Detta innebär att hela eller 
delar av kostnaden för IKT-verksamheten ligger kvar under Nämndens ansvar. 
 
 
Övriga behov av verksamhetsförändringar som svårligen kan ge effekt för 2019 
 

Ej fördelad besparing utifrån tilldelad budgetram är 5 094 tkr.  
 
 
 
 
Martin Åsman 
T.f förvaltningschef 

196



RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Apr 
Nämnd: Kulturnämnd  

Nämndsordförande: Lena Sandgren  

Förvaltning: Utbildning 
Förvaltningschef: Tf FC Martin Åsman 

Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Kultur Karlshamn   

Namnet på ansvarig chef: Maria Sköldqvist  

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Bibliotek 

 Kultur 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 

inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kultur Karlshamn bidrar till att allas 
lika tillgång till kunskap, 
information och kultur skapar 
förutsättningar för ett mera jämlikt 
och jämställt samhälle 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Kultur Karlshamn bidrar till att ta 
ansvar för morgondagens 
digitaliserade och demokratiska 
informationssamhälle 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Kultur Karlshamns verksamheter 
främjar folkhälsan i kommunen och 
bidrar till utvecklingen av ett 
hållbart samhälle 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kultur Karlshamn stödjer det 
livslånga lärandet 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Kultur Karlshamns läsfrämjande 
insatser och kulturaktiviteter 
stödjer inlärning i kommunens 
pedagogiska verksamheter 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kultur Karlshamns verksamheter 
stimulerar till företagsamhet och 
entreprenörskap inom 
kulturområdet 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Kultur Karlshamns verksamhet 
bidrar till att öka tillgängligheten till 
biblioteksverksamhet i hela 
kommunen 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kultur Karlshamn erbjuder öppna, 
demokratiska arenor och 
mötesplatser 

Skriv nämndens indikator   Välj status 
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Kultur Karlshamn erbjuder tillgång 
till litteratur, lässtimulans och god 
information 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Kultur Karlshamn bidrar till att 
kommuninvånare och besökare tar 
del av ett rikt och varierat utbud av 
kulturaktiviteter och 
kulturupplevelser i samarbete med 
kulturföreningar 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Kultur Karlshamn bidrar till att barn 
och unga under sin fritid tar del av 
ett rikt och varierat utbud av 
kulturaktiviteter och 
kulturupplevelser 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kulturnämnden ansvarar för att 
erbjuda moderna och attraktiva 
arbetsplatser med professionella 
och engagerade medarbetare 

Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
 
 
 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 
 
 
 

 

 

  

202



4. Ekonomisk uppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Helårsbudget 

2019

Periodens 

utfall

Beräknad 

avvikelse helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårsprognos 

2019

Prognos-        

avvikelse helår

Periodens utfall 

föregående år

Intäkter 1 511 783 -80 0 783 -80 514

Personalkostnader -10 377 -4 006 0 0 -4 006 0 -3 874

Övriga kostnader -17 630 -5 749 -116 0 -5 749 -116 -5 604

Bruttokostnader -28 007 -9 755 -116 0 -9 755 -116 -9 478

Nettokostnader -26 496 -8 972 -196 0 -8 972 -196 -8 964
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget
Periodens 

utfall
Helårsprognos

Prognos-

avvikelse

KS projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt > 7 mnkr 0

Inventarier bibliotek 500 0 500 0

IT-teknologi 150 21 150 0

Konstinköp 150 6 150 0

Inventarier Lokstallarna 200 0 200 0

0

0

0

Summa 1 000 28 1 000 0  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
 
Analys av utfall jan-april och prognos helår pekar på att nämnden kommer ha en avvikelse med 180 tkr.  
Årsanslag till kulturföreningar: Utökade bidrag till Karlshamns Museum 100 tkr som nämnden inte fått täckning för 
Lokstallarna: Lägre intäkter för uthyrning av lokalerna i Lokstallarna 80 tkr  
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7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

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

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

 Arbetsmiljö Kontroll av rutin för säkerhet EC 1 gång Kontroll 
av 
organisa
tion. 
Stickpro
v 

Hösten 
2019 

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

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

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR fyll i år 
Period: Jan-Apr 
Nämnd: Omsorgsnämnden  

Nämndsordförande: Leif Håkansson 

Förvaltning: Omsorg 
Förvaltningschef: Torill Skaar Magnusson 

Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Omsorgsförvaltningen 

Namnet på ansvarig chef: Torill Skaar Magnusson  

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 

 Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i förhållande till KF:s 

inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 

Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
Skriv nämndens mål. Skriv nämndens indikator   Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
 
 
 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Helårs budget 

2019

Periodens 

utfall

Beräknad 

avikelse helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårs prognos 

2019

Prognos        

avikelse helår

Periodens utfall 

föregående år

Intäkter 65 060 22 388 2 102 0 67 162 2 102 29 612

Personalkostnader -349 886 -122 620 -17 875 6 065 -361 696 -11 810 -128 996

Övriga kostnader -167 877 -53 549 7 108 0 -160 769 7 108 -42 029

Bruttokostnader -517 763 -176 169 -10 767 6 065 -522 465 -4 702 -171 025

Nettokostnader -452 703 -153 781 -8 665 6 065 -455 303 -2 600 -141 413
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget
Periodens 

utfall
Helårsprognos

Prognos-

avvikelse

KS projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt > 7 mnkr 0

0

ON Investeringsprojekt -3 500 -1 580 -4 500 -1 000

0

0

0

0

0

Summa -3 500 -1 580 -4 500 -1 000  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
Ekonomisk uppföljning 
Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om ca 2 600 tkr. 
Prognosen är optimistisk men det intensiva arbetet som bedrivs i verksamheten visar en succesiv förbättring månad för månad.  
I uppföljningen efter februari var prognosen drygt 12 000 tkr. En stor del av förbättringen är till följd av den förhandling som har skett mellan 
kommun och fastighetsägare när det gäller hyror av de ombyggda och tillbyggda boendena, Ekegården och Östralycke, som har lett till 
minskade hyror på helår med 5 800 tkr. 
Personalkostnaderna är fortfarande för höga i förhållande till budget. Januari är årets dyraste månad då OB för december betalas ut i 
januari. Sjuklönekostnaderna är oproportionerligt höga då influensaperioden har varit intensiv i början av året. Dock visar resultatet en 
begynnande positiv trend när det gäller korttidsfrånvaron i jämförelse med samma period 2017. 
Internbudgeten blev klar i mitten av februari vilket innebär att det gick två månader av året innan alla planerade anpassningar kunde 
effektueras helt. 
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Verksamheten avser att fortsätta arbetet med budget och sjuktal samt fokusera på kärnuppdraget. Anpassningsåtgärderna innebär att det 
inom en del enheter blir övertalig personal. Verksamheten arbetar aktivt med att hantera övertaligheten i hela organisationen i syfte att 
undvika uppsägningar.  
Budgetförutsättningarna kräver förändringar i form av förändrade arbetssätt och annan schemaplanering, vilket är ett systematiskt och 
långsiktigt arbete. Verksamheten avser att göra sitt yttersta för att uppnå balanskravet. 

 
Investeringsuppföljning 
Prognosavvikelse –1 000 tkr enligt ordförandebeslut Kommunstyrelsen 2018-12-21. Dnr 2018/3952. Protokoll 
Omsorgsnämnden § 177, 2018-12-21.  
 
 

 

 

 

7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

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

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

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

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

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

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Apr 
Nämnd: AV-nämnden  

Nämndsordförande: Ulla Sandgren  

Förvaltning: Välj förvaltning. 
Förvaltningschef: Thomas Svensson 

Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Förvaltningen Arbete och välfärd 

Namnet på ansvarig chef: Thomas Svensson  

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Arbetsmarknad 

 Försörjningsstöd 

 Introduktionsverksamhet 

 Individ och familjeomsorg 

 LSS-verksamhet 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Flera förbättringsarbeten har påbörjats när det gäller nämndens två må som kopplas till kommunfullmäktiges mål att Karlshamn tar ansvar för 

morgondagens samhälle. Det är för tidigt att dra några slutsatser om måluppfyllelse. När det gäller kommunfullmäktiges mål om kunskap och 

bildning så har nämnden inte några mål inom detta område. Arbete pågår för att förkorta tiden från försörjningsstöd till egen försörjning. 

Nämndens mål att uppnå varaktigt arbete för personer inom försörjningsstöd är viktigt. När det gäller kvalitetsmålen så är det för tidigt att ge en 

bild av måluppfyllelse. Nämnden har vänt en mycket ofördelaktig utveckling när det gäller placeringar av barn och ungdomar. Prognosen pekar 

mot en halvering av fjolårets kostnader. LSS-verksamheten är i balans och nämndens kostnader för brukare inom LSS har minskat och kommer 

att minskas ytterligare i samband med omstruktureringen av LSS-boendena. Nämndens verksamheteter har tagit stora steg mot att uppnå 

målet kostnadseffektiva verksamheter.  

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
 
Arbete 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Ökad psykisk hälsa hos barn och 
ungdomar i Karlshamn 

Andelen barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa skall årligen minska 

10% Har ökat Ej uppfyllt  

Minskad barnfattigdom för de barn 
vars föräldrar har försörjningsstöd 

Andel barnfamiljer med försörjningsstöd 
skall årligen minska  

10% Har minskat jan-
april med 13% 

Helt 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden har inte något mål om 
erbjudande av kunskap och bildning 

Skriv vilka insatser som din verksamhet har för 
att nå nämndens mål. 

   

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla personer som har 
försörjningsstöd och som står till 
arbetsmarknadens förfogande skall 
ha ett varaktigt arbete 

Antalet hushåll som får försörjningsstöd 
skall årligen minska    
 
 

 
 
Andel i arbete eller studier ett år efter 
inskrivning på Arbetsmarknadsenheten 
 

10 % 
 
 
 
 
 
 
50 % 

Antalet hushåll med 
försörjningsstöd har 
ökat marginellt 
under årets första 
månader 
 
 
Har ej mätts 

Ej uppfyllt  
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Ökad kvalitet i nämndens insatser, 
med kvalitet avses: 
-ökad nöjdhet med insatser 

Andel upplevd nöjdhet hos brukarna 95 % Mäts under hösten Välj status 

-Ökad trygghet hos brukarna Andel upplevd trygghet hos brukarna 90 % Mäts under hösten Välj status 

-Ökad delaktighet för brukarna  Andel upplevd delaktighet hos brukarna 90 % Mäts under hösten Välj status 

-Ökat respektfullt bemötande Andel upplevd respektfullt bemötande 95 % Mäts under hösten Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
 
 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter 

-Nämndens kostnader per brukare inom 
LSS-verksamheten skall årligen minska. 

  Välj status 
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Nämndens kostnader för försörjningsstöd 
skall årligen minska. Nämndens 
kostnader för externa 
missbruksplaceringar skall årligen 
minska Antalet placeringsdygn på 
externa behandlingshem och  för vuxna 
missbrukare skall årligen minska 
Nämndens kostnader för placerade barn i 
extern regi skall årligen minska Antalet 
placeringsdygn på externa HVB-hem och 
konsulentstödda familjehem skall årligen 
minska.  

Se 
verksamhetsplan 
2019 
 
 
 
 
 
 

Ökad social hållbarhet Sjukfrånvaron i verksamheten skall 
årligen minska  

Hänvisning till 
Kommunstyrelsens 
indikatorer 

 Välj status 

Ökad ekologisk hållbarhet Ökad ekologisk hållbarhet      Hänvisning till 
Kommunstyrelsen 
indikatorer 

 Välj status 

 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

Revisorerna har rekommenderat nämnden för arbete och välfärd att förfina nyckeltal för verksamheten, framför allt avseende 
de verksamheter vars resultat som har stora avvikelser från budget. Arbete pågår. Försörjningsstödets kostnader har ökat, 
vilket sannolikt beror på fler hushåll har lämnat etableringsersättningen och övergått till försörjningsstöd. Analyser pågår. 
 
 
 

 

220



 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
D 
D 

 

De beslut som tagits av nämnden för arbete och välfärd under åren 2017 och 2018 har gett effekter. LSS-verksamheten prognosticeras gå mot 

ett mindre överskott under år 2019. Det finns olika anledningar till detta. Antalet ärenden inom personlig assistans har minska. Genomlysningar 

av verksamheten har skett, bland annat möjligheten att ta ut raster istället för övertidsuttag. Insatsen ledsagning och avlösning har förändrats 

och beslut har ändrats. Ett personalbemanningssystem har tagits fram för att säkerställa att det är rätt personalbemanning i verksamheterna, 

med mera. Balansen resultat och budget enligt prognosen är uppnått. Det sker innan effekterna av omstruktureringen av gruppbostäderna. 

Inom Individ- och familjeomsorgen har kostnaderna minskat inom barn och familj. Prognosen är att kostnaderna kommer att minska med 22 

mnkr i jämförelse med resultatet år 2018. Anledningarna är förändrade rutiner innan beslut om placering tas. Enhetschefen skall godkänna 

förslaget och alternativen till placeringar utreds noggrannare. Den satsningen som nämnden gjort på öppenvårdsinsatser har lett till att 

placeringarna minskar då nämnden har alternativ till placeringarna. 

Det finns idag en betydligt högre kostnadsmedvetenhet i alla led, vilket också är en förutsättning för att uppnå högre kostnadseffektivitet. 

 

  

221



4. Ekonomisk uppföljning 

Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

Helårs budget 

2019

Periodens utfall Beräknad 

avikelse helår

Effekter av 

anpassningar 

och åtgärder

Helårs prognos 

2019

Prognos        

avikelse helår

Periodens utfall 

föregående år

Intäkter 87 325 41 248 34 522 0 121 847 34 522 40 422

Personalkostnader -252 886 -96 379 -35 739 0 -288 625 -35 739 -91 914

Övriga kostnader -181 891 -35 587 -25 742 0 -207 633 -25 742 -56 236

Bruttokostnader -434 777 -131 966 -61 481 0 -496 258 -61 481 -148 150

Nettokostnader -347 452 -90 718 -26 959 0 -374 411 -26 958 -107 728
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr Årsbudget Periodens utfall Helårsprognos
Prognos-

avvikelse

Projekt > 7 mnkr

2736, LSS Boken, Mariegården 1 600 37 1 600 0

barnvht och övrigt 0

2776, Larm LSS 200 0 200 0

2736, Mariegården vuxen 700 0 700 0

2743, Gallerian 300 0 300 0

2610, Arbetsmarknad 200 0 200 0

2756, IT 200 0 200 0

2772, Brandskydd LSS 300 0 300 0

2738, Renovering lägenheter 500 500 0

Summa 4 000 37 4 000 0  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
 
 

Den ekonomiska avvikelsen med 26  958 tkr beror framför allt på insatser för vuxna, insatser för barn och familj samt försörjningsstöd. Ett viktigt 

resultat är att LSS-verksamheten prognosticeras att vara i balans vid årets slut. Det är mycket glädjande att placeringar av barn och ungdomar 
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har minskat. Av prognosen framgår att placeringskostnaden på årsbasis kommer att vara 22 mnkr lägre än under år 2018. En plan skall tas 

fram där nämnden kommer att redovisa hur verksamheterna ur ett längre perspektiv skall komma i balans med budget. 

Bedömningen är att nämnden inte kan åstadkomma ett resultat i balans. Bedömningen är också att nämnden inte på egen hand kan ytterligare 

minska kostnaderna. Förslag lämnas därför till nämnden att hos kommunfullmäktige begära 25 958 tkr i tilläggsanslag, alternativt att 

kommunfullmäktige accepterar nämndens långsiktiga plan för att återställa ett resultat i balans.  

 

 

7. Uppföljning internkontrollplan   

Det har inte gjorts någon uppföljning av nämndens interkontrollplan. 

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

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

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 
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Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

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

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

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

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

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillskjuta 23 mnkr till Nämnden för arbete och välfärd 
 
att finansiering sker från finansförvaltningen 
 
Reservation 
 
Magnus Gärdebring (M) anmäler reservation mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Nämndens prognos för år 2019 är ett underskott med 26 958 tkr. Underskottet beror i 
huvudsak på insatser för vuxna, barn och familj samt försörjningsstöd.  
 
LSS-verksamheten har ett prognosticerat överskott. Inom LSS har genomlysningar 
genomförts inom ett flertal områden som resulterat i en ekonomisk balans. Det är färre 
personer som har LSS-insatsen Personlig assistans, vilket också påverkar resultatet 
positivt.  
 
Inom Individ och familjeomsorgen har placeringskostnaderna för barn och ungdomar i 
princip halverats. Enligt prognosen är den positiva förändringen 22 mnkr lägre än 
fjolårets resultat. Anledningen är att nämnden kan erbjuda alternativa insatser på 
hemmaplan. Processerna vid placeringar har gåtts igenom och förändrats.  
 
Kostnadsökningen inom försörjningsstöd beror sannolikt på en ökning av antalet hushåll 
som lämnat etableringsersättningen och övergått till försörjningsstöd. 
Etableringsersättningen vara i 24 månader.  
 
26,9 mnkr är ett betydligt bättre resultat i jämförelse med resultatet år 2018 som var ca 
43 mnkr.  
 
Nämnden har vidtagit och planerat långsiktiga åtgärder för att komma i balans mellan 
budget och resultat. Nämnden bedömer att det är fullt möjligt att vara i ekonomisk 
balans år 2022.  
 
Resultatet för år 2019 kommer inte att vara i balans, vilket tvingar nämnden att hos 
kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 26 958 tkr för att återställa ett resultat 
i balans år 2022. 
 
Yrkande 
 
Magnus Gärdebring yrkar avslag på nämndens begäran om tilläggsanslag. 
 
Ordföranden yrkar bifall till nämndens begäran om tilläggsanslag. 
 
Beslutsgång 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Ordföranden prövar sitt yrkande mot Magnus Gärdebrings yrkande och finner 
kommunstyrelsen bifalla ordförandens yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-06-04 
Resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2019.  
Sammanställning resultat för januari-april 2019. 
Mål och budget 2020-2022. 
Protokollsutdrag AV § 72/2019. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Controller Susanne Andersen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-06-04 Dnr: 2019/282 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2019-06-04 193 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  
 
 
Begäran om tilläggsanslag från nämnden för arbete och välfärd 
 
Förslag till beslut 
 
att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 26 958 tkr för att återställa ett 
resultat i balans år 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Nämndens prognos för år 2019 är ett underskott med 26 958 tkr. Underskottet beror i 
huvudsak på insatser för vuxna, barn och familj samt försörjningsstöd.  
 
LSS-verksamheten har ett prognosticerat överskott. Inom LSS har genomlysningar 
genomförts inom ett flertal områden som resulterat i en ekonomisk balans. Det är färre 
personer som har LSS-insatsen Personlig assistans, vilket också påverkar resultatet 
positivt.  
 
Inom Individ och familjeomsorgen har placeringskostnaderna för barn och ungdomar i 
princip halverats. Enligt prognosen är den positiva förändringen 22 mnkr lägre än 
fjolårets resultat. Anledningen är att nämnden kan erbjuda alternativa insatser på 
hemmaplan. Processerna vid placeringar har gåtts igenom och förändrats.  
 
Kostnadsökningen inom försörjningsstöd beror sannolikt på en ökning av antalet hushåll 
som lämnat etableringsersättningen och övergått till försörjningsstöd. 
Etableringsersättningen vara i 24 månader.  
 
26,9 mnkr är ett betydligt bättre resultat i jämförelse med resultatet år 2018 som var ca 
43 mnkr.  
 
Nämnden har vidtagit och planerat långsiktiga åtgärder för att komma i balans mellan 
budget och resultat. Nämnden bedömer att det är fullt möjligt att vara i ekonomisk 
balans år 2022.  
 
Resultatet för år 2019 kommer inte att vara i balans, vilket tvingar nämnden att hos 
kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 26 958 tkr för att återställa ett resultat 
i balans år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-06-04 
Resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2019.  
Sammanställning resultat för januari-april 2019. 
Mål och budget 2020-2022. 
Protokollsutdrag AV § 72/2019. 
 

228



 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-06-04 Dnr: 2019/282 

 

Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
 
 
 
 
Thomas Svensson 
Förvaltningschef
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RESULTATRAPPORT NÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-Apr 
Nämnd: AV-nämnden  
Nämndsordförande: Ulla Sandgren  
Förvaltning: Arbete och välfärd 
Förvaltningschef: Thomas Svensson 
Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Förvaltningen Arbete och välfärd 
Namnet på ansvarig chef: Thomas Svensson  

 
Nämndens verksamhetsområden 

 Arbetsmarknad 
 Försörjningsstöd 
 Introduktionsverksamhet 
 Individ och familjeomsorg 
 LSS-verksamhet 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Flera förbättringsarbeten har påbörjats när det gäller nämndens två må som kopplas till kommunfullmäktiges mål att Karlshamn tar ansvar för 
morgondagens samhälle. Det är för tidigt att dra några slutsatser om måluppfyllelse. När det gäller kommunfullmäktiges mål om kunskap och 
bildning så har nämnden inte några mål inom detta område. Arbete pågår för att förkorta tiden från försörjningsstöd till egen försörjning. 
Nämndens mål att uppnå varaktigt arbete för personer inom försörjningsstöd är viktigt. När det gäller kvalitetsmålen så är det för tidigt att ge en 
bild av måluppfyllelse. Nämnden har vänt en mycket ofördelaktig utveckling när det gäller placeringar av barn och ungdomar. Prognosen pekar 
mot en halvering av fjolårets kostnader. LSS-verksamheten är i balans och nämndens kostnader för brukare inom LSS har minskat och kommer 
att minskas ytterligare i samband med omstruktureringen av LSS-boendena. Nämndens verksamheteter har tagit stora steg mot att uppnå 
målet kostnadseffektiva verksamheter.  

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
 
 
Arbete 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Ökad psykisk hälsa hos barn och 
ungdomar i Karlshamn 

Andelen barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa skall årligen minska 

10% Har ökat Ej uppfyllt  

Minskad barnfattigdom för de barn 
vars föräldrar har försörjningsstöd 

Andel barnfamiljer med försörjningsstöd 
skall årligen minska  

10% Har minskat jan-
april med 13% 

Helt 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Nämnden har inte något mål om 
erbjudande av kunskap och bildning 

Skriv vilka insatser som din verksamhet har för 
att nå nämndens mål. 

   

 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Alla personer som har 
försörjningsstöd och som står till 
arbetsmarknadens förfogande skall 
ha ett varaktigt arbete 

Antalet hushåll som får försörjningsstöd 
skall årligen minska    
 
 
 
 
Andel i arbete eller studier ett år efter 
inskrivning på Arbetsmarknadsenheten 
 

10 % 
 
 
 
 
 
 
50 % 

Antalet hushåll med 
försörjningsstöd har 
ökat marginellt 
under årets första 
månader 
 
 
Har ej mätts 

Ej uppfyllt  
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Ökad kvalitet i nämndens insatser, 
med kvalitet avses: 
-ökad nöjdhet med insatser 

Andel upplevd nöjdhet hos brukarna 95 % Mäts under hösten Välj status 

-Ökad trygghet hos brukarna Andel upplevd trygghet hos brukarna 90 % Mäts under hösten Välj status 
-Ökad delaktighet för brukarna  Andel upplevd delaktighet hos brukarna 90 % Mäts under hösten Välj status 
-Ökat respektfullt bemötande Andel upplevd respektfullt bemötande 95 % Mäts under hösten Välj status 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
 
 
 
 
 
Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 

indikator 
Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter 

-Nämndens kostnader per brukare inom 
LSS-verksamheten skall årligen minska. 

  Välj status 
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Nämndens kostnader för försörjningsstöd 
skall årligen minska. Nämndens 
kostnader för externa 
missbruksplaceringar skall årligen 
minska Antalet placeringsdygn på 
externa behandlingshem och  för vuxna 
missbrukare skall årligen minska 
Nämndens kostnader för placerade barn i 
extern regi skall årligen minska Antalet 
placeringsdygn på externa HVB-hem och 
konsulentstödda familjehem skall årligen 
minska.  

Se 
verksamhetsplan 
2019 
 
 
 
 
 
 

Ökad social hållbarhet Sjukfrånvaron i verksamheten skall 
årligen minska  

Hänvisning till 
Kommunstyrelsens 
indikatorer 

 Välj status 

Ökad ekologisk hållbarhet Ökad ekologisk hållbarhet      Hänvisning till 
Kommunstyrelsen 
indikatorer 

 Välj status 

 
 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 
verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Revisorerna har rekommenderat nämnden för arbete och välfärd att förfina nyckeltal för verksamheten, framför allt avseende 
de verksamheter vars resultat som har stora avvikelser från budget. Arbete pågår. Försörjningsstödets kostnader har ökat, 
vilket sannolikt beror på fler hushåll har lämnat etableringsersättningen och övergått till försörjningsstöd. Analyser pågår. 
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3. Nämndens framgångar  
Framgångar under året 
D 
D 

 

De beslut som tagits av nämnden för arbete och välfärd under åren 2017 och 2018 har gett effekter. LSS-verksamheten prognosticeras gå mot 
ett mindre överskott under år 2019. Det finns olika anledningar till detta. Antalet ärenden inom personlig assistans har minska. Genomlysningar 
av verksamheten har skett, bland annat möjligheten att ta ut raster istället för övertidsuttag. Insatsen ledsagning och avlösning har förändrats 
och beslut har ändrats. Ett personalbemanningssystem har tagits fram för att säkerställa att det är rätt personalbemanning i verksamheterna, 
med mera. Balansen resultat och budget enligt prognosen är uppnått. Det sker innan effekterna av omstruktureringen av gruppbostäderna. 

Inom Individ- och familjeomsorgen har kostnaderna minskat inom barn och familj. Prognosen är att kostnaderna kommer att minska med 22 
mnkr i jämförelse med resultatet år 2018. Anledningarna är förändrade rutiner innan beslut om placering tas. Enhetschefen skall godkänna 
förslaget och alternativen till placeringar utreds noggrannare. Den satsningen som nämnden gjort på öppenvårdsinsatser har lett till att 
placeringarna minskar då nämnden har alternativ till placeringarna. 

Det finns idag en betydligt högre kostnadsmedvetenhet i alla led, vilket också är en förutsättning för att uppnå högre kostnadseffektivitet. 
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4. Ekonomisk uppföljning 
Info: Fyll i det ekonomiska resultatet. Klicka på bilden som är kopplad till Excel. 

 

Helårs budget 
2019

Periodens 
utfall

Beräknad 
avikelse helår

Effekter av 
anpassningar 
och åtgärder

Helårs prognos 
2019

Prognos        
avikelse helår

Periodens utfall 
föregående år

Intäkter 87325 41 248 34 522 0 121 847 34522 40 422

Personalkostnader -252 886 -96 379 -35 739 0 -288 625 -35 739 -91 914
Övriga kostnader -181 891 -35 587 -25 742 0 -207 633 -25742 -56 236

Bruttokostnader -434777 -131966 -61481 0 -496258 -61481 -148150

Nettokostnader -347452 -90718 -26959 0 -374411 -26959 -107728
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5. Investeringsuppföljning 

 

2743, Gallerian 300 0 300 0
2610, Arbetsmarknad 200 0 200 0
2756, IT 200 0 200 0
2772, Brandskydd LSS 300 0 300 0
2738, Renovering lägenheter 500 500 0

Summa 4 000 37 4 000 0
0

 
6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
Kommentar och analys 

 
 

Den ekonomiska avvikelsen med 26  958 tkr beror framför allt på insatser för vuxna, insatser för barn och familj samt försörjningsstöd. Ett viktigt 
resultat är att LSS-verksamheten prognosticeras att vara i balans vid årets slut. Det är mycket glädjande att placeringar av barn och ungdomar 
har minskat. Av prognosen framgår att placeringskostnaden på årsbasis kommer att vara 22 mnkr lägre än under år 2018. En plan skall tas 
fram där nämnden kommer att redovisa hur verksamheterna ur ett längre perspektiv skall komma i balans med budget. 

Bedömningen är att nämnden inte kan åstadkomma ett resultat i balans. Bedömningen är också att nämnden inte på egen hand kan ytterligare 
minska kostnaderna. Förslag lämnas därför till nämnden att hos kommunfullmäktige begära 25 958 tkr i tilläggsanslag, alternativt att 
kommunfullmäktige accepterar nämndens långsiktiga plan för att återställa ett resultat i balans.  
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7. Uppföljning internkontrollplan   
Det har inte gjorts någon uppföljning av nämndens interkontrollplan. 

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment Kontroll 
ansvar Frekvens  Metod Mät  

period 
Rapportering 
till 

Marker
a  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 
Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

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

Mutor och 
bestickning 

Kontroll av att information av 
policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 
              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 

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

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

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

eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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Arbete- och Välfärd, sammanställning resultat för perioden Januari - April 2019 

Nämnden för Arbete- och Välfärd 1901-1904

Verksamhet
Prognos 
helårs-

avvikelse

Avvikelse         
1901-1903 

Diff
Avvikelse         
1801-1812 

Diff

LSS 717 117 600 -7 219 7 336
Ledning och gemensamt 704 29 675 2 459 -2 430
Social psykiatrin -221 87 -308 -2 737 2 824
Insatser för vuxna -7 346 -8 042 697 -6 956 -1 086
Barn och familj -19 565 -19 053 -512 -41 182 22 129
Försörjning -3 417 -2 729 -689 3 462 -6 191
Arbetsmarknad 73 47 26 4 572 -4 525
Introduktion 1 128 1 124 5 3 620 -2 496
Ensamk flyktingungdom 968 1 283 -315 894 389
Summa -26 958 -27 137 178 -43 088 15 951

Föregående uppföljning Bokslut 2018

Uppföljning för period  1901-1904 avseende Arbete- och Välfärds förvaltningen

Arbete- och Välfärds prognos för 2019 är             - 26 958 tkr 

E) Familjerätt -0,6 mnkr 

D) Övriga öppna insatser -1,1 mnkr.

Avvikelsen beror på framförallt  Insatser för vuxna, insatser för Barn- och familj och försörjninsstöd.

1. LSS, Prognostiserad överskott. 

2. Ledning och gemensamt, mindre överskott.

3. Socialpsykiatrin har ett mindre underskott pga ökad bemanning på gruppboenden.

F) Övrigt -1,1 mnkr

9. Ensamkommande, Prognisticerad överskott beror på högre intäkter, +0,97 mnkr.   

5. Barn och familj Underskottet beror på : 

A) kostnader för ökat antal obudgeterade tjänster kostnader för insatser i förebyggande syfte och inhyrda konsulter - 9,2 mnkr.

B) Institutionsvård Underskott - 4,8 mnkr

C) Familjehem (egna och konsulentstödda)  -4,4 mnkr 

4. Insatser för vuxna, Underskottet beror framförallt på höga kostnader för institutions placeringar  -1,8 mnkr, VINR (Våld i nära 
relationer) -3,7 mnkr  och för Stukturerad öppenvård för övriga vuxna -0,7 mnkr, Boendestöd +0,8 mnkr. Lågtröskelboende -0,4 
mnkr, Övrigt  0 mnkr.

6. Försörjningsstöd, underskott - 3,4 mnkr. 

7. Arbetsmarknad har ett mindre överskott.

8. Introduktion, Ett överskott till följd av hög antal nyanlända under 2017/2018 samt att kostnaderna ligger på än lägre nivå, +1,1 
mnkr.
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Mål och Budget för 2020 och plan för 2021-2022 
1. Sammanfattning för förvaltningen arbete och välfärd 

 
Nämnden för arbete och välfärd har en långsiktig plan för att öka 
kostnadseffektiviteten inom LSS. En omstrukturering av gruppboendena är den 
viktigaste åtgärden. Under år 2019 startar två nya gruppbostäder, vilket innebär 
att mycket kostnadskrävande boenden och extern placering avvecklas. 
Förändringarna fortsätter under år 2020 och 2021. Under år 2020 kommer två 
nya gruppbostäder att vara klara och flera kostnadskrävande boenden kommer 
att avvecklas. Det är sannolikt att fler gruppbostäder kommer att byggas efter år 
2020. På sikt kommer kostnaderna för LSS att minska. Efter den ekonomiska 
uppföljningen efter mars månad visar LSS ett positivt ekonomiskt resultat i 
förhållande till budgeten. 
 
Enligt ovan nämnda uppföljning har även nämndens placeringskostnader för 
barn och ungdomar minskat drastiskt. De åtgärder som nämnden beslutat om år 
2017 och 2018 har gett resultat. Idag finns resurser för hemmaplanslösningar, 
vilket innebär att flera placeringar kan undvikas. En omorganisering genomförs 
inom beslut/öppenvården för vuxna för att skapa ett helhetsansvar. Inom 
försörjningsstöd, introduktionsverksamhet och arbetsmarknadsverksamheten 
pågår ett arbete att förkorta tiden från försörjningsstöd till egen försörjning. I 
tabellen nedan” Personal och volymförändringar” framgår att nämnden behöver 
10 mnkr år 2020 och därefter förväntas verksamheten ge överskott i förhållande 
till budgetramen. Det förutsätter att det inte sker några omfattande 
volymförändringar. 

 

Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål 

Nämndsmål 

Karlshamn är en plats för trygghet och 
livskvalitet 

Ökad kvalitet i nämndens insatser, med 
kvalitet avses: 

-Ökad nöjdhet med insatser 

-Ökad trygghet hos brukarna  

-Ökad delaktighet för brukarna 
-Ökat respektfullt bemötande 
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Karlshamn tar ansvar för 
morgondagens samhälle 

Ökad psykisk hälsa hos barn och ungdomar 
i Karlshamn 

Minskad barnfattigdom. Fler föräldrar i egen 
försörjning i stället för försörjningsstöd 

 

Karlshamn ger utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap 

 

Alla personer som har försörjningsstöd och 
som står till arbetsmarknadens förfogande 
skall ha ett varaktigt arbete 

 

Karlshamns kommun är en effektiv 
och innovativ kommun 

 

Ökad kostnadseffektivitet i nämndens 
verksamheter 

Ökad social hållbarhet 
Ökad ekologisk hållbarhet 

 

 

 

Verksamhets- och personal-
förändringar (mnkr) 

Bruttokostn/ 
Effektivisering 

2020 2021 2022 

Bruttokostnad -8 500 -8 800 -9 000 VUX, Mariegården och VINR 

Effektivisering 4 000 4 500 5 000 

Bruttokostnad -8 500 -8 800 -9 000 Placeringar, Familjehem externt, 
Öppen vård externt. 

Effektivisering 4 000 8 200 11 100 

Bruttokostnad -9 200 -9 500 -9 800 Ej budgeterade tjänster,  
stimulansmedel 

Effektivisering 2 113 2 113 2 113 

Bruttokostnad 0 0 0 Effektivisering Boken/LSS 

Effektivisering 3087 6 900 10 800 

Bruttokostnad 0 0  0 Effektivisering 
Arbetsmarknad/Försörjningsstöd/ 
Introduktion Effektivisering 3000 3 800 4 600 

Nettokostnad (under förutsättning 
att det inte sker volymförändringar) 

 -10 000 -1 587 5 813  

 

 

 

241



Verksamhetsområde: LSS 
2. Bedömning av utvecklingen de kommande tre åren 
 
Prioriteringar för att nå KF:S inriktningsmål 
Under de kommande tre åren kommer den nu påbörjade omstruktureringen av 
gruppbostäderna att fortsätta. Nämndens bedömning är att LSS blir betydligt mer 
kostnadseffektiv och kvaliteten i verksamheten kommer att öka genom lokaler som 
bättre tar tillvara de boendes behov av anpassningar. Det har pågått en 
genomlysning av verksamhetens olika delar under åren 2017 och 2018. Den 
kommer att fortsätta under de kommande tre åren. Omstruktureringen av 
gruppbostäderna måste prioriteras eftersom de ger minskade driftkostnader. 
 
3. Ekonomiska förutsättningar och bedömningar 
 
Kortfattad analys och ekonomiska bedömningar 
Utifrån nuvarande situation är nämndens bedömning att från och med år 2019 och 
framåt är LSS-verksamheten stabil. Åtgärder har vidtagits i det dagliga arbetet och  
det har varit volymförändringar inom personlig assistans. Det är färre personer som 
har personlig assistans idag. Stora effektiviseringar sker under de närmaste åren 
vilket leder till ökad kostnadseffektivitet. 
 
Förslag till effektiviseringar/ åtgärder 

 Gruppboendet Boken startar i slutet av maj. Vilket leder till att boendena 
Strömma 7 och Paviljongen avvecklas. En extern placering kan också tas 
hem. 

 Sammanslagning av korttidsverksamheterna Puzz och Pärlan sker under år 
2019 vilket leder till kostnadsminskningar och utökat antal platser 

 Gruppboendet på Mariegården startar under året vilket leder till att ytterligare 
ett gruppboende kan avvecklas 

 Genomlysning av insatsen kontaktperson genomförs 
 Ytterligare två gruppboenden projekteras med verksamhetsstart under år 

2020. Avveckling av ytterligare kostnadskrävande gruppboenden sker 
 Genomlysning av resor till daglig verksamhet.  

 

Verksamhetsområde: Individ och familjeomsorg 
(Barn och familj, vuxna och socialpsykiatri) 
2. Bedömning av utvecklingen de kommande tre åren 
 
Prioriteringar för att nå KF:S inriktningsmål 
Den glädjande utvecklingen när det gäller minskningen av placeringar av barn och 
ungdomar förväntas fortsätta de närmaste åren. I första hand är det nämndens 
satsningar på insatser på hemmaplan som leder till mer kostnadseffektiva insatser. 
Det krävs också organisatoriska förändringar för att uppnå kostnadseffektivitet. Med 
syftet att minska andelen konsulentstödda familjehem har nämnden beslutat att höja 
ersättningen till egna familjehem. Det blir då mer attraktivt att ha avtal direkt med 
kommunen. En förstärkning av familjehemsgruppen ger också bättre förutsättningar 
att rekrytera egna familjehem. Det är sannolikt att öppenvården för barn och familj 
kommer att utökas de närmaste åren. 
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Barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar i Karlshamn. Under de närmaste åren är 
det nödvändigt att förbättra samverkan internt i kommunen och med Region 
Blekinge. Det finns idag stora förutsättningar att effektivisera samverkan med 
Regionen. 
 
Prognosen pekar mot ett underskott år 2019 med ca 8 mnkr vilket är 1 mnkr sämre i 
jämförelse med år 2018. Nämnden har beslutat om att inrätta ett stödboende för 
missbrukare. Bedömningen är att vissa externa placeringar kan undvikas och att 
nödvändiga externa placeringar kan avslutas i tidigare skede genom att själva 
ansvara för eftervården. En satsning på sysselsättning för missbrukare förväntas 
också vara ett led i en förbättrad egen öppenvård. Bedömningen är att kommunen 
står bättre rustade att ge effektiva insatser under de närmaste åren. 
 
En del i underskottet för vuxna är våld i nära relationer. Nämnden deltar i både riks 
och regional samverkan för att kunna erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar. En 
genomlysning skall genomföras. Bedömningen är att inflödet av ärenden kommer att 
öka de närmaste åren. 
 

3. Ekonomiska förutsättningar och bedömningar 
 
Kortfattad analys och ekonomiska bedömningar 
De ekonomiska förutsättningarna inom verksamhetsområdet är inte tillräckliga under 
planperioden för att uppnå balans mellan budget och utfall. De åtgärder som 
nämnden har beslutat om förväntas ge bättre resultat under planperioden.  
 
Förslag till effektiviseringar/ åtgärder 
Rekrytering av behandlingspersonal för barn, familjer och ungdomar (Har 
genomförts) samt enhetschef till gruppen. (Enhetschef på plats i början av juni) 

 Förstärkning av familjehemssektionen (Har genomförts) 
 Rekrytering av jourfamiljehem (Har genomförts) 
 Organisatoriska förändringar (Genomförs inom kort) 
 Stödboende på Mariegården (Startar efter sommaren) 
 Höjning av ersättningen till egna familjehem (Har genomförts) 
 Föräldrastödsgrupp och barngrupp (Musslan) (Har genomförts) 
 12-stegsprogrammet (Missbruksbehandling) (Har genomförts) 
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Verksamhetsområde: Arbetsmarknad, 
försörjningsstöd och introduktionsverksamhet 
2. Bedömning av utvecklingen de kommande tre åren 
 
Prioriteringar för att nå KF:S inriktningsmål 
Bedömningen är att under de kommande tre åren kommer de tre verksamheterna 
att förbättra resultatet när det gäller fler i egen försörjning och färre hushåll som får 
försörjningsstöd. Det finns en mycket stor utmaning i att förbättra processer och 
samarbete mellan de tre olika delarna. De förändringar/anpassningar som måste 
göras leder till både ökad kvalitet för den enskilde och på sikt till betydligt lägre 
kostnader. Bedömningen är att nämndens mål att alla som har försörjningsstöd och 
står till arbetsmarknadens förfogande skall ha ett varaktigt arbete, kommer att 
uppnås under planperioden 
 
4. Ekonomiska förutsättningar och bedömningar 
 
Kortfattad analys och ekonomiska bedömningar 
Bedömningen är att de resurser som är budgeterade till de tre verksamheterna på 
sikt är tillräckliga. Nämnden måste organisera arbetet så att resurserna används på 
ett annat sätt. Det kommer att krävas flera arbetsträningsplatser som tidsbegränsas 
för att undvika inlåsningseffekter inom både försörjningsstöd, introduktion och 
arbetsmarknadsenheten. 
  
Förslag till effektiviseringar/ åtgärder 

 Organisationsförändringar- Tre enheter –En enhet 
 Processkartläggning 
 Nya rutiner 
 Praktikanskaffning  

Arbetet pågår. 

3. Investeringar 
Investeringar redovisas i bifogade excel-bilagor enligt anvisningar. 

4. Personal och kompetensförsörjning 
Under år 2018 var det mycket svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare och 
kompetenta enhetschefer till verksamheterna. Situationen har förbättrats under år 
2019. Flera kompetenta enhetschefer har anställts och rekryteringen av erfarna 
socialsekreterare har lyckats. Det innebär att verksamheten inte behöver rekrytera 
socialsekreterarkonsulter. Omgivningens bild av verksamheten är mycket mer 
positiv än tidigare, vilket har framförts av sökande till lediga tjänster. 

För att lyckas med framtida rekryteringar krävs det att den positiva utveckling som 
skett hittills under år 2019 fortsätter. Det är nödvändigt att det finns en bild av att 
Karlshamn har en väl fungerande verksamhet och som uppnår goda resultat. Det 
pågår ständiga förbättringsarbeten för på så sätt locka nya medarbetare att söka sig 
till Karlshamn. 
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Under år 2018 har det också varit fokus på sjuktalen. Framför allt har det arbetats 
med rehabilitering av långtidssjuka. Totalt har sjuktalen minskats under år 2018.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-05-23 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13.15—16.00. Ajournering kl. 14.45—15.00. 

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) 
Tommy Persson 1:e vice ordf (S) 
Britt Karlsson Ledamot (SD) 
Ankie Boklund Ledamot (C) 
Sirkka Kahilainen Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Bengt Källström (S)  
Marie Bengtsson (S)                              

                           Elin Petersson (M) 
Dan Munther (KD) 

 

Närvarande 
ersättare 

  

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Ulrica Månsson, verksamhetschef IFO 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef LSS  
Faruc Saric, administrativ chef 
Sandra Belic, controller 
Martin Kemi, enhetschef §§ 69-71, 80-81 
Johanna Magnusson Tomasdotter, enhetschef §§ 69-71 
Tina Gunnarsson, handläggare §§ 69-71 

 

Paragrafer §§ 69 – 85  

Utses att justera Britt Karlsson (SD) 

Justeringsdatum  2019-05-24 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Ulla Sandgren  
   
Justerande …………………………………………  
                               Britt Karlsson 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-05-23 

Sida 2(4) 

 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för arbete och välfärd 

Beslutsdatum: 2019-05-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-05-27 

Tillkännages t.o.m.: 2019-06-17 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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Karlshamns 
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PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-05-23 

Sida 3(4) 

 

 
§ 72 Resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2019 2019/282 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2019 
 
att godkänna upprättad effektiviseringsplan 2020-2022 
 
att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 26 958 tkr, alternativt att 
kommunfullmäktige godkänner nämndens effektiviseringsplan för att komma i 
ekonomisk balans år 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Nämndens prognos för år 2019 är ett underskott med 26 958 tkr. Underskottet beror i 
huvudsak på insatser för vuxna, barn och familj samt försörjningsstöd. 
 
LSS-verksamheten har ett prognosticerat överskott. Inom LSS har genomlysningar 
genomförts inom ett flertal områden som resulterat i en ekonomisk balans. Det är färre 
personer som har LSS-insatsen Personlig assistans, vilket också påverkar resultatet 
positivt.  
 
Inom Individ och familjeomsorgen har placeringskostnaderna för barn och ungdomar i 
princip halverats. Enligt prognosen är den positiva förändringen 22 mnkr lägre än 
fjolårets resultat. Anledningen är att nämnden kan erbjuda alternativa insatser på 
hemmaplan. Processerna vid placeringar har gåtts igenom och förändrats. 
Kostnadsökningen inom försörjningsstöd beror sannolikt på en ökning av antalet hushåll 
som lämnat etableringsersättningen och övergått till försörjningsstöd. 
Etableringsersättningen vara i 24 månader. 
 
26,9 mnkr är ett betydligt bättre resultat i jämförelse med resultatet år 2018 som var ca 
43 mnkr.  
 
Nämnden har vidtagit och planerat långsiktiga åtgärder för att komma i balans mellan 
budget och resultat. Nämnden bedömer att det är fullt möjligt att vara i ekonomisk 
balans år 2022. En effektiviseringsplan har tagits fram för att redovisa åtgärder och vilka 
kostnadseffektiviseringar som skall göras.  
 
Resultatet för år 2019 kommer inte att vara i balans, vilket tvingar nämnden att hos 
kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 26 958 tkr, alternativt att 
kommunfullmäktige godkänner nämndens effektiviseringsplan för att återställa ett 
resultat i balans år 2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-05-16 
Resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2019. 
Sammanställning resultat för januari-april 2019. 
Effektiviseringsplan för nämnden 2020-2022.  
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2019-05-23 

Sida 4(4) 

 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
Controller Sandra Belic 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Teknik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande: 
 
att Karlshamns kommun skall svara för parkeringsövervakning enligt lagen om 
kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24). 
 
att den kommunala parkeringsövervakningen omfattar området som motsvarar 
Karlshamns kommun. 
 
att parkeringsövervakningen ska fullgöras av parkeringsvakter 
 
att parkeringsvakter förordnas av Karlshamns kommun. 
 
att anlita bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag. 
 
att parkeringsövervakningen fullgörs av minst 4 parkeringsvakter. 
 
att ovanstående beslut ersätter beslut av kommunfullmäktige den 1987-06-15 § 124. 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande beslut daterat 16 juni 1987 innehåller flera delar som behöver uppdateras: 
 

- Områdesbeskrivningen är missvisande. 
- Parkeringsövervakningen skall fullgöras med personal som är anställd av 

kommun. 
 
Bilaga 
 
Tjänsteskrivelse 
Tidigare beslut KF § 124 1987-06-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Polismyndigheten 
Per Olsson – Trafikhandläggare 
Ulrika Nordén Johansson - Förvaltningschef 
 
 
Yrkanden 
 
Beslutsgång 
 
Omröstning 
 
Reservationer 
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Teknik- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum:  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-06-05 Dnr: 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Gata- och parkverksamheten 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Teknik- och fritidsnämnden 2019-06-12  
Kommunstyrelsen   
Kommunfullmäktige 2019-06-17  

 
 
Nya beslut om kommunal parkeringsövervakning 
 
Förslag till beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande: 
 
att Karlshamns kommun skall svara för parkeringsövervakning enligt lagen om 
kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24). 
 
att den kommunala parkeringsövervakningen omfattar området som motsvarar 
Karlshamns kommun. 
 
att parkeringsövervakningen ska fullgöras av parkeringsvakter 
 
att parkeringsvakter förordnas av Karlshamns kommun. 
 
att anlita bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag. 
 
att parkeringsövervakningen fullgörs av minst 4 parkeringsvakter. 
 
att ovanstående beslut ersätter beslut av kommunfullmäktige den 1987-06-15 § 124. 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande beslut daterat 16 juni 1987 innehåller flera delar som behöver uppdateras: 
 

- Områdesbeskrivningen är missvisande. 
- Parkeringsövervakningen skall fullgöras med personal som är anställd av 

kommun. 
 
Bilaga 
Tidigare beslut KF § 124 1987-06-15 
  

Beslutet skickas till 
 
Polismyndigheten 
Per Olsson – Trafikhandläggare 
Ulrika Nordén Johansson - Förvaltningschef 
 
 
Tjänsteskrivelse av 
Per Olsson 
Trafikhandläggare
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KARLSHAMNS KOMMUN

Kommunfullmäktige

212

KF $ rZa KS $ tZ4 AU $ 26e
1987 -o6-15 1987 -06-02 1987 -06-02
Nya regIeI !rn l<!rnmuI'qf parkeringsövervakning

I meddelande 1987-0t-11 till kommunstyrelsen har Svenska
Kommunförbundet uppgivit föfjande:

Riksdagen har nyligen beslutat om att anta en lag or
kommunal parkeringsövervakning (prop 1986/87 251 ,
trafikutskottet 1986/8721O, SFS 1987224).. Den nya
lagen trädde i kraft den 1 mars 1987 och har ersatt
Iagen om kommunal trafikövervakning (SFS 1964:321).

Enligt den nya Iagen har länsstyrelsens tidigare upl
gift att efter ansökan av kommun förordna om kommunr
trafikövervakning upphört. Kommunen har numera rätt
att sjä1v besluta om kommunal parkeringsövervakning
Såsom framgår av förbundets cirkulär 19862156, som
innehålter en närmare redogörelse för den nya Iagen
äger kommun anlita förutom arbetstagare hos kommunet
även arbetstagare hos annan kommun eller hos bevak-
ningsföretag som omfattas av lagen om bevakningsförr
tag.

Den nya lagen om kommunal parkeringsövervakning sakr
övergångsbestämmelser. Aven om det kan göras gäIIan,
att av 1änsstyrelsen tidigare meddelade förordnander
om trafikövervakning i fortsättningen gäller är vi
av den uppfattningen att kommunfullmäktige i de kom
muner, där kommunaL parkeringsövervakning förekomme.
bör fatta beslut om sådan övervakning enligt den nyi
lagen.

Protokollsutdrag från trafiknämnden sant karta intas här
såsom bilaga S 124 A-B.

Arbetsutskottets förslaq till kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Karlshamns kommun skall svara för parkeringsövervakning
enfigt lagen om kommunal parkeringsövervakning-(SfS 19el tZirl
med verkan fr o m lagens ikraftträdande
att den kommunala parkeringsövervakningen omfattar följande
ofrFåOen inom staden enligt bifogad karIa

att parkeringsövervakningen skall fullgöras av parkerings-
vakter

att parkeringsövervakningen skall fuIIgöras med personal
som är anstäIId av kommunen

och att uppdra åt kommunstyrelsen att förordna
vakter och vidtaga
k e r i n g s ö v e r v a k n i n g .

erforderliga åtgärder enligt

PROTOKOLL KF 5

1987 -06- 15

om parkerings
lagen om par
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Kommunstyrelsens p r o t o k o I I s a n t e c k n i n q a r :

Kanslichefen lämnar redogörelse för ärendet. I ärendet
yttrar sig även gatuchefen.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna
beslutet.

Kommunfutlmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förs1ag.

0vR delges gatuche fen
trafiknämnden
polismyndigheten

.
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Tn $ zr4 Dnr 1987.58.37O

Kommunal p arkerinqsövervakning

Svenska Kommunförbundet har översänt meddelande om att ny
lag om kommunal parkeringsövervakning har trätt i kraft den
1 mars 1987,

Enl den nya lagen har länsstyrelsens t.idigare uppgift att
efter ansökan av kommun förordna om kornmunal trafikövervakning
upphört. Kommunen har numera rätt att själv besluta om kommunal
parker ingsöver vakning .

Svenska Kommunförbundet rekommenderar att kommunen bör fatta
beslut om övervakning enligt den nya lagen.

Trafiknämndens beslut :

Trafiknämnden rekommenderar Kommunstyrelsen meddela förordnande
om parkeringsövervakning enl ny lag (SFS 1987:24)

Delges Kommunstyrelsen K'.rrishamns lcfininun
l^,oi;i in uil ila n:;l it i

j ? l,fåJ iE87

7i"'3'TT'',
Uiii3iir;i3 år
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VD har ordet
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.

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!

Mörrum februari 2019

Susanna Strandberg

3
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En drivande aktör i branschen 
Som miljöföretag bidrar VMAB aktivt till en bättre miljö 
genom att ta emot avfall från såväl hushåll som verk-
samheter och behandla det som en resurs. VMAB är en 
drivande aktör i branschen och är en självklar samar-
betspart även när det gäller forskning och teknikutveck-
ling inom avfallssektorn.

Det kommunala miljöbolaget
VMAB, Västblekinge Miljö AB, är ett kommunalt miljöbo-
lag med huvudkontor i Mörrum och ägs av Karlshamns, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Verksamheten 
leds av en styrelse som representeras av förtroendeval-
da från respektive ägarkommun. Styrelsen sammanträ-
der sex gånger om året och årsstämma äger rum under 
senvåren.

Anläggningen i Mörrum omfattar; Mottagning av hus-
hållsavfall, Sortering av verksamhetsavfall, Sluten 
kompostering av organiskt hushållsavfall, Rötning av 
matavfall för biogasutvinning, Återvinningscentral för 
privatpersoner, Kompostering av trädgårdsavfall, Be-
handling av oljeförorenade massor, Deponering av 
metallhydroxidslam, Lokal lakvattenbehandling, Deponi-
gasutvinning och Solcellsanläggning.

Bemannade återvinningscentraler
VMAB driver återvinningscentraler i samtliga tre ägar-
kommuner med egen personal. På återvinningscentra-
lerna 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. 

Resan till ett modernt miljöföretag
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 se-
nare stod anläggningen klar med en fraktion för bränn-
bart avfall och en fraktion för kompostering. Det var star-
ten för den fortsatta resan till det miljöföretag som VMAB 
är idag. Från årsskiftet 2003/2004 fördes ansvaret för 
fastighetsrenhållningen över från de enskilda kommuner-
na 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 be-
handling 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 verk-
samheter.

Forskning och innovation 
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 ägarkommu-
nerna, 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 fort-
satt 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
Flera avgörande insatser har gjorts för att öka service-
graden 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 ser-
vicebil på vägarna i västra Blekinge med VMAB:s symbol 
för hållbar avfallshantering.

Nya servicefunktionen följs upp
Med koppling till de nya avfallsdirektiven startade 
VMAB, i samarbete med ägarkommunerna, insamling av 
återbrukbara produkter på en av VMAB:s återvinnings-
centraler. 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 arbetsmark-
nadsenheten i Olofströms kommun. Under 2018 arbeta-
de VMAB med att utvärdera den nya servicefunktionen 
och undersöker möjligheten att starta återbruk på fler 
återvinningscentraler i samverkan med ägarkommuner-
nas 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. Bio-
gas 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, 

VMAB – Miljöföretaget mitt i kretsloppet
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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 forskningspro-
jekt 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 biogasfram-
ställningen i Mörrum. Mesofil bedöms vara stabilare och 
mindre känslig för temperaturväxlingar och ämnen som 
kan störa rötningsprocessen än termofil rötning. 

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

Den viktiga samhällsresursen
I avfallsplanen lyfts avfallet fram som en viktig sam-
hällsresurs 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 av-
fallsplanen; 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 kommu-
ner sorteras så att matavfallet kan tas omhand för att 
växtnäringen och energin ska kunna tas tillvara. Mäng-
den 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 

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

Ökad samverkan i miljöarbetet
Inom flera områden handlar det om att hitta gemensam-
ma 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 ga-
ranter för en fungerande infrastruktur i avfallshanteringen 
–  däribland VMAB. 
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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) 2018 2017 2016 2015  
Nettoomsättning 99 024 93 318 88 971 84 226
Soliditet (%) 7,1 -14,3 -9,0 -9,1
Kassalikviditet (%) 309,4 137,1 137,2 116,0
Resultat efter finansiella poster 6 629 -1 918 -333 1 742
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Förändring av eget kapital
Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
kapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 3 000 000 600 000 -35 509 718 4 486 645 -27 423 073
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:   388 813 -388 813 0
Utdelning   -360 000  -360 000
Rättelse av fel   4 097 832 -4 097 832 0
Erhållna 
aktieägartillskott   18 100 000  18 100 000
Årets resultat    21 842 123 21 842 123
Belopp vid årets utgång 3 000 000 600 000 -13 283 073 21 842 123 12 159 050

     
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 -31 383 073
Erhållna aktieägartillskott 18 100 000
årets vinst 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
Tkr

Not 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Nettoomsättning 23 99 023 93 319
Övriga rörelseintäkter 8 091 15 704

107 114 109 023

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 2, 3, 23 -62 152 -77 529
Personalkostnader 4 -26 167 -21 943
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -11 217 -10 541
Övriga rörelsekostnader -59 0

-99 595 -110 013
Rörelseresultat 7 519 -990

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 5 7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 6
Räntekostnader och liknande resultatposter -900 -941

-890 -928
Resultat efter finansiella poster 6 629 -1 918

Bokslutsdispositioner 5 10 065 6 850
Resultat före skatt 16 694 4 932

Skatt på årets resultat 6 5 148 -445
Årets resultat 21 842 4 487
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Balansräkning
Tkr

Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 28 066 29 706
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 60 670 65 391
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 9 11 298 1 122

100 034 96 219

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 85 85
Uppskjuten skattefordran 11 5 188 39
Andra långfristiga fordringar 12 306 0

5 579 124
Summa anläggningstillgångar 105 613 96 343

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 750 3 313
Aktuella skattefordringar 148 231
Övriga fordringar 18 331 19 664
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 24 007 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 026 2 340

48 262 25 548

Kassa och bank 18 128 14 718
Summa omsättningstillgångar 66 390 40 266

SUMMA TILLGÅNGAR 172 003 136 609
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Balansräkning
Tkr

Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
14, 15, 
16

Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 000 3 000
Reservfond 600 600

3 600 3 600

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 23 -13 283 -35 509
Årets resultat 21 842 4 487

8 559 -31 022
Summa eget kapital 12 159 -27 422

Obeskattade reserver 17 0 10 065

Avsättningar 18
Övriga avsättningar 23 42 832 46 389
Summa avsättningar 42 832 46 389

Långfristiga skulder 19
Övriga skulder 95 555 78 215
Summa långfristiga skulder 95 555 78 215

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 60 60
Leverantörsskulder 10 107 15 377
Övriga skulder 5 199 8 417
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 6 091 5 508
Summa kortfristiga skulder 21 457 29 362

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 172 003 136 609
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 6 629 -1 918
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 21 7 374 677
Betald skatt -202 -145
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 13 801 -1 386

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar -437 -1 328
Förändring av kortfristiga fordringar -13 313 -2 897
Förändring av leverantörsskulder -5 270 1 573
Förändring av kortfristiga skulder -2 349 -859
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 568 -4 897

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -15 146 0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 400 1 831
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -306 -19
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 052 1 812

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 17 400 90
Amortering av lån -60 0
Utbetald utdelning -360 -360
Erhållna aktieägartillskott 9 050 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26 030 -270

Årets kassaflöde 3 410 -3 355

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 14 718 18 073
Likvida medel vid årets slut 18 128 14 718
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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 2 - 4 %
Markanläggningar 5 %
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6,67 - 10 %
Inventarier, verktyg och installationer 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:
 

2018 2017

Inom ett år 393 215
Senare än ett år men inom fem år 1 149 818

1 542 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.
 

2018 2017

KPMG, Bengt Månsson   
Revisionsuppdrag 111 106
Övriga tjänster 70 91

180 197

Övriga revisorer  
Revisionsuppdrag 0 18

0 18

EY, Anders Håkansson   
Revisionsuppdrag 171 0
Övriga tjänster 63 0

234 0

 
Not 4 Anställda och personalkostnader

2018 2017

Medelantalet anställda
Kvinnor 15 13
Män 31 28

46 41

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 366 1 404
Övriga anställda 16 056 13 743

17 423 15 147

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 141 140
Pensionskostnader för övriga anställda 1 036 729
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 5 926 5 139

7 103 6 008

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 24 525 21 155
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 11 % 11 %
Andel män i styrelsen 89 % 89 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33 % 29 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67 % 71 %

 
Not 5 Bokslutsdispositioner

2018 2017

Förändring av överavskrivningar 10 065 6 850
10 065 6 850

 
Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt

2018 2017

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 -205
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 5 148 -240
Totalt redovisad skatt 5 148 -445

Avstämning av effektiv skatt
2018 2017

  
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 16 694 834

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -3 673 22,00 -183
Ej avdragsgilla kostnader  -23  -262
Ej skattepliktiga intäkter  1  1
Under året utnyttjande av tidigare års 
underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisats som tillgång  9   
Förändring skattemässig justering av 
byggnader och markanläggningar  -4   
Skatt hänförlig till tidigare år    -1
Effekt av förändrad bolagsskatt  -145   
Effekt av rättelse av fel  8 982   
Redovisad effektiv skatt -30,84 5 148 53,42 -445
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Not 7 Byggnader och mark

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 61 817 61 692
Inköp 228 124
Försäljningar/utrangeringar -68 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 977 61 817

Ingående avskrivningar -32 111 -30 262
Försäljningar/utrangeringar 38 0
Årets avskrivningar -1 838 -1 848
Utgående ackumulerade avskrivningar -33 911 -32 111

Utgående redovisat värde 28 066 29 706

 
Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 150 948 144 321
Inköp 4 741 6 627
Försäljningar/utrangeringar -2 841 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 152 848 150 948

Ingående avskrivningar -85 556 -76 864
Försäljningar/utrangeringar 2 757 0
Årets avskrivningar -9 379 -8 692
Utgående ackumulerade avskrivningar -92 179 -85 556

Utgående redovisat värde 60 669 65 391

 
Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 122 9 704
Inköp 11 709 1 097
Omklassificeringar -1 532 -9 679
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 298 1 122

Utgående redovisat värde 11 298 1 122
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Västblekinge Miljö AB
Org.nr 556198-1480

16 (20)

 
Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Försäkringar 7 307
Avräkningar 580 540
Förutbetald förhöjd leasing, kortfristig del 100 0
Fordran på leverantör 440 0
Övriga poster 900 1 491

2 027 2 337

 
Not 14 Antal aktier och kvotvärde

Västblekinge Miljö AB
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 300 10 000
300

 
Not 15 Disposition av vinst eller förlust

2018-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

ansamlad förlust                                                               -31 383
Erhållna aktieägartillskott 18 100
årets vinst 21 842

8 559

disponeras så att
i ny räkning överföres 8 559

Västblekinge Miljö AB
Org.nr 556198-1480

15 (20)

 
Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 85 66
Tillkommande fordringar  19
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 85

Utgående redovisat värde 85 85

 
Not 11 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
2018-12-31 

Temporära skillnader Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto
 

Byggnader 368  368
Markanläggningar  -320 -320
Skattemässigt underskott 5 140  5 140

5 508 -320 5 188

2017-12-31 

Temporära skillnader Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto
 

Byggnader 329  329
Markanläggningar  -290 -290

329 -290 39

Förändring av uppskjuten skatt

Belopp vid
årets ingång

Redovisas i
resultaträk.

Belopp vid
årets utgång

Byggnader 329 39 368
Markanläggningar -290 -30 -320
Skattemässigt underskott  5 140 5 140

39 5 148 5 188

 
Not 12 Andra långfristiga fordringar

2018-12-31 2017-12-31

Tillkommande fordringar 306 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 306 0

Utgående redovisat värde 306 0
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Västblekinge Miljö AB
Org.nr 556198-1480

16 (20)

 
Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Försäkringar 7 307
Avräkningar 580 540
Förutbetald förhöjd leasing, kortfristig del 100 0
Fordran på leverantör 440 0
Övriga poster 900 1 491

2 027 2 337

 
Not 14 Antal aktier och kvotvärde

Västblekinge Miljö AB
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 300 10 000
300

 
Not 15 Disposition av vinst eller förlust

2018-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

ansamlad förlust                                                               -31 383
Erhållna aktieägartillskott 18 100
årets vinst 21 842

8 559

disponeras så att
i ny räkning överföres 8 559
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Västblekinge Miljö AB
Org.nr 556198-1480

17 (20)

 
Not 16 Förändring av eget kapital, föregående år

Aktie- Reserv- Balanserat Årets
kapital fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 
enligt fastställd 
balansräkning 3 000 600 9 414 389

Justeringar för rättelse 
av fel
Rättelse av fel avseende 
ej reserverade 
avsättningar   -44 924  
Rättelse av fel 
reserverade avsättningar 
fg år    4 098
Belopp vid årets ingång 
efter rättelse av fel 3 000 600 -35 510 4 487

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:  389 -389
Utdelning -360  
Rättelse av fel 
reserverade avsättningar   4 098 -4 098
Erhållna aktieägartillskott   18 100  
Årets resultat 21 842

Belopp vid årets utgång 3 000 600 -13 283 21 842

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 9 050 000 (0).
 
 
 
Not 17 Obeskattade reserver

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 0 10 065
0 10 065
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Västblekinge Miljö AB
Org.nr 556198-1480

18 (20)

 
Not 18 Avsättningar

2018-12-31 2017-12-31

Avsättning för återställande av mark   
Belopp vid årets ingång 46 389 51 252
Årets avsättningar 3 164 902
Under året ianspråktagna belopp -9 878 -5 765

39 675 46 389

Övriga avsättningar   
Årets avsättningar 3 157 0

3 157 0

Specifikation övriga avsättningar   
Framtida behandlingskostnader för restlager 3 157 0

3 157 0

 
Not 19 Långfristiga skulder

2018-12-31 2017-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen  
Skulder till kreditinstitut 85 255 77 915

85 255 77 915

 
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna lönekostnader 2 547 2 117
Upplupna räntekostnader 82 78
Behandling biogas 1 142 2 250
Övriga poster 2 320 1 063

6 091 5 508

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2018-12-31 2017-12-31

Avskrivningar 11 217 10 541
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -345 0
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 59 0
Avsättningar -3 557 -9 863

7 374 677
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Västblekinge Miljö AB
Org.nr 556198-1480

19 (20)

 
Not 22 Ställda säkerheter

2018-12-31 2017-12-31

För skulder till kreditinstitut:   
Företagsinteckningar 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.
 

2018 2017

Kostnader hänförligt till tidigare år för återställande av mark 0 -4 098
Tidigare ej upptagen avsättning för återställande av mark 0 44 924
Nettoomsättning 0 -20 945
Övriga externa kostnader 0 20 945

0 40 826
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2019-03-26 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30—16:40, ajournering kl 14:40–14:50  

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson t.o.m. § 102 Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S)  Magnus Gärdebring (M)  
Jan Bremberg (S)  Charlott Lorentzen (MP)  
Ulla Sandgren (S) fr.o.m. § 103  Marco Gustavsson (C)  

Närvarande 
ersättare 

  
Iréne Ahlstrand Mårlind (M), Ulla Sandgren (S), Ulf Ohlsson (M), Claes 
Jansson (MP), Görgen Lennarthsson (SD), Jan-Åke Berg (S),  
Emanuel Norén (L), Lena Sandgren (S), Johnny Persson (S) t.o.m. § 103, 
Lars-Olof Larsson (KD) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Erik Bergman, kanslichef  
Annette Sandberg, kommunikationschef  
Anna Persson, utredare  
Annabel Cifuentes, kommunjurist  
Susanne Andersen, ekonom §§ 86–89   
Anette Ericsson, verksamhetscontroller §§ 86–89    
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef §§ 86–89  
Susanna Strandberg, VD VMAB § 120  
Johanna Randsalu, förbundschef Miljöförbundet 
Blekinge Väst § 122 

 

Therese Magnusson, förbundschef Cura 
Individutveckling § 121 

 

Kennet Jensen, förbudschef Räddningstjänsten Västra 
Blekinge § 90  

 

Emma Fast, ekonom Räddningstjänsten Västra 
Blekinge § 90  

 

Jeanette Conradsson, planarkitekt § 102  
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef § 102  
Susanne Norlindh, mark- och exploateringsingenjör §§ 
103–104   

 

William Lavesson, projektledare § 103  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2019-03-26 

Sida 2(3) 

 

Paragrafer §§ 82–83, 85–125   

Utses att justera Elin Petersson  

Justeringsdatum  2019-03-29 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande …………………………………………  
 Elin Petersson  
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2019-03-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-04-01 

Tillkännages t.o.m.: 2019-04-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

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

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2019-03-26 

Sida 3(3) 

 

 
§ 120 Årsredovisning år 2018 för Västblekinge Miljö AB 2019/1038 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning år 2018 för Västblekinge Miljö AB har inkommit 2019-03-21. 
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2018 VMAB 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
Revisorerna Västblekinge Miljö AB 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för år 2018 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Region Blekinge har inkommit med årsredovisningen och med begäran om att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018. Revisorerna har tillstyrkt att 
årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag från regionfullmäktige den 8 maj som gäller ärendena 
”årsredovisning 2018 för 
Kommunalförbundet Region Blekinge”, ”revisionsberättelser 
Kommunalförbundet Region Blekinge 2018” samt ”ansvarsfrihet för 
kommunalförbundet Region Blekinge 
Årsredovisning 2018 
Bilaga regionala tillväxtmedel 2018 
Bilaga återrapportering av villkor för budgetåret 2018 avseende utgiftsområdet 19 
regional tillväxt 
Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2018” 
Revisionsberättelse för år 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-06-05 Dnr: 2019/1038 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2019-06-05 17 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  
 
 
Årsredovisning 2018 för Region Blekinge 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för år 2018 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Region Blekinge har inkommit med årsredovisningen och med begäran om att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2018. Revisorerna har tillstyrkt att 
årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag från regionfullmäktige den 8 maj som gäller ärendena 
”årsredovisning 2018 för 
Kommunalförbundet Region Blekinge”, ”revisionsberättelser 
Kommunalförbundet Region Blekinge 2018” samt ”ansvarsfrihet för 
kommunalförbundet Region Blekinge 
Årsredovisning 2018 
Bilaga regionala tillväxtmedel 2018 
Bilaga återrapportering av villkor för budgetåret 2018 avseende utgiftsområdet 19 
regional tillväxt 
Revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2018” 
Revisionsberättelse för år 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-06-01 Dnr: 2019/1916 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  
 
 
Interpellation om sjukfrånvaron i kommunen 
 
Förslag till beslut 
 
att svaret tas till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Lars Hallengren (M) följande interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S): 
 
Under 2018 avsatte Kommunfullmäktige 10 miljoner för att minska sjukfrånvaron. Tyvärr 
uppfylldes inte målet utan sjukfrånvaron ökade även under 2018. Idag är det 
kommunstyrelsen som är ansvarig för kommunens personalfrågor. Därför måste vi 
konstatera att KS totalt misslyckats med sitt arbete att minska sjukfrånvaron.  
 
Man kan inte minska sjukfrånvaron genom att bara avsätta tio miljoner. Det enda sättet 
att minska sjukfrånvaron är att aktivt arbeta med arbetsmiljön, med chefsutbildningar 
och med personalens välbefinnande, det vill säga deras arbetsmiljö. Du måste även 
genom djupgående intervjuer kartlägga och arbeta med de bakomliggande orsakerna till 
att personal är borta från jobbet.  
 
Sjukfrånvaron i Karlshamns kommun är otrolig hög. Högst i Blekinge! Nu när 
kommunens ekonomi är hårt ansträngd måste vi ta detta problem på extra stort allvar 
och sätta in resurser för att komma tillrätta med sjukfrånvaron. Här finns många miljoner 
att hämta hem förutom all arbetsglädje på individnivå. En personal som går till jobbet 
med ett leende på läpparna, en personal som trivs med sina arbetsuppgifter och sin 
arbetstid, den personalen gör att de goda resultaten kommer att visa sig.  
 
Vi måste förändra Karlshamn kommun till en attraktiv arbetsplats. Vi måste idag påbörja 
ett förändringsarbete och på allvar arbeta för att höja personalens trivsel och närvaro.  
 
Med hänvisning till ovanstående text vill jag att kommunalrådet redovisar nedanstående:  
 
kommunalrådet redovisar för KF Karlshamns kommuns totala sjukfrånvaro 2018-12-31 
samt hur hög den är idag (vid senaste mätningen, gärna i %)  
 
kommunalrådet informerar KF uttömmande om alla de insatser som gjort för att minska 
sjukfrånvaron under år 2018 
 
kommunalrådet informerar KF om de planerade insatser som kommer att göras under år 
2019 och vilka mål förvaltningen har satt upp för sitt arbete.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) svarar följande: 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-06-01 Dnr: 2019/1916 

 

 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-06-01 Dnr: 2019/1820 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  
 
 
Inkomna motioner juni 2019 
 
Förslag till beslut 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
En motion har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Enligt rutinerna 
ska den översändas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om kulturell stadsplanering – Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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!   2019-05-17

Motion angående kulturell stadsplanering 

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade  
byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet; och har en positiv inverkan på turistnä-
ringen. Sverigedemokraternas generella inställning är att i möjligaste mån undvika förtät-
ning av befintliga stadskärnor. Vi kan i Karlshamn se hur staden kontinuerligt har försäm-
rats med hus som kan liknas vid containrar, på bekostnad av den historiskt kulturella bilden 
och som gett en långsiktigt försämrad stadsmiljö. 

Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara 
generöst tilltaget. Ett sätt att värna det kulturella och estetiska arvet kan vara att införa 
en kulturell planering, för att värdesätta den unika platsens förutsättningar och historia 
tillsammans med det lokala kulturarvet, och arbeta för att harmoniera med den omgivande 
bebyggelsestrukturen. Att med stadsplanering värna social känsla och samhörighet i ett 
område.  

Kommunen ska vid upphandling efterfråga traditionella och miljövänliga byggnadsstilar, 
tekniker och material. Hänsyn bör även tas till ny teknik som modern träbyggnadsteknik för 
större byggnationer, vilken visat sig både miljövänligt och kostnadseffektivt. Privatpersoner 
som köper tomträtter av kommunen ska kunna få rabatt på köpesumman om de förbinder 
sig att bygga sitt hus i traditionell kulturhistoria och miljöanpassad stil. 

Kommunen ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karak-
tär som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk byggnadstradition. 

Därför föreslår Sverigedemokraterna Karlshamn: 
Att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska 
vara generöst tilltaget. 
Att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt 
avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och inte kunna beslu-
tas på delegation. 
Att kommunen ska tillämpa kulturell planering med fokus på medborgardialog, byggplat-
sens kulturhistoriska förutsättningar, det lokala kulturarvet, samt vikten av en social känsla 
och samhörighet. 

__________________    __________________ 
Görgen Lennarthsson (SD)    Ulrika Berggren  (SD)
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-06-04 Dnr: 2018/3825 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  
 
 
Entledigande från uppdrag som ersättare i nämnden för arbete och välfärd 
- Liz Wennerberg (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja begärd avsägelse 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2019-06-03 begär Liz Wennerberg (MP) att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i nämnden för arbete och välfärd på grund av tidsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Liz Wennerberg (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Liz Wennerberg 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-06-05 Dnr: 2018/3823 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  
 
 
Entledigande från uppdrag som ersättare i kulturnämnden - Gitte Ejdetjärn 
(S) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja begärd avsägelse. 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2019-05-20 begär Gitte Ejdetjärn (S) att få bli entledigad från uppdraget som 
ersättare i kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från uppdrag 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Gitte Ejdetjärn 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-06-05 Dnr: 2018/3925 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  
 
 
Fyllnadsval av ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst - Lennart Ung (KD) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja begärd avsägelse 
 
att till ny ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst efter Magnus Gärdebring (M) utse 
Lennart Ung (KD) för tiden 2019-2022 
 
Sammanfattning 
 
I mail 2019-05-20 begär Magnus Gärdebring (M) att få bli entledigad från uppdraget som 
ledamot i Miljöförbundet Blekinge Väst. 
 
Moderaterna meddelar i mail 2019-05-20 att till ny ledamot nomineras Lennart Ung 
(KD). 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från uppdrag 
Mail om nominering 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Lennart Ung 
Utredare Anna Persson 
Matrikeln 
 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-06-17  

 
 
Handlingar för kännedom kommunfullmäktige juni 2019 
 
Förslag till beslut 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendenr § Datum  Ärende 
 
2019/665 12/19 2019-06-05 Beslut 404-2690-2019 att inte pröva kommunens 
    Antagandebeslut om detaljplan för Froarp 4:7 
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