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Val av justerare /

Fastställande av dagordning /

Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter /



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att förlänga aktualitetsperioden för nuvarande bostadsförsörjningsprogram till och med 
1 juli 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;  
 
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.  
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram 
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 
2012-2017. Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018 (§ 10) och den 17 december 
2018 (§ 203) beslutat att förlänga aktualiteten för nuvarande riktlinjer för 
bostadsförsörjning att gälla för 2018 respektive 2019. Riktlinjerna ligger till grund för 
kommunens strategiska planering. Bedömningen är att aktualitetsperioden för 
riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år fram till och med 1 juli 2020. 
 
Förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram har behandlats i kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 20 augusti, 1 oktober och 22 oktober 2019 samt i kommunstyrelsen 
den 5 november. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-06 
Gällande Bostadsförsörjningsprogram

4



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att förlänga aktualitetsperioden för nuvarande bostadsförsörjningsprogram till och med 
1 juli 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;  
 
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.  
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram 
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 
2012-2017. Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018 (§ 10) och den 17 december 
2018 (§ 203) beslutat att förlänga aktualiteten för nuvarande riktlinjer för 
bostadsförsörjning att gälla för 2018 respektive 2019. Riktlinjerna ligger till grund för 
kommunens strategiska planering. Bedömningen är att aktualitetsperioden för 
riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år fram till och med 1 juli 2020. 
 
Förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram har behandlats i kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 20 augusti, 1 oktober och 22 oktober 2019 samt i kommunstyrelsen 
den 5 november. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-06 
Gällande Bostadsförsörjningsprogram

5



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-11-06 Dnr: 2018/105 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-19 291 
Kommunstyrelsen 2019-12-03 318 
Kommunfullmäktige 2019-12-16  
 
 
Förlängning av bostadsförsörjningsprogrammets aktualitet 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att förlänga aktualitetsperioden för nuvarande bostadsförsörjningsprogram till och med 
1 juli 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;  
 
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.  
3. Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  
 
Enligt LKB (2000:1383) ska kommunfullmäktige aktualitetspröva riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Nuvarande bostadsförsörjningsprogram 
antogs 2011 och redovisar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 
2012-2017. Kommunfullmäktige har den 19 februari 2018 (§ 10) och den 17 december 
2018 (§ 203) beslutat att förlänga aktualiteten för nuvarande riktlinjer för 
bostadsförsörjning att gälla för 2018 respektive 2019. Riktlinjerna ligger till grund för 
kommunens strategiska planering. Bedömningen är att aktualitetsperioden för 
riktlinjerna kan förlängas till att gälla för år fram till och med 1 juli 2020. 
 
Förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram har behandlats i kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 20 augusti, 1 oktober och 22 oktober 2019 samt i kommunstyrelsen 
den 5 november. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-06 
Gällande Bostadsförsörjningsprogram 
 
Bakgrund och överväganden 
 
År 2012 genomfördes en översyn av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383). Översynen resulterade i en revidering som betonar behovet av ett regionalt 
perspektiv på boendefrågor och anknyter tydligare till plan- och bygglagen, där 
bostadsförsörjning numera är ett uttalat allmänintresse i 2 kap 3 § 5p.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-11-06 Dnr: 2018/105 

 

Regeringen gav 2017 en särskild utredare i uppdrag att lämna ett förslag på hur 
fördelning av bostadsförsörjningsansvaret ska kunna ske mellan stat och kommun. 
Utredningen Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) publicerades 
den 5 juni 2018 och föreslår ett nytt arbetssätt för att få staten och kommunen att ta ett 
gemensamt ansvar för bostadsförsörjningen. För att inte kommunens nya 
bostadsförsörjningsprogram ska bli utdaterad om en ny lag antas har samrådsförslaget 
omarbetats för att beakta nuvarande lagstiftning samt de förslag på ändringar som lagts 
fram. 
 
Arbetet med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram inleddes hösten 2017 med 
en enkätundersökning som skickades till kommunens alla ensamstående, som var 65 år 
eller äldre och bodde i villa. Av drygt 1000 skickade enkäter fick kommunen 460 svar 
tillbaka. Underlaget redovisas delvis i programmet i kapitlet om särskilda grupper. 
Svaren användes som underlag för att ta fram en ny enkät som publicerades digitalt och 
riktade sig till kommunens samtliga invånare. Under hösten 2018 hölls workshops med 
politiker, fastighetsägare, mäklare, regionorgan, länsstyrelsen med mera. Efter 
genomförda workshops har en sammanställning av själva programmet med det 
faktaunderlag som samlats in via enkäter, statistik, regionala och kommunala dokument 
gjorts. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram och ett samrådsförslag som beräknas vara 
färdigställt till 1 juli 2020.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic  
Planarkitekt Nanny Strand 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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1. Sammanfattning 

Kommunen har planeringsansvaret för sin bostadsförsörjning, och skall skapa förutsättningar för 
att alla skall kunna leva i bra bostäder. Kommunen skall också främja ändamålsenliga åtgärder så 
att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjning är inte enbart en fråga om 
nyproduktion utan också till stor del fokuserad på det befintliga bostadsbeståndet. Utbudet på 
bostadsmarknaden styrs av antalet bostäder som blir lediga för köp eller hyra. Det gäller både 
hyreslägenheter och boende i villor och bostadsrätter. Nyproduktion underlättar rörligheten i 
beståndet genom att ge upphov till byten av bostäder med flyttkedjor av varierande längd. 

Antalet äldre invånare beräknas öka och de kommer att bo kvar längre i sina hem med hjälp av 
hemtjänst och hemsjukvård och andra riktade serviceåtgärder. Åtgärder som har prioriterats syftar 
till att ge det ordinarie bostadsbeståndet en högre grad av tillgänglighet, både i och utanför huset. 

Då en kommun i regel inte bygger bostäder själv, ligger den viktigaste åtgärden för 
bostadsförsörjning på att stimulera och underlätta för byggande, ombyggnader och förtätning. En 
god framförhållning vad gäller markförsörjning och planarbete år en av de viktigaste åtgärderna. 
Bostadsproduktionen bör i första hand lokaliseras till områden där redan befintliga investeringar 
och serviceinrättningar utnyttjas. Det är också viktigt att kommunen har en god framförhållning vad 
avser infrastruktur till utpekade möjliga bostadstomter. 

Det enklaste och snabbaste sättet att få goda flyttkedjor som underlättar nyinflyttning är att 
fokusera på bra och funktionellt boende för de äldre åldersgrupperna så att dessa lämnar sina 
villor till försäljning. Det är inte nödvändigt att endast fokusera på de redan vedertagna 
boendeformerna för denna åldersgrupp utan även titta på andra alternativ i redan befintlig 
bebyggelse. 

Om kommunens målsättning om 33 000 invånare år 2017 och nyskapande av ca 100 bostäder per 
år fram till 2017 skall kunna förverkligas krävs det nytänkande och flexibilitet och dialog med 
berörda. 
Då bostadsmarknaden är mycket känslig för konjunktursvängningar, förändringar av boränta och 
oförutsedda yttre faktorer, bör bostadsförsörjningsprogrammet revideras årligen för att bibehålla 
sin aktualitet. 

2. Bakgrund 

I Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000: 1383) fastställs att: 

"varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs" 

Boverket anger också att det är en strategisk viktig fråga för kommunerna att ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen en gång för varje mandatperiod. 

Enligt kommunstyrelsens beslut§ 222/2009 har en bostadsenkät genomförts med särskilt fokus på 
äldre personer. Enkäten har därefter sänts ut till berörda tjänstemän inom kommunen för 
synpunkter. Inkomna synpunkter och enkäten i sig har föranlett ett beslut I kommunstyrelsen § 
62/2011 att ett bostadsförsörjningsprogram för Karlshamns kommun skall upprättas. 
Bostadsförsörjningsprogrammet baserar sig på ovan nämnda behovsenkät, undersökning/förstudie 
avseende Boendeplan för äldre, gällande styrdokument, Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät 
2012 samt diskussioner med berörda parter. 

Den senaste tiden har varit omvälvande i samhället med den globala finanskrisen och en snabb 
konjunkturnedgång. Bostadssektorn är påverkad och en stor osäkerhet råder om efterfrågan och 
vad som kan komma att produceras. 
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Möjligheterna att producera nya bostäder på marknadens villkor är starkt beroende av pris- och 
hyresnivå i det befintliga beståndet. Hushållens betalningsvilja, den ekonomiska efterfrågan, är 
endast något högre för nyproduktion än för en bostad på den befintliga marknaden. Om skillnaden 
är för stor väljer man hellre att bo i en begagnad lägenhet. 

3.Syfte 

Bostadsförsörjningsprogrammet har en tydlig koppling till översiktsplanen. Programmet är bl.a. 
underlag för prioritering av de detaljplaner som behöver upprättas för att klara 
bostadsutbyggnaden enligt översiktsplanens utbyggnadsförslag av bostäder. Intentionerna i 
bostadsförsörjningsprogrammet har en klar koppling till kommunens Vision och andra 
styrdokument. 

Syftet med programmet är: 
• att ange inriktning och mål för framtida byggande och bostadsplanering baserat på vad 

människor efterfrågar 
• att utgöra en gemensam planeringsförutsättning 
• att vara en hjälp för strategisk planering och markförvärv 
• att vara ett instrument för att förverkliga kommunens Vision 2017 samt att genomföra 

intentionerna i Gemensam plattform för Karlshamns kommun ( överenskommelse i 
samverkan mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
för mandatperioden 2011-2014) 

3.1. Vision 
Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från kommunens Vision 2017 som det övergripande 
styrdokumentet. I Visionen framgår följande vad avser bostäder och boende: 

"Bostadsmarknaden är i balans med en rörlighet i efterfrågan och med möjligheter till ökad 
inflyttning. Det finns både lägenheter och tomter för olika behov som stämmer med 
efterfrågan. De äldre planerar med valfrihet sitt boende vilket ökat den sociala 
gemenskapen. Under visionsperioden uppförs ca 1000 nya bostäder i tätorterna, på 
landsbygden och i kustremsan. De ungas och de äldres boendebehov ska särskilt beaktas. 
Genom en medveten och sektorsövergripande politik har möjligheter och önskemål om att 
bo på den tätortsnära landsbygden ökat och flera barnfamiljer bor nu i attraktiva 
landsbygdslägen." 

I Visionen anges ett antal kärnområden (Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre, 
Utbildning samt Arbete och integration). Därutöver pekar man på ett antal Utvecklingsområden 
där Attraktivt Boende är ett av dessa. 

"Kommunen ska erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan kombineras med 
ett bra boende, arbete och studier. Bostadsmarknaden ska erbjuda möjligheter till ökad 
inflyttning. Det ska finnas lägenheter och tomter som ger möjligheter till ett blandat boende 
som stämmer väl överens med efterfrågan. Inom 10 år ska ca 1000 nya bostäder uppföras. 
I befintlig bebyggelse på landsbygden och i kustremsan ska förtätningar ske." 

3.2. Plattformen 
I dokumentet "Gemensam plattform för Karlshamns kommun - Överenskommelse i samverkan 
mellan Socialdemokraterna - Folkpartiet - Centerpartiet - Kristdemokraterna" kan man läsa 
följande 

"Karlshamn ska erbjuda attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan kombineras med 
ett bra boende, arbete och studier. En av förutsättningarna för en positiv utveckling i 
kommunen är tillgången på centrumnära bostäder. För att ytterligare skapa bra 
tillväxtförutsättningar för hela kommunen behövs nya spännande bostäder. Eftersom 
efterfrågan på bostäder är störst kring centralorterna, kommer vi i första hand att söka efter 
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möjligheter att bygga där. Med en attraktiv och målmedveten satsning ska Karlshamns nya 
mark- och bostadsområden marknadsföras. 
För att säkerställa det framtida bostadsbyggandet i kommunen behövs en långsiktig 
planering och genomförandeplan. Tillsammans med programmet för boende för äldre, ska 
ett flerårigt bostadsförsörjningsprogram tas fram. " 

Vidare i samma dokument anges: 

"Det program som fastlagts av kommunfullmäktige kring byggande av bostäder för äldre, 
och särskilda boenden, kommer att uppgraderas under 2011 och vara utgångspunkt och 
målsättning för detta byggande. Detta innebär att fler bostäder för äldre och fler särskilda 
boenden byggs på nära avstånd till kommunal och kommersiell service och till olika 
kommundelscentra ." 

"Vi känner det också angeläget att medverka till att nya grepp och flexibla lösningar prövas 
i strävan efter att bo till rätt pris. Bra och prisvärda ungdomsbostäder är också 
målsättningar när vi tar fram nya bostäder. " 

Intentionerna i dessa ovan nämnda och beskrivna styrdokument har varit ledande och styrande i 
arbetet med Bostadsförsörjningsprogrammet. 

4. Underlag 

Att undersöka efterfrågan, och framförallt framtida efterfrågan, är komplicerat. Det är svårt att få en 
helhetsbild av alla de individuella preferenser som styr var människor väljer att bo. Det är också 
svårt att förutse framtida attitydförändringar och trender som kan komma att påverka utvecklingen 
på bostadsmarknaden. Konjunkturen och de ekonomiska förutsättningarna är också styrande för 
människors val av boende. 
Som underlag för bostadsförsörjningsprogrammet har i detta kapitel beskrivna dokument samt 
sammanfattningar av de diskussioner som har förts i respektive kommundel används för att skapa 
ett program som balanserar efterfrågan med tillgängliga markresurser 

4.1. Boende för äldre 
Utifrån undersökningen har en sammanställning tagits fram 'Bostadssituation för 
seniorer i Karlshamns kommun '. Denna kompletterande analys bygger på 
bostadssituationen för hushåll med minst en person 50 år eller äldre. 
Utifrån befolkningsprognoser som fanns tillgängliga våren 2010 skulle antalet hushåll 
med en eller flera medlemmar 50 år eller äldre ha ökat marginellt under 2010 fram till 
31 december 2013. Ökningen förutspås bli knappt 150 hushåll och fram till och med 
2019 en ökning på cirka 500 hushåll. 
Huvuddelen av ökningen av antalet hushåll återfinns i den äldsta åldersgruppen, alltså i 
de hushåll där minst en medlem är 70-79 år. 

4.1.1 Trygghetsbostäder 
Sedan 2006 finns en ny boendeform för äldre att tillgå, trygghetsbostäder. Bostäderna 
upplåts med hyresrätt och i anslutning till trygghetsbostaden ska en gemensamhetslokal 
med yta för gemensamma måltider finnas . Där ska finnas en värd/värdinna som 
ansvarar för att hålla daglig kontakt med hyresgästerna, skapa gemenskap och socialt 
innehåll i vardagen . Målgruppen för dessa bostäder skall vara personer över 70 år som 
är i behov av trygghet och sociala kontakter men som inte behöver bo i särskilt boende. 
Under 201 0 har 32 lägenheter tillskapats på Matrosgatan och tre på Eklunden i 
Hällaryd. För dessa båda boenden har förutsättningarna varit fördelaktiga (närhet till 
gemensamhetslokaler och dylikt). Möjligheten att tillskapa ytterligare trygghetsbostäder 
är stark beroende på att dessa förutsättningar finns . Bryggeritomtens etapp tre innehåller 
12 - 15 nya trygghetsbostäder men är beroende på att ekonomiska förutsättningar kan 
erhållas. Trycket från bostadssökande är stort på dessa lägenheter. I januari 2011 , finns 
det cirka 400 personer i kö till detta trygghetsboende. Av dessa 400 personer är cirka 80 
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personer inte bosatta i kommunen. 

4.1.2 Seniorbostäder 
Det finns idag ingen bestämd definition av begreppet seniorbostad. Varje hyresvärd 
bestämmer själv om de tycker en viss lägenhet är lämplig för boende över 55 år. Därför 
är det viktigt att alltid läsa noga i lägenhetsbeskrivningen om vad som ingår i 
lägenheten. En riktlinje många hyresvärdar jobbar efter är att en seniorbostad ska vara 
tillgänglig: 
- Ha tillgång till hiss, eller befinna sig på markplan 
- Ha inga eller låga trösklar 
- Ha ett rymligt badrum 
Sedan år 2000 har ett antal seniorbostäder tillskapats i Karlshamn. 
Bostadsrättsföreningarna Hinseblick och Garvaregården är de enda som har de 
faciliteter som anses erforderliga. Några nya är inte planerade. Däremot byggs idag de 
nya bostäderna med en utformning som motsvarar seniorbostädernas. Det som saknas är 
de gemensamma delarna och den sociala samhörigheten. 

4.1.3 Parboende 
Sedan 2006 innehåller socialtjänstförordningen en paragraf som säger att makar, sambor 
eller registrerade partners som har beviljats särskilt boende ska beredas plats i samma 
boende om de begär det. Med boende ska avses "samma rum, lägenhet eller särskilda 
boende". 
Omsorgsnämnden i Karlshamn menar att både den uttalade viljeinriktningen och den 
verkställighet som möjliggjort för makar att bo tillsammans, samt den planering som 
föreslås i framtida om- och nybyggnad, säkerställer makar/pars önskemål om att få bo 
tillsammans om de inte längre kan bo kvar i den gemensamma bostaden. 

4.1.4 Särskilt boende 
Det särskilda boendet är en boende- och vårdform där den boende ska kunna utveckla sina 
resurser och leva ett självständigt liv samtidigt som den enskilde vid alla tider på dygnet ska erhålla 
de tjänster och få det stöd som han/hon behöver för att klara sin tillvaro och känna sig trygg 
(service, sysselsättning, omvårdnad och tillsyn dygnet runt). 
I det särskilda boendet finns tillgång till personal som kan bedöma när det finns behov av social 
eller medicinsk vård och personer som kan svara för att sådan vård ges. Särskilt boende hyrs på 
samma sätt som andra bostäder, med vanligt hyreskontrakt och kan berättiga till bostadsbidrag. 
Lägenheten består vanligtvis av ett rum med pentry (trinett) samt toalett och dusch. Den enskilde 
får själv möblera sin lägenhet, ofta med undantag av sängen. 

4.1.5 Seniorboenden 
Den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 
januari 2011 innebär att kommunen inte kan kräva av sitt bostadsbolag att det vidtar 
åtgärder som inte är lönsamma för bolaget. Att bygga och driva trygghetsbostäder där 
gemensamhetslokaler och värd/värdinna ingår som service, kostar pengar - vilket inte 
alltid kan försvaras inför andra hyresgäster. Därför planerar Karlshamnsbostäder att 
satsa på fullt tillgänglighetsanpassade bostäder. 
Dessa kan företrädesvis erbjudas till äldre personer. Det som skiljer denna boendeform 
från trygghetsbostäder är främst att här garanteras inte gemensamhetslokaler, det finns 
ingen värd/värdinna som ansvarar för att hålla daglig kontakt med hyresgästerna och det 
finns ingen absolut åldersgräns. 
Med en strategisk placering av Träffpunkterna kan Karlshamnsbostäder anordna trygga 
boenden i närheten av dessa. För en ytterligare nivå kan Karlshamnsbostäder, i likhet 
med Matrosgatan 18, tillskapa dessa boenden nära de särskilda boendena. 

I en förstudie - Boendeplan för äldre - som har tagits fram under hösten 2011, kartläggs behovet 
av framtida boende för äldre. Resultaten av förstudien sammanfattas här nedan. 
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• Bedömningen som gjordes 2006, att det till år 2017 behövs ytterligare 35-50 särskilda 
boenden/trygghetsboenden/seniorboenden är bekräftad 

• För att begränsa behovet av särskilda boenden, och därmed omfattande kostnader, är det 
nödvändigt med fortsatta insatser som kompletterar den enskildes förmåga att leva ett 
värdigt liv. Boendemiljön måste fungera när ohälsan tilltar och beroendet av stöd från 
anhöriga eller personal i vård- och omsorgsarbete ökar. Den övervägande delen av de 
äldre kommer fortsättningsvis att bo kvar i det egna hemmet. 
Omsorgsnämnden kommer att fortsätta sitt arbete med att prioritera insatserna som 
påverkar inom detta område såsom lättillgängliga träffpunkter, anhörighetsstöd , fixartjänster 
av olika slag , ändamålsenlig hemtjänst, bostadsanpassning samt förenklad 
biståndshandläggning . Därför är det av allra största vikt att det finns en helhetssyn på 
möjligheten att bo kvar i egen bostad genom att samhället bidrar till att tillhandahålla hög 
tillgänglighet, goda kommunikationer, god service och möjlighet till gemenskap. 

• Östralycke byggs om och till så att ett tillskott på 36 boenden skapas samtidigt som 
arbetsmiljön och brandsäkerheten förbättras . 
Om- och tillbyggnaden på Östralycke ska kunna ske i etapper 

• Karlshamnsbostäder kommer för sin del att utveckla boendekoncept som möjliggör för 
äldre att bo kvar i sin egen bostad, helt tillgänglighetsanpassade bostäder 

Karlshamns kommuns befolkningsutveckling för åren 2010 samt för 2020 för åldersgruppen 
80 år och äldre ser ut som följer: 
Ar 2010: 2021 personer 
Ar 2020: 2357 personer 
Åldersgruppen 80 år och äldre kommer enligt statistiken att öka med 336 personer 
under åren 2010 - 2020. Vid en mycket förenklad uträkning kan man säga att Karlshamns 
kommun har idag 327 särskilda boenden vilket motsvarar 16 % av 2021. Vid en generalisering 
kan man anta att det år 2020 krävs minst 377 särskilda boenden, det vill säga en ökning på 
-50 boenden. 

4.2. Framtidens boende 
Framtidens boende i Karlshamn måste basera sig på en framtidstro och en tro på kommunens 
utveckling och folkökning . Om man studerar befolkningsprognoserna och kombinerar detta med de 
undersökningar/enkäter som har genomförts skulle Karlshamns kommun inte ha något större 
behov av nybyggnation. Men om man lägger till ytterligare aspekter så som den demografiska 
förändringen samt önskemål/krav på framtida boende hos kommuninvånarna samt de 
omvärldsfaktorer som kan påverka i positiv riktning , skulle en nybyggnation motsvarande ca 100 
boende/per år vara önskvärt. 

Under 2010 genomfördes en enkätundersökning - med särskild fokus på äldre - för att undersöka 
hur karlshamnsbor ser på sin nuvarande bostadssituation och hur de önskar utforma ett framtida 
boende. Målgruppen för enkäten var karlshamnsbor i åldern 20-79 år. 
Enkätens resultat presenterades i slutrapporten "Framtidens boende i Karlshamn". Ur 
slutrapporten drags även fram en separat rapport för att särskilt belysa bostadssituationen för 
seniorer i Karlshamn (hushåll med minst en person 50 år eller äldre). 
Sammanfattande resultat av undersökningen redovisas under kapitel 6"Behov och efterfrågan" 

4.2.1 Faktorer som kan påverka bostadsbyggande 

Bostadsbyggandet påverkas av många omvärldsfaktorer som konjunktur, räntor, bankernas 
kreditgivning , demografi , kundernas köpkraft och byggherrens förmåga att hantera situationen på 
ett bra sätt. 
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Bankernas lånetak som sattes 2010 till 85 procent av fastighetens marknadsvärde har - enligt bl.a . 
Boverkets analyser - haft en hämmande verkan på nybyggnation av enfamiljshus. Bolånetaket 
påverkar också skiften av befintliga villor/parhus och bostadsrätter. 

Till detta har de senaste 2 årens finansinstabilitet på marknaden samt Riksbankens 
ränteprognoser gjort att bostadsbyggandet kan komma att ske i en långsammare takt än det 
önskvärda. 

Köpkraften hos presumtiva köpare av villor eller bostadsrätter har minskat och också 
betalningsviljan/förmågan att betala allt för höga hyror. Då produktionskostnaden för nybyggda 
flerbostadshus/hyreslägenheter är hög, genererar det en hyresnivå som ligger på ca 1 300 kr/kvm 
viket ger en hyra på drygt 7 500 kr/månad för en lägenhet på 70 kvm. Kommuninvånarnas 
betalningsvilja skiljer sig dels beroende på ort och dels beroende på åldersgrupp och 
familjestruktur, men betalningsviljan/förmågan i genomsnitt i kommunen är 6 250 kr/ månad. 

Planprocessen kan ofta bli en långvarig process, i synnerhet om planerna överklagas. Att hantera 
överklaganden medför vanligtvis en försening om ett till två år. Denna försening betraktas inte som 
en normal del i processen och räknas inte in i projektets tidsplan från början, men är ändå oftast 
förväntad. Denna typ av hinder går knappast att undvika, men andelen överklaganden kan 
minskas något genom att i ett tidigt skede minimera faktorer som kan komma att bli överklagade. 
Från byggherrens sida kan detta handla om att tillsammans med kommunen säkerställa 
planinnehållet i största möjliga mån, så att det lever upp till samhällskraven. 
En demokratisk förankring av planarbetet - redan i inledningsstadiet - genom tex dialogmöten på 
den berörda orten och lyhördhet i samband med detta kan vara ett sätt att dels öka 
medborgarinflytanden och dels minska antalet överklaganden. 

Den försening som överklaganden för med sig möjligtvis skulle kunna minskas genom en 
effektivare handläggning hos de instanser som behandlar ärendet. Först och främst krävs att 
kommunen gör ett bra planarbete för att undvika att detaljplanen behöver omarbetas i ett senare 
skede och på så sätt 
förlänga processen. 

4.2.1.2 Faktorer som påverkar i Karlshamn 

Regionen 

Regionförstoringen som innebär att Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län kommer att bilda 
en storregion Sydsverige 2019 ger Karlshamn en annan regional placering än nuvarande. Med 
förbättrade kommunikationer inom den nya regionen kan en Karlshamns strategiska placering få 
en större attraktivitet som boendeort. Men om möjligheten kan utnyttjas beror på vår vilja att vara 
förutseende och ha god framförhållning på bostadsbyggnationen. 

Lund ESS MAX IV 

Under 2009 stod det klart att två världsledande forskningsanläggningar, European Spallation 
Source (ESS) och MAX IV, kommer att byggas i Lund inom de närmaste tio åren. ESS är ett 
planerat flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. 

Det finns beräkningar och kalkyler som pekar effekten på bostadsmarknaden kan bli en ökad 
efterfrågan på cirka 500 bostäder per år i Skåne. Med tanke på den "överhettade" 
bostadsmarknaden i Malmö och Lund och arbetssättet (labb-tid i anläggningen och forskning 
därefter) i den nya anläggningen, kan Karlshamn vara ett alternativboende för de som efterfrågar 
boende som en följd av etableringen. Förväntningarna som skapas i kommunerna runt om och i 
nära anslutning till Lund kan ha en prishetsande effekt och markpriset kan komma att bli högt. 
Återigen kan Karlshamn - vid bra framförhållning - kunna erbjuda attraktiva och prisvärda tomter. 
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Försvaret 

2010 ersattes värnpliktsutbildningen av en ny frivillig militär grund utbildning som genomfördes för 
första gången 2011. Efter den 1 juli 2010 ska ingen utbildas med plikt om inte försvars beredskapen 
kräver det. Det innebär att försvarsmakten kommer att rekrytera på frivillighetsbasis - man söker 
jobb inom försvaret som man söker andra jobb. Anställningen är på kontraktsbasis på mellan 4-8 
år. Försvaret vill dessutom komma ifrån kasernboendet. För Blekinges del innebär det ett 
rekryteringsbehov på 600-800 personer som efter sin kontraktstid kommer att lämna försvaret för 
jobb inom det civila samhället. Det kommer att behövas bostäder under tiden för grundutbildningen 
och därefter jobbtillfällen. Målgruppen för rekryteringen är åldersmässigt 18-45 år och den delen av 
de nyrekryterade har med stor sannolikhet familj . Med en framförhållning för att möta den 
efterfrågan kan befolkningsprognoserna bli betydligt mer positiva. 

Stillerydsområdet 

I Stilleryd pågår skapandet av ett centrum för transport och logistikverksamheter. Det stora nu 
plansprängda området i anslutning till hamnen skall fyllas med verksamheter. Med hamnen som 
nav förväntas en kraftig ökning av antalet arbetstillfällen inom området. Inom några år kan 
uppemot 500 personer komma att ha sin arbetsplats där. Merparten av dessa förväntas bo i 
Karlshamn vilket kommer att skapa behov av ett antal nya bostäder i kommunen. 

Det planerade handels- och verksamhetsområdet Västerport kommer när det är utbyggt också att 
ge sysselsättning åt något hundratal arbetande på lite längre sikt (10-15 år). Även dessa behöver 
någonstans att bo. 

Blekinge Tekniska Högskola och NetPort 

En klart uttalad och kvantitetssatt målsättning för utvecklingen av Högskolan och NetPort är enligt 
följande: 

• 2000 helårsstudenter knutna till Karlshamn1100 nya arbetstillfällen 
• 2200 fler Karlshamnsbor 
• 100 fler forskare inom NetPorts fokusområden 
• 125 nya företag inom NetPorts fokusområde 

Ett stort arbete och stort engagemang från alla i NetPort - Karlshamns kommun, Blekinge 
Tekniska Högskola samt NetPort och näringslivet - verkar för att målsättningen ovan skall uppnås. 
Det krävs en framförhållning på bostadsbyggandet för att tillförsäkra studenter och de inflyttade ett 
attraktivt boende. 

Kommuninvånarnas synpunkter 

Under 2010 genomfördes en enkätundersökning - med särskild fokus på äldre - för att undersöka 
hur karlshamnsbor ser på sin nuvarande bostadssituation och hur de önskar utforma ett framtida 
boende. Målgruppen för enkäten var karlshamnsbor i åldern 20-79 år. 
Enkätens resultat presenterades i slutrapporten "Framtidens boende i Karlshamn". Ur 
slutrapporten drags även fram en separat rapport för att särskilt belysa bostadssituationen för 
seniorer i Karlshamn (hushåll med minst en person 50 år eller äldre). 
Sammanfattande resultat av undersökningen redovisas under kapitel 6"Behov och efterfrågan" 

4.3. Befolkning 

Karlshamns kommun har haft en förhållandevis stabil befolkningsutveckling jämfört med övriga 
kommuner i Blekinge. 2010 hade Karlshamns kommun ett positivt flyttnetto 213. Antalet inflyttande 
har varit det högsta sen 2006 och antalet utflyttade var det lägsta under senaste femårsperioden. 
Detta trots att befolkningsprognosen visade på negativa siffror. 
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Karlshamns kommun har en högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet 
barn och ungdomar som andelen i förvärvsarbetande ålder är lägre. Detta ger en högre medelålder 
i Karlshamn än Sverige i övrigt. Antalet pensionärer förväntas att öka, vilket ställer krav på ett 
genomtänkt bostadsbyggande för de äldre åldersgrupperna. 
Flyttningarna är klart den viktigaste komponenten när det gäller att snabbt påverka den 
demografiska utvecklingen över tid. Genom att påverka flyttnetto över åldersgruppen får man en 
snabb förändring av medelåldern och kan få en bättre åldersbalans. 
Men för att yngre människor, människor i arbetsför ålder skall flytta in till kommunen, måste 
kommunens attraktivitet öka. Ett sätt att göra detta är att tillhandahålla eller verka för att lämpliga 
bostäder för dessa åldersgrupper finns att tillgå. 

Nedanstående tabell visar hur flyttningarna ser ut för de olika kommundelarna under perioden 
2000-2010. Det är en mycket tydlig trend att Karlshamn och Asarum ökar sin befolkning medan de 
övriga kommundelarna minskar. Störst minskrining ser vi i Svängsta om man ser till antalet. Ser 
man till befolkningsmängden 2000 och jämför med antalet utflyttade under perioden ser man att 
Halahult har haft den största utflyttningen i förhållande till befolkningsmängden. 

Befolkningsutveckling per kommundel 2000-2010 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Karlshamn 12514 12497 12549 12686 12685 12900 12995 12967 12896 12957 13084 570 
Asarum 7732 7725 7782 7731 7763 7774 7773 7811 7789 7779 7866 134 
Mörrum 5002 4959 4982 4977 4982 4953 5080 4950 4990 4952 4983 -19 
Svängsta 2383 2375 2358 2329 2363 2346 2315 2297 2274 2235 2261 -122 

Hällaryd 1378 1379 1373 1371 1370 1376 1385 1421 1408 1391 1364 -14 
Åryd 736 733 723 741 741 731 720 719 719 702 707 -29 
Halahult 364 361 355 346 347 335 321 308 298 306 299 -65 

Ringamåla 619 619 617 598 596 591 590 579 585 596 579 -40 
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Befintliga befolkningsprognoser för Karlshamns kommun fram till 2020 visar mer eller mindre 
oförändrad befolkningsmängd. Prognoserna är beräknade rent statistiskt och tar inte hänsyn till 
omvärldsfaktorer, se avsnitt 4.2.1 
Utan att fördjupa sig alltför mycket i befolkningsstatistiken och demografin kan man tydligt se 
tendenserna. Allt äldre befolkning och allt större andel äldre i förhållande till personer i arbetsför 
ålder. Flest inflyttade till kommunen är personer i åldersgruppen 25-39 år vilket är positivt. Kan vi 
öka den gruppens inflyttning och även stimulera och öka inflyttning av åldersgruppen 40-64 skulle 
det vara bra för kommunen ur ett ekonomiskt och socioekonomiskt perspektiv. Men det kräver att 
vi kan erbjuda attraktivt boende. 

Karlshamnsbostäder AB 

Marknaden 
Karlshamnsbostäders bedömning av bostadsläget kan sammanfattas enligt nedan. 
Efterfrågan på bostäder har inneburit en förbättring så att vakansläget är mycket lågt. 
Tre anledningar till behov av nyinvesteringar kan finnas. 

• Antalet äldre som önskar byta från villa till lägenhet 
• Äldre som önskar flytta från lägenheter med låg tillgänglighet till hög kommer 

att öka. 
• Befolkningstillväxt 

Osäkerhetsfaktorn är inflyttningen där kommunens mål inte uppfylls. Befolkningsutvecklingen är i 
stort plus minus noll. 
Kommunens vision om 1000 nya bostäder till 2017 innebär ca 100 per år. 
Om man vi antar att nivån skall vara 100 nya bostäder per år och 60 % är villor och 40 % 
flerbostadshus så skall 40 bostäder/lägenheter i flerbostadshus byggas årligen. Om 
Karlshamnsbostäder skall behålla sin marknadsandel innebär det 20 - 25 av dessa. 
Karlshamnsbostäder gör en bedömning av att behov av 100 nya lägenheter är för mycket med 
tanke på befolkningsökningen och den efterfrågan som har varit aktuell. Man gör en skattning av 
behovet ligger på ca 50 lägenheter per år 
Karlshamnsbostäder har då med sina 79 byggda lägenheter motsvarat sin andel på marknaden. 
Under 2012-13 kommer det att färdigställas drygt 40 lägenheter på Bryggeritomten. Det motsvarar 
75 % av troligt behov. Dessutom kommer troligen 10 bostäder i flerbostadshus att färdigställas på 
Riggenhuset samt 10-12 i kvarteret Helsingborg. 
Utifrån en marknadsbedömning - och om kommunen inte får en befolkningstillväxt - är behovet av 
flera bostäder inte troligt förrän under 2014. 
I KABO:s bedömning har inte kommunens olika kommundelar bedömts. 

Erfarenheten visar också - vid ett överskott - att det är Karlshamnsbostäder som i sista ledet av 
bostadskarriären blir utan hyresgäst. Bostadsområdena med mindre attraktivitet får flera vakanser. 
Endast om det sker en befolkningsökning uteblir denna effekt. 

Karlshamnsbostäders egen planering ser ut som framgår av tabellen nedan 

Karlshamns bostäder -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Matrosgatan 32 0 0 0 0 0 
Skyttevägen KHN 0 24 0 0 0 0 
Möllebacken 0 0 0 0 10 10 
Asarum Seniorer 0 0 0 0 0 0 
Mörrum Seniorer 0 0 7 7 0 0 
Hällaryd Seniorer 0 0 0 0 0 0 

Summa 32 24 7 7 10 10 
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Projektens lönsamhetsnivå.:. 

Det är väsentligt att bostadsbyggnadsprojekten har en egen lönsamhetsbedömning. Den totala 
produktionskostnaden får inte överstiga 19 000 kronor per kvm om hyran högst kan sättas till 1 300 
kronor per kvm och år. Hyresnivån på 1 300 kr kvm och år är den bedömning man kan göra om 
vad betalningsviljan är i centrala Karlshamn. 

Karlshamnsbostäder ser uppenbara problem på att klara 19 000 kr per kvm i total 
produktionskostnad. Ett skäl är att projekten är för små och att de fasta kostnaderna 
(byggadministration mm) skall täckas på en liten byggarea. 

Vidare skall affärsmässighet råda vid investeringsbedömningarna. Det innebär att olika projekt har 
olika lönsamhetsberäkningar, särskilt vad avser riskpremien respektive förväntad värdeutveckling. 
I Karlshamn kan riskpremien sättas lägre och förväntad värdeutveckling högre medan det i Mörrum 
är tvärtom. Samtidigt är hyressättningen också tvärtom. 

Tabellen visar Karlshamnsbostäders nuvarande bostadsinnehav fördelade på ort. 

Ort Antal lägenheter 

Fridhem 227 

Karlshamn S 540 

Karlshamn N 446 

Asarum 433 

Mörum 325 

Svängsta 159 

Ringa måla 8 

Hällaryd 26 

Totalt 2164 

4.4. Övriga 

4.4.1. Fastighetsägarna 
Fastighetsägarna Syd har under 2010 gjort en undersökning bland sina medlemmar i ett antal 
kommuner på temat " Varför byggs det så få hyreslägenheter". Någon undersökning i Karlhamn 
har inte genomförts men enligt fastighetsägarna kan resultatet av de undersökningar som gjorts 
tolkas generellt för alla kommuner. 
Det som framkommer i rapporterna är 

"Vid nyproduktion av hyresbostäder är de största hindren enligt de tillfrågade 
fastighetsägarna marktilldelningen, det vill säga möjligheten att få köpa kommunal mark, 
samt byggkostnaderna. Därnäst är det främst betalningsviljan hos hyresgästerna, 
hyressättningssystemet och markkostnaderna som anses vara ganska stora eller stora 
hinder för nyproduktion av hyresbostäder." 

Och vidare från rapporterna framgår: 
"Undersökningen visar att ett antal hinder påverkar intresset för att påbörja produktion av 
hyresbostäder. Hindren varierar beroende på om det är ett förtätningsprojekt i områden 
med befintlig bebyggelse eller en nyproduktion. Enligt undersökningen är byggkostnader 
det största hindret för att fastighetsägare ska vara intresserade av att förtäta sitt bestånd 
med hyresbostäder. Därefter följer tillgänglighetskravet, parkeringsnormen och 
hyressättningssystemet. En möjlighet för att öka intresset att förtäta kan vara att byggherrar 
överväger industriellt byggande eller jämför de svenska kostnaderna för byggmaterial med 
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prisbilden utomlands. Kreativa lösningar i samband med krav på tillgänglighet och en 
liberalare tillämpning av Plan- och bygglagen, är andra möjligheter som kan öka intresset 
för förtätning av hyresbostadsbeståndet. En friare och mindre styrd hyressättning är en 
annan möjlighet som skulle kunna öka intresset för att förtäta sitt bestånd. 

En generell synpunkt som framförs av fastighetsägarna i Karlshamns kommun är att det råder 
brist på färdiga, detaljplanelagda tomter för flerbostadshus. 

4.4.2. Mäklarna 

Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets rikstäckande undersökning om den svenska bostadsmarknaden 
och det är mäklarna (medlemmarna) över hela Sverige som gör bedömningar av den svenska 
bostadsmarknaden utifrån den marknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina 
kunder. Rapporterna är sammanställda på riksnivå samt på länsnivå. Av rapporterna framgår 
mäklarnas syn på hur bostadsmarknaden utvecklas, och hur människor funderar och agerar när de 
närmar sig köp- eller säljbeslut. 

I rapporten över Blekinge som presenterades i mars 2011 (avser mäklarnas bedömning för mars -
maj 2011) kan följande utläsas. (Källa: Mäklarinsikt. 
Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden.) 

"50 procent av fastighetsmäklarna i Blekinge bedömer att priserna på småhus kommer att 
ligga stilla, 33 procent bedömer sjunkande och 17 procent av de tillfrågade 
fastighetsmäklarna i Blekinge bedömer stigande priser. 
Landets fastighetsmäklare bedömer att antalet småhus till salu kommer att blir fler med 
bibehållet köpintresse. Bostadsrättsmarknaden bedöms på ett likartat sätt. 

Skick 
Blekinges fastighetsmäklare fick även svara på frågan om hur det vanligen ser ut när det 
äldre paret säljer villan. Frågan ställdes ur ett underhållsperspektiv. Så här rangordnar 
länets fastighetsmäklare skicket: 

1. Huset är i så pass dåligt skick att det påverkar försäljningspriset 

2. Huset är i bra skick 

3. Huset är i dåligt skick framför allt inomhus 

4. Huset är i dåligt skick framför allt utomhus 

De allra flesta vill inte ha alltför stort renoveringsbehov i sitt nya hus enligt mäklarnas 
bedömning." 

4.4.3. Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen är inte så aktiv när det gäller framtida nyetableringar utom vid hyressättning 
av dessa. Däremot framför man en stor oro vad avser det eftersatta underhåller både hos de 
privata hyresvärdarna och hos allmännyttan. Man föreslår från hyresgästsföreningen ett antal mer 
eller mindre konkreta förslag på hur det eftersatta underhållet kan förbättras och påskyndas. Bl a 
föreslår man följande : 

• Inför skattefria underhålls- och investeringsfonder för hyresfastigheter 
• Inför ROT-avdrag till hyresrätter 
• Inför miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter 
• Se över byggmetoderna vid nybyggnation, ombyggnation samt renovering för att minska 

kostnaderna 

Detta har ingen direkt bäring för Karlshamns bostadsförsörjningsprogram, men man bör ha detta 
som en input i resonemanget. 
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4.5. Tomtkö 
I tomtkön finns 180 personer som anmält sitt intresse för att köpa en tomt. Antalet personer har de 
sista åren ökat sakta men säkert. 

Det är svårt att utifrån tomtkön skapa sig en bild av hur många som egentligen är intresserade av 
att köpa en tomt. En del har varit uppsatta i kön sedan denna upprättades i början av 70-talet. De 
finns en stor efterfrågan av havsnära tomter och då gärna med utsikt över havet, tillgång till 
båtbrygga är en annan faktor som ofta lyfts fram . Det är även efterfrågan av centrala tomter så 
som Skogsborg och i befintliga bostadsområden så som Högadal, Rosenkällan och Dalgången har 
många visat intresse för att få bygga nytt. 

Den som stått längst i tomtkön registretades 1971 vilket gör att det är svårt att använda tomtkön 
som ett relevant underlag för hur många som egentligen är intresserade av tomtköp. En förändring 
av tomtkön där det exempelvis blir en årlig avgift skulle kunna hålla tomtkön mer aktuell än i 
dagsläget. En årlig avgift gör även att de som registrerat sig måste vara aktiva en gång om året för 
att behålla sin plats och därmed visa att de fortfarande är intresserade. 

5. Nuläge. Mark för bostadsändamål 

5.1. Lediga tomter 
För tillfället finns endast ett fåtal ej sålda kommunala tomter, ca 20 st utspridda i Mörrum, Asarum, 
Hällaryd, Svängsta. En privat fastighetsägare har dessutom ett antal lediga tomter i Strömma samt 
någon enstaka i Matvik. Asarumsdalen är på gång, 

Nedanstående tabell visar på områden där detaljplanen är klar och där exploatering kan påbörjas 
eller har påbörjats. 

Vetteku lla Västra 11 tomter 
Vettekulla Östra 42 tomter varav 38 kommunala 
Vettekulla , 15 tomter 
Ostra Skogsborg, 15 tomter 
Matvik 50 tomter 
Guö 39 tomter varav 4 kommunala 
Flygfältet Asarum 40-50 tomter 
Tegelbruksviken 13 tomter 
Mörrum Rälsvägen 42 tomter 
Hällaryd 8 tomter varav 2 byqqklara 
Åryd , 6 tomter 
Svängsta , Aborresjön, Ojavad 30-40 tomter 

5.2. Översiktsplan 2007 
Översiktsplanen 2007 pekar på ett antal möjl iga utbyggnadsområden för bostäder. 
Av sammanställningen nedan framgår dels områden som är utpekade för bostadsändamål 2007 
dels resultatet av detta fram till slutet av 2011. 
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Ort Antal Typ Kommentarer Aktuellt? 
Karlshamn 

Ej aktuell för 
Bellevue 30-50 Nyetablerinq närvarande 

Ej aktuell för 
Stenhaqen 30-50 Flerbostadshus närvarande 

Detaljplanearbete 
Mieån 60-80 Flerbostadshus ej påbörjat Ja 

Ej aktuell för 
Rosenväqen 20-30 Nyetablering närvarande 

Skyttevägen 30-40 Förtätning 24 lgh klara. Möjligt Ja delvis 
med ytterligare 
förtätning 
Detaljplanearbete 

Stockholmsområdet 30-60 Villa/parhus ej påbörjat Ja 
Detaljplanearbete 

Dala 20 Villa/parhus ej påbörjat Ja 
Finns färdiga 
detaljplaner (2 st 
kommunala 
områden samt 2 
privata), Vettekulla 
Västra exploatering 

50- pågår beräknas 
Matvik/Vettekulla 200 Villa vara klart ht 2012 Ja 

Detaljplan klar, 
exploatering 
påbörjad försäljning 
beräknas ske ht 

Vettekulla Västra 11 Villor 2012 Ja 
Detaljplan klar, 
projektering pågår 
38 tomter 

Vettekulla Östra 42 Villor kommunala Ja 

Vettekulla PG-Persson 15 Villor Detaljplan klar Ja 

Matvik 50 Detaljplan klar 

Bostäder och Ej aktuell för 
Sternö diabasbrott verksamhet närvarande 

Cityhuset 10 Flerbostadshus Ja 

Riggenhuset Flerbostadshus Boende på taket Ja 
På ca 8 år sikt, 
planarbete ej 

Stationsområdet Flerbostadshus påbörjat Ja 
Norrköpinq 40 Flerbostadshus Planarbete påbörjat Ja 

Helsingborg 15 Flerbostadshus Detaljplan klar Ja 
Projektering pågår, 
klart för försäljning 

Skogs borg höst 2012 

Uppsala 27 Flerbostadshus Tidigast 2013 Planarbete påqår 

Asarum 
Ombyggnad, E lämpligt för 

Lindemohemmet 60 förtätning äldreboende Ja 
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Detaljplan klar, 
exploateras 
etappvis, etapp 1 

Asarum väster om Villor/parhus, beräknas vara klar 
centrum 15-25 marklgh under ht/vt 2012 Ja 

Detaljplan och 
exploatering klart, 

blandade ute till försäljning 
Asarumsdalen, norra 17 boendeformer sedan ht 2011 Ja 

Marklägenheter, 
detaljplan ej 

Björkliden 5-15 Nyetablering påbörjad ja 

Valllmov/Blåklintsv 10-20 Nyetablering Detaljplan ej klar ja 

Granefors 15-20 Nyetablering Ej detaljplan ja 
Bygg nation 
påbörjad, finns 

Strömma 30-40 Nyetablering lediga tomter 

Ja 
Mörrum 
Jeppahalla/Höralyckan 5 Förtätning Detaljplan finns Ja 
Mellanbäcksvägen 5-15 Nyetablering, villor Ej detaljplan Ja 

Ej detaljplan för 
Kastanjegården 10-15 Nyetablering, villor bostäder Ja 

Nyetablering, 
Hästaryd 20-60 förtätning Ej detaljplan 

Rälsvägen Detaljplan klar Ja 
Ekbacken Flerbostadshus 

Svängsta Ja 
Nyetablering 

Broväqen 5-15 marklgh Detaljplanelagt Ja 
Nyetablering 

Recordväqen 10-30 marklgh Detaljplanelagt Ja 
Outnyttjade 
bygg rätter, 

Abborresjön 30 Nyetablering detaljplan klar Ja 
möjligt med 

Mariegården 10-15 Nyetablering flerbostadshus 

Hällaryd 
Byggnation klar, 
finns 2 lediga 
tomter kvar enligt 
exploatörens 

Matviks stenbrott Nyetablering hemsida Ja 
Hällaryd 6: 1 5-10 Nyetablerinq 6 tomter klara 

Åryd/Guö/Köpegårda Ja 
Villor/parhus, 
detaljplan klar, 
Kärnhem exploatör 

Guö 10-30 Nyetablering efter Ja 
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markanvisningstävli 
ng 

Planarbete ej 
KöpeQårda 10-30 FörtätninQ påbörjat 

Landsbygden Ja 
Möjligt först efter 

Björkenäs 10 Nyetablering omb E:22 

6. Behov och efterfrågan 

Målet för den strateg iska planeringen är att ha framförhållning och beredskap för olika stadier i 
samhällsplaneringen. Bostadsförsörjningsprogrammet är en viktig länk i denna planering och är ett 
gemensamt verktyg i kommunens boendeplanering . Det första steget mot en god bostadsplanering 
tas i kommunens översiktsplan . Genom att analysera framtida utvecklingsriktningar för bebyggelse 
kan kommunen göra strategiska investeringar och skapa en god markberedskap. En god 
markberedskap bäddar för en god planberedskap vilket i sin tur förbättrar kommunens 
framförhållning i samordningen mellan tillgänglig mark och bostadsbehov i kommunen. På så sätt 
är det lättare att tillgodose olika intressen och fördela marken på ett sätt som bäst uppfyller 
kommunala riktlinjer och mål. En god planberedskap ger förutsättningar för en god 
projektberedskap, d.v.s. att ha ett antal olika bygg- och planprojekt som löper samtidigt och som 
tidsmässigt avlöser och följer varandra. 

En god beredskap i alla tre momenten - mark, plan- och projekt - ger förutsättningar för att bygga 
men innebär inte att det byggs . Det är därför viktigt att hela tiden ha beredskap för betydligt fler 
projekt än vad som krävs för att i verkligheten tillgodose målet om 1000 nya bostäder tom 2017. 

2010 genomförde kommunen en enkätundersökning "Framtidens boende i Karlshamn" och under 
2011 genomfördes en förstudie "Boendeplan för äldre". Dessa dokument ger en ganska klar bild av 
behov och efterfrågan av bostäder i kommunen . Resultaten av dessa har vägts samman och 
bostadsplaneringen baserar sig på dessa resultat. 

Sammanfattande beskrivning av resultatet av enkätundersökningen "Framtidens boende i 
Karlshamn" ger vid handen följande: 

• Generella iakttagelser är att 6 av 10 hushåll eller 7 av 10 personer bor i småhus (villa eller 
fristående hus eller radhus). Detta är särskilt markant utanför centralorten Karlshamn . 
Genomsnittsbostaden är på cirka 100 kvm, i centralorten Karlshamn något mindre ( cirka 90 
kvm) och något större än 100 kvm på övriga orter. En stor del av bostäderna i kommunen 
är uppdelade på flera plan . Detta gäller primärt utanför centralorten. 

• Endast 5 procent av bostäderna är anpassade så att en person i rullstol ska kunna röra sig 
runt i bostaden och sköta dagliga sysslor som hygien , matlagning, tvätt med mera. Sämst 
anpassade är bostäder i flera plan och lägenheter på andra våning eller högre utan hiss. 
Bäst anpassade är lägenheter i flerfamiljshus med hiss. 

• När det gäller önskemål om en ny bostad söker många ett något mindre hem, gärna i ett 
plan . Jämfört med nuvarande fördelning av bostadstyper ökar andelen hushåll som söker 
lägenhet eller radhus på bekostnad av den fristående villan. Man vill något oftare ha en 
bostadsrätt än en äganderätt. 
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• Äldre och de allra yngsta önskar små bostäder, barnfamiljer och yngre par är mest 
intresserade av egna fristående villor. 

• Hög standard på vitvaror och bra förrådsutrymmen, samt egen trädgård med mera är 
egenskaper som efterfrågas mest. Minst intresse är det för samlingslokaler och gemensam 
matsal. 

• Det är primärt yngre, särskilt barnfamiljer och par som värdesätter hög standard på vitvaror, 
bra förråd och annat positivt direkt kopplat till det egna hemmet och den egna vardagen. 
Äldre är mer intresserade av läget och utsikten. 

• Yngre personer är mest intresserade av att flytta till en av dem enligt ovan beskriven 
önskebostad. Många av de yngre kan tänka sig att lämna Karlshamns kommun. Bland dem 
som flyttar inom kommunen gäller det i första hand att finna ny bostad antingen på 
hemorten eller i förekommande fall i centralorten Karlshamn. 

• En analys av en kombination av flyttbenägenhet och valet av bostad ger vid handen att 
unga är mest benägna att flytta. Vidare ser vi en tendens bland äldre att om möjligt söka 
mindre boende - från villa till radhus eller lägenhet. 

• De allra äldsta (65 - 79 år) söker i förekommande fall oftast mindre bostäder ibland 
centralt. Även hyresrätter är efterfrågade i denna grupp. 

• Tar vi in befolkningsprognoserna för de kommande tio åren och jämkar samman dessa 
med resultaten av föreliggande undersökning visar det sig att i åldersgruppen 20 - 79 år 
kan jämfört med nuläget, ett visst överskott av bostäder uppkomma. Lägger vi till den 
förväntade ökningen av äldre (80 år eller äldre) ser vi att nuvarande bostadsbestånd i stort 
sett är i balans med antal hushåll. 

Nuvarande boende 

• De intervjuade i åldern 20 - 79 år fördelas på olika typer av hushåll: 

- Barnfamilj 22 % 
- Par utan barn 40-64 år 20 % 
- Par utan barn 65-79 år 14 % 
- Ensamstående 40-64 år 13 % 
- Ensamstående 20-39 år 12 % 
- Ensamstående 65-79 år 10 % 
- Par utan barn 20-39 år 7 % 
- Bor hos föräldrar 3 % 

• Av de intervjuade bor 60 % i småhus (villa/fristående hus eller radhus/parhus) och 40 
% i lägenhet i flerfamiljshus. Fördelningen småhus/lägenheter varierar mycket mellan 
kommundelarna. 

• 55 % av hushållen äger sin bostad, 31 % bor i hyresrätt och 14 % i bostadsrätt. 

• 53 % av hushållen bor i mer än ett plan. 

• En klar majoritet (75 % ) av hushållen har flyttat till sin nuvarande bostad från en annan 
bostad i kommunen. Enda påtagliga avvikelsen från detta mönster är att cirka hälften ( 48 
%) av hushåll bestående av ensamstående 20- 39 år har flyttat in till kommunen från 
annan kommun. 

Önskemål och krav på ny bostad 
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• När det gäller typ av bostad och upplåtelseform förefaller den fristående villan vara 
mindre attraktiv än radhuset respektive lägenhet i flerfamiljshus. Fördelningen mellan typer 
av ny bostad gäller i allt väsentligt för alla områden i kommunen. Efterfrågan på lägenheter 
är alltså stor inte bara i centralorten utan också bland hushåll boende på övriga orter i 
kommunen. Hyresrätterna är ungefär lika efterfrågade idag som tidigare medan 
bostadsrätten vinner på bekostnad av äganderätten. 

• När det gäller den vidare utformningen av bostaden visar det sig att en yta på mellan 50 
och 100 kvm efterfrågas oftast. Däremot sjunker efterfrågan för såväl mycket små som 
större bostäder. I genomsnitt är den tänkta nya bostaden också några kvadratmeter mindre 
än den nuvarande (nuvarande är i genomsnitt 100 kvm, en tänkt ny 96 kvm). De två typer 
av hushåll som vill ha mer utrymme är yngre ensamstående (från 59 till 96 kvm) och yngre 
par ( 102 till 128 kvm ). 

• Jämför vi mellan olika orter ser vi att endast de som idag bor i Karlshamn i genomsnitt 
önskar sig något större bostad (från 90 till 95 kvm). Särskilt de som idag bor i Asarum (från 
114 till 100 kvm), Mörrum (från 105 till 94 kvm) och Hällaryd, Åryd eller Halahult (116 till 90 
kvm) önskar väsentligt mindre bostad. 

• En övervägande majoritet (77 %) vill helst ha en enplansbostad. Denna önskan är i allt 
väsentligt lika oavsett var man bor idag. De enda som föredrar en bostad i flera plan är par 
utan barn i åldern 20 - 39 år. 

• Så gott som alla (93 % ) vill att det skall finnas P-plats för minst en bil vid den nya 
bostaden . 

• På frågan om var man helst vill bo visar det sig att mellan 30 och 38 % inte har någon 
uttalad preferens. Vidare ser vi att den vanligaste önskan är att bo kvar där man bor idag, 
följt (på alla orter utom Karlshamn) av en stor grupp som föredrar att flytta in till Karlshamn . 

• Frågan om hur viktigt det är med tillgång till olika typer av service i anslutning till (nya) 
bostaden ger till svar att viktigast är livsmedelsaffär, kollektivtrafik samt läkare och apotek, 
medan bibliotek uppfattas som minst viktigt. Några klara entydiga mönster i fråga om 
skillnader i viktighet mellan de fem orterna finns inte. Möjligen kan en tendens till att 
"försvara" befintlig men eventuellt hotad service finnas på orter som Mörrum och 
Svängsta/Ringamåla . Detta skulle i så fall gälla kollektivtrafik och bankservice. 

• Frågan om vikten av olika egenskaper som direkt berör den tänkta nya bostaden och dess 
närmaste omgivningar är att förrådsutrymmen och standard på vitvaror uppfattas som 
viktigast. Därefter kommer egenskaper som läge och utsikt. 

• Den genomsnittliga betalningsviljan per hushåll ligger på 6 250 kronor per månad. Par 20 
- 39 år visar störst betalningsvilja (i genomsnitt cirka 7 650 kr per månad). Generellt är 
betalningsviljan större hos yngre och större hushåll. Ensamstående 65 - 79 år är den grupp 
som i genomsnitt upplever sig kunna betala de minsta beloppen (knappt 5 000 kr per 
månad) för ett nytt boende. Hushåll som idag bor i Karlshamn och Asarum är i genomsnitt 
beredda att betala upp mot 6500 kr per månad medan boende på övriga orter inte är villiga 
att betala mer än något mellan 5 500 och 6 000 kronor per månad . 

• Flyttviljan är högst bland yngre personer och det är också dessa som tror att flytten 
kommer att ske relativt snart. Det visar sig också att de allra äldsta har något högre 
beredskap att flytta inom de närmaste fyra åren än personer i åldern 50 - 65 år. 

• Intresse/behov av olika typer av service som en hjälp för att klara vardagen finns i första 
hand för "bevakning mot brott". Detta är en tjänst som i genomsnitt efterfrågas av 72 % av 
hushållen i kommunen. Efterfrågan är högst bland yngre hushåll (omkring 80 %), den 
sjunker sedan något med ålder (ned mot cirka 60 %) bland de allra äldsta. Två av de 
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områden som frågades efter rör hjälp eller avlastning vid vård av anhörig. Ungefär vart 
fjärde hushåll anser att denna typ av hjälp bör finnas i betydligt högre utsträckning än idag 
( cirka 1 till 2 % av hushållen har denna service idag). Nivån är relativt hög också bland 
yngre hushåll men den når som väntat sin högsta nivå bland äldre par utan barn. 
Resultaten här torde vara resultat av en sammanblandning mellan viss altruistisk välvilja 
och ett verkligt behov. I övrigt kan nämnas att tjänster som snöskottning och 
storstädning/fönstertvätt är generellt efterfrågade. Detta inte minst bland äldre hushåll. 
Olika typer av hjälp med barnpassning, läxhjälp, fritidsverksamhet etcetera är primärt 
efterfrågad bland barnfamiljer och yngre par (blivande barnfamiljer?). Slutligen visar det sig 
att hjälp att lära sig använda dator är oftast efterfrågad bland de äldre hushållen. 

7. Vad skall byggas 

Det är viktigt att komma ihåg att kommunen inte bygger några bostäder. Det måste finnas 
intresserade byggherrar/investerare som ser det som långsiktigt lönsamt att investera i bostäder 
för att byggandet skall komma till stånd. Det handlar därför om att tillhandahålla/erbjuda ett brett 
utbud av attraktiv byggbar mark för olika typer av bostäder/boendeformer. Det är också viktigt att 
hålla en god planberedskap och att planarbetet bedrivs så effektivt och med ett 
underifrånperspektiv och delaktighet att processen kortas ner och bl a överklaganden minimeras. 

Boendeplanering och strategi för framtida önskat byggande är också viktiga som underlag för 
samordningen av kommunala investeringar samt för bedömningar och analyser av framtida 
servicebehov. 
Man kan säga att kommunens planmonopol är ett av de viktigaste instrument för att påverka 
bostadsutbyggnaden i önskad riktning. 

En framförhållning vad gäller framtida markbehov för bostadsbyggande bör vara långsiktig då 
byggprocessen är relativ lång och medger inte "snabba utryckningar" när behov av bostäder 
uppstår. 

Genom utformningen av överlåtelseavtal/exploateringsavtal vid försäljning av kommunal mark till 
exploatör kan kommunens ställa villkor som styr inriktningen på byggandet i önskad riktning. En 
bedömning av läge och upplåtelseform kan kanske motivera differentierade markpriser. 

Det egna bolaget - Karlshamnsbostäder AB - kan genom ägardirektiv styras av kommunen 
genom särskilda riktlinjer. Den nya lagen från januari 2011 (Lag (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebo/ag) .kan i vissa fall ställa hinder i vägen då bolaget ska bedriva 
verksamheten enligt affärsmässiga principer. 

En god samverkan mellan kommunen och potentiella exploatörer/byggherrar har också stor 
betydelse för bostadsbyggandet. Kompetens och flexibilitet i bemötandet utgör en bra plattform för 
framtida och långsiktiga relationer som främjar bostadsbyggande. 

Under 2010 genomfördes en enkätundersökning - med särskild fokus på äldre - för att undersöka 
hur karlshamnsbor ser på sin nuvarande bostadssituation och hur de önskar utforma ett framtida 
boende. Målgruppen för enkäten var karlshamnsbor i åldern 20-79 år med fokus på åldersgruppen 
50-79 år med en kompletterande undersökning av åldersgruppen 80 -
Enkätens resultat sammanställdes i rapporten Framtidens boende i Karlshamn". 

Generellt från rapporten kan sägas följande: 
Karlshamns kommun är en villatät kommun - 7 av 10 personer bor i småhus (villa, fristående hus 
eller radhus). Särskilt tät med småhusboende hittar vi utanför centralorten Karlshamn. 
Genomsnittlig boendeyta är på ca 100 m2, något mindre i centralorten och något större på övriga 
orter. 

Viktigt att notera - framför allt med tanken på den demografiska bilden - är att endast 5 % av 
bostäderna är anpassade för personer med fysiska funktionshinder. 
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Kommunens invånare är mycket bilberoende, ca 70 procent använder den regelbundet för att 
veckohandla eller för att ta sig till och från jobbet. Ett mindre undantag är Karlshamns tätort där 
man i större utsträckning än på övriga orter går eller cyklar. 

Generellt visar också enkätundersökningen att - de fall man skulle tänka sig att byta bostad -
söker många ett något mindre boende, gärna i ett plan . Jämfört med nuvarande fördelning av 
bostadstyper ökar andelen hushåll som söker lägenhet eller radhus på bekostnad av den 
fristående villan. Man vill oftare ha bostadsrätt än äganderätt. Om dessa planer ska kunna 
förverkligas - och bidra till en gynnsam flyttkedja - kräver denna nyproduktion av lägenheter. 

Äldre och de allra yngsta önskar små bostäder, barnfamiljer och yngre par är mest intresserade av 
egna fristående villor. 

Primärt de yngre och särskilt barnfamiljer och par är de som värdesätter hög standard direkt 
kopplat till det egna boendet. De äldre kan tänka sig lägre standard men prioriterar läget och 
utsikten. 

De flesta i undersökningen vill ha hög standard på vitvaror och bra förrådsutrymmen, samt gärna 
en liten trädgård i sitt nya boende. Samlingslokaler och matsalar är av mindre intresse. Däremot är 
trygghet - som mjukt värde - högt prioriterat. 

Yngre personer är intresserade av bostad med hög standard och kan tänka sig att lämna 
kommunen . Om man flyttar inom kommunen är det den egna orten eller centralorten Karlshamn 
som är prioriterat. 

En analys av materialet beträffande flyttbenägenhet och valet av bostad visar en tydlig tendens att 
unga människor är mest benägna att flytta och att tendensen bland de äldre är att om möjligt söka 
mindre boende - från villa till radhus eller lägenhet. 

Gruppen 65-79 år söker oftast mindre bostäder och gärna centralt. Hyresrätter är efterfrågade 
bland denna åldersgrupp. 

Rapporten gör ett statistiskt konstaterade att, med tanke på befolkningsprognoserna för den 
närmaste tiden och analysen av enkätundersökningen, kommunen har det antal bostäder man 
behöver. I åldersgruppen 20-79 talar man t o m om ett visst överskott. Bland de äldre över 80 år 
konstaterar man att nuvarande bostadsbestånd i stort sett är i balans med antal hushåll. 
Notera att befolkningsstatistiken pekar på en minskande befolkning . Om befolkningsprognosen tas 
som en "sanning" och det inte produceras/tillförskaffas nytt boende kan en sådan prognos bli en 
själv uppfyllande profetia. 

Rapporten baserar sig på ovanstående och tar inte med i beräkningen Karlshamns kommuns 
målsättning av 33 000 invånare. Målsättningen innebär en satsning på nyinflyttare och för dessa 
behövs boende. Detta kan tillförsäkras genom nybyggnation av tex trygghetsboende, 
seniorboenden eller annan form av boende för äldre så att befintliga villor, egna hus kan göras 
tillgängliga för en yngre generation (gärna nyinflyttade) samtidigt som en bra och högkvalitativt 
boende tillförsäkras de äldre. 

7.1. Kommunen 

Generellt för kommunen gäller att vi , för perioden fram till 2017 
har det antal villa/småhustomter vi behöver. Därmed inte sagt att kommunen inte skall 
tillförsäkra sig mark för sådan bebyggelse inför framtiden, då vi vet av erfarenhet att 
processen att "producera" en villatomt ibland kan bli väldigt lång. 
att oavsett bostadsort prioriterar gruppen åldersgruppen 65+ mindre bostäder i förhållande 
till nuvarande boende. Hyresrätter är att föredra . 
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invånarna prioriterar relativ hög standard på vitvaror och utrustning samt bra 
förrådsutrymmen 
betalningsviljan/betalningsförmågan är i obalans med nyproduktionskostnaden 
oavsett ort - om man flyttar - är tendensen att flytta från villa/fristående hus till radhus eller 
lägenhet i flerfamiljshus 
standard på boendet är viktigt 
nära till service (affär, apotek, vårdcentral etc) 
nytt begrepp vad gäller boende för äldre - trygga boenden (fullt tillgänglighetsanpassade 
bostäder). Ombyggnad av befintliga bostäder (inom Karlshamnsbostäders bestånd) 

Lediga småhus är det som i störst utsträckning genererar längst flyttkedjor och bidrar till ökad 
rörlighet på bostadsmarknaden. Genom nyproducerade bostäder kan lediga småhus frigöras 
genom att äldre hushåll flyttar från hus till nyproduktion. Det ger möjlighet för andra hushåll att byta 
bostad då långa flyttkedjor skapas. Det krävs dock att ett tillräckligt attraktivt boende till acceptabla 
priser kan erbjudas husägare för att de skall välja att flytta till lägenhet. Men detta resonemang är 
mycket baserat på att konjunkturen är gynnsam och ränteläget för bostadslån ligger på en 
acceptabel nivå. 

7.2. Per ort 
Behovet av bostäder och olika typer av bostäder skiljer sig mellan orterna. Detsamma gäller 
flyttbenägenhet och val av ort vid eventuellt byte av bostadsort. Preferenserna ser olika ut också 
vad gäller val av bostad beroende på åldersgrupp. 
Viktig komponent i detta är också tillgången till mark för bostadsbyggande då efterfrågan på 
lägenhetsboende är störst i de centrala delarna på orten med närhet till service. 

7 .2.1 Karlshamn 

Befolkning 
Relativ ung befolkning. Klart fler 20-29 än 70+ än genomsnittet för kommunen. Många 
enpersonshushåll. Arbetar i huvudsak på bostadsorten. Lägst användning av bil i kommunen. 

Nuvarande bostad 
Cirka 2/3 av hushållen bor i lägenhet. Nästan varannan bostad är mindre än 75 kvm. Var tredje 
bostad saknar egen p-plats. Ca 30% äger sin bostad . Cirka hälften har bott i nuvarande bostad i 5 
år. 

Ny bostad 
Drygt 50 % vill bo i småhus. 40 % vill äga bostaden. Om man flyttar, vill man flytta till större bostad 
och accepterar i regel också högre bostadskostnad än boende i andra kommundelar. 70 % kan 
tänka sig en ny bostad i Karlshamn. 18 % kan tänka sig att bo i Asarum . Mycket få ser andra 
boendeorter som alternativ. 

Behov 
Karlshamn har det högsta behovet av boende - utifrån de genomförda undersökningarna. I stort 
sett är behovet störst när det gäller lägenhetsboende. Åldersgrupperna som har angett ett behov 
av boende i Karlshamn utgörs av ungdomar samt äldre 50-79 år. Behovet av centrumnära 
lägenheter är mycket stort. Något behov av nytillskott av tomter under perioden är inte nödvändig. 
Det finns ett stort behov av boende för äldre såsom trygghetsboende och seniorboende. 
Bostadsbyggandet bör under perioden inrikta sig på lägenhetsbygge, gärna genom förtätning. 
Val av ort vid eventuell flyttning är att antingen flytta inom den egna orten eller flytta till Karlshamn 
respektive Asarum. Detta gör att behovet av nya bostäder kan bli ganska hög. 
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7.2.2 Asarum 

Befolkning 
Barn och vuxna 30-49 år överrepresenterade i jämförelse med andra kommundelar. Åldersgruppen 
20-29 och 60 + klart underrepresenterade likaså enpersonshushållen. Relativt få pensionärer - ca 
21 %. Egna bilen mycket viktig och kollektivtrafiken används sparsamt. 

Nuvarande bostad 
86 % av hushållen bor i småhus. Genomsnittlig bostadsyta är ca 114 kvm. Endast 4 % saknar p
plats. 79 %. Man bor länge i sin bostad - 71 % har bott i nuvarande bostad längre tid än 5 år. 80 % 
av har bott i kommunen tidigare på annan ort men endas 27 % just i Asarum. 

Ny bostad 
69 % vill bo i småhus. Drygt hälften vill äga den nya bostaden. Genomsnittlig yta runt 100 kvm. 
Ganska hög betalningsvilja för den nya bostaden. Den nya bostaden bör ligga i Karlshamn eller 
Asarum. Endast ett fåtal kan tänka sig att bo i andra kommundelar. 

Behov 
Behoven i Asarum är liknar dem i Karlshamn, men med en övervikt på villor/parhus och 
marklägenheter. För perioden finns tillräckligt med tomtmark för den typen av bebyggelse. 
Hyresrätter efterfrågas av äldre och då med en central placering. En förtätning av centrum borde 
prioriteras. 

7.2.3 Mörrum 

Befolkning 
Jämfört med kommunen totalt bor här färre unga 20-29 år och fler i ålder 60-79 år. Relativt få 
förvärvsarbetande - 50 % - beroende på åldersstrukturen. Den egna bilen är viktig för att uträtta 
ärenden. 

Nuvarande bostad 
Drygt 20 % bor i lägenhet och restesten i småhus. Genomsnittytan på bostaden är 105 kvm 8 % 
saknar p-plats . 70 % äger sin bostad. Man bor länge i sin bostad - i genomsnitt 15 år. 79 % har 
även tidigare bott i kommunen, varav 40 % i Mörrum. 

Ny bostad 
Mer än 1/3 av hushållen vill i framtiden bo i lägenhet. 35 vill hyra sin bostad och 46 vill äga den. 
Man vill - om man flyttar - flytta till en mindre bostad på ca 94 kvm. Betalningsviljan är relativt låg . 
71 % vill flytta inom Mörrum, 52 % kan tänka sig Karlshamn och 25 % kan överväga Asarum. 

Behov 
Viljan att flytta från orten är lägst jämfört med andra orter i kommunen. Man vill helst bo kvar i 
Mörrum. Om tanken följs fullt ut kommer vi inom en period fram till 2017 behöver utöka 
bostadsbeståndet med flerbostadshus. Även här bör dessa i största möjliga mån förläggas i 
centrumnära lägen alternativt vid ån. Något behov att ytterligare mark för småhus föreligger inte 
fram till 2017. 

7.2.4 Svängsta/Ringamåla 

Befolkning 
Åldersgrupperna 60-69 respektive 80+ är markant överrepresenterade. Endast 15 procent 
enpersonshushåll. 48 % förvärvsarbetar och 36 av dessa pendlar till en arbetsplats utanför 
kommunen. Den egna bilen är viktig för att uträtta ärenden . 

Nuvarande bostad 
25 % bor i lägenhet och resterande i småhus. Genomsnittytan för bostaden är 102 kvm. 26 % är 
under 75 kvm. 90 % har tillgång till p-plats. 64 % har även tidigare bott i kommunen, varav 36 % i 
Svängsta/Ringamåla. Man har bott i ca 15 år i sin bostad . 
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Ny bostad 
Mer än vart tredje hushåll vill bo i lägenhet. 30 % vill hyra sin bostad och 56 % vill äga den. Mycket 
låg vilja att betala hög månadskostnad. Om man flyttar, vill man ha ungefär samma storlek på sin 
bostad. Det finns ingen klar favoritort man kan tänka sig att flytta till Karlshamn. 
Svängsta/Ringamåla och Asarum är tänkbara för drygt 40 % av hushållen. Men man kan tänka sig 
att flytta även utanför kommunen. 

Behov 
Svängsta har till stor del äldre befolkning som inom en nära framtid kommer att vilja flytta till annat 
boende. Behovet av flerbostadshus, marklägenheter, trygghetsboende eller liknande anpassat för 
en äldre befolkning borde prioriteras på orten. Även här är mark öronmärkt för tomter och 
villabebyggelse tillgodosett inom perioden. 

7.2.5 Hällaryd, Åryd, Halahult 

Befolkning 
Åldersgruppen 20-39 är klart underrepresenterade och åldersgruppen 50-59 i motsvarande grad 
överrepresenterade. Endast 15 % ensamhushåll. 57 % förvärvsarbetar, varav 31 % på hemorten 
och resterande pendlar. Den egna bilen är mycket viktig för att uträtta ärenden. 

Nuvarande bostad 
95 % av hushållen bor i villa och 93 % äger sin bostad. Det är den största andelen småhus i 
relation till befolkningen som bor i småhus jämför med hela kommunen. Alla har minst en p-plats. 
Snittytan är på 116 kvm och man har bott i bostaden i ca 18 år. 30 % av hushållen har bott på 
orten tidigare och ytterligare 41 % på annan ort i kommunen. 

Ny bostad 
43 % vill bo i lägenhet. Önskemål om hyresrätt respektive bostadsrätt ligger på ca 26 % för varje 
bostadsform. Man vill flytta till en mindre bostad, ca 90 kvm och betalningsviljan för den nya 
bostaden är låg. De flesta vill bo på samma ort alternativt flytta till Karlshamn. 
Behov 
Orten/orterna har högst andel villor som boendeform men samtidigt vill en stor andel av invånarna 
bo i lägenhet vid eventuell flyttning. En satsning på flerbostadshus, gärna i markplan efterfrågas 
och behövs. Därefter bör man tillgodose behovet av trygghetsboenden. 

8. Plan för framtiden 

Oavsett om det i kommunen handlar om obalans mellan antalet lägenheter på marknaden och 
antalet bostadssökande, eller att utbudet inte motsvarar det som efterfrågas, är brist på bostäder 
inte alltid detsamma som nybyggnadsbehov. Ett ökat utbud kan uppstå genom en ökad omsättning 
av bostäder i beståndet. Det kan även vara så att man behöver få till flyttkedjor för att möjliggöra 
eller underlätta generationsväxling i olika delar av beståndet. Statistiken och de genomförda 
undersökningarna tyder på att bostadsbehovet under perioden fram till 2017 är i balans och att 
någon större nybyggnation inte är nödvändigt. Men detta sagt utifrån antagandet att 
befolkningsutvecklingen följer prognoserna. 
Rörligheten på bostadsmarknaden är i kommunen ganska låg och det dåliga konjunkturläget och 
räntetaket och förväntad ränteutveckling har starkt bidragit till detta. Inte desto mindre behöver 
kommunen stimulera, verka för och skapa förutsättningar för nyproduktion och utökning av antalet 
bostäder för att öka rörligheten och skapa positiva flyttkedjor samt skapa förutsättningar för större 
inflyttning till kommunen. 
En klar fokus på flerbostadshus i de centrala delarna för respektive ort, med tyngdpunkt på 
Karlshamn, Asarum och Mörrum, gärna i markplan skulle medverka till bättre flyttkedjor och 
därmed också bättre förutsättningar för nyinflyttning. Bostädernas utformning och planering bör 
vara långsiktig så att bostaden kan fungera över tid för olika åldersgrupper utan särskilt 
anpassning. 
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En framkomlig väg? 

• Först och främst komma igång med detaljplaneprocessen, i synnerhet behövs det 
detaljplaner för tomter för flerbostadsbebyggelse. 

• Låt de områden som är utpekade för bostadsändamål i Översiktsplan 2007 - och inte är 
strukna av olika anledningar - ligga kvar som utpekade bostadsområden. Utöka möjlig 
bostadsmark i den nya Översiktsplanen så att kommunen har tillräcklig markreserv för 
kommande bostadsbebyggelse. 

• Planera för nytt boende i största möjliga utsträckning i nära anslutning som möjligt till redan 
befintlig bostadsbebyggelse för att kunna dra nytta av existerande infrastruktur och/ eller 
skapa underlag (kritiskt massa) för servicetjänster i området. Planarbetet är i det här 
sammanhanget oerhört viktigt och att boendet, serviceinrättningar samt närhandel planeras 
på ett koordinerat sätt. 

• Flexibilitet i planarbetet. 
• Tänka framåt. .. dvs vid nybyggen bygga så att boendet kan fungera även på gamla dar 

redan från början. Planera för fler träffpunkter och gemensamhetslokaler i anslutning till 
flerbostadsområden. 

• Nytänkande i nybyggnationen - lägenheter som kan fungera både som bostad för 
barnfamiljer och studentboende allteftersom behoven och efterfrågan förändras . 

• Trots att vi i nuläget har tillräckligt med tomter för småhus kommer behovet att vara ungefär 
konstant även längre fram i tiden (med variationer beroende på konjunkturen och 
ränteläget) . Det är därför viktigt att dels ha god framförhållning när det gäller att 
detaljplanering av områden utpekade för bostadsändamål. 

• Framförhållning med detaljplanerna för flerbostadsändamål är också oerhört viktigt för att 
kunna erbjuda entreprenörer lämplig mark, ibland med ganska så kort varsel. 

• 2012 börja en förutsättningslös diskussion om detaljplanering av de områden som har 
utpekats för bostadsändamål i Översiktsplanen 2007 och där detaljplanerna inte är 
påbörjade. 

• Tydliga ägardirektiv till Karlshamnsbostäder AB 
• "Strategiska allianser" och gott samarbete med kommunens fastighetsägare och 

entreprenörer både inom kommunen och utanför kommungränserna skapar förutsättningar 
för olika etableringar och bostadsbyggande. 

• Det bör ligga som ett prioriterat område att bevaka omvärlden tex LSS i Lund, Försvarets 
nyrekryteringar och framtida andra händelser i vår omgivning . Vi bör ha en beredskap och 
vilja att "fånga tillfället" dvs på ett effektivt och snabbt sätt kunna dra fördelar av vad som 
händer i omvärlden och också ha en beredskap för hur vi avvärjer händelser i omgivningen 
som inte är positiva för kommunen. 

• En kraftfull marknadsföring av kommunen och fördelarna med att bo i Karlshamns 
kommun. Vi som bor i kommunen vet detta redan. Marknadsföringen bör inrikta sig på 
marknadsföring regionalt och nationellt. 

• Riktade insatser för utflyttade - återvändarsatsning . 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta renhållningstaxa för 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 24 oktober 2019 förslag till 
renhållningstaxa för år 2020 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2020 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 
• Taxan föreslås delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift. 
• Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 10 procent. 
• Taxor för slam föreslås höjas med 3 procent. 
• Taxa för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas med 3 procent. 
• Taxa för boende på öar föreslås få en rörlig avgift på 250 kr oavsett om det gäller 
helårs- eller sommarboende. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa 
för år 2020 enligt ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv Förslag till renhållningstaxa 
Taxeförslag 2020 
Gällande Taxa för renhållning 2019 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta renhållningstaxa för 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 24 oktober 2019 förslag till 
renhållningstaxa för år 2020 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2020 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 
• Taxan föreslås delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift. 
• Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 10 %. 
• Taxor för slam föreslås höjas med 3 %. 
• Taxa för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas med 3 %. 
• Taxa för boende på öar föreslås få en rörlig avgift på 250 kr oavsett om det 

gäller helårs- eller sommarboende. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa 
för år 2020 enligt ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv Förslag till renhållningstaxa 
Taxeförslag 2020 
Gällande Taxa för renhållning 2019

33



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2019-11-04 Dnr: 2019/3537 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-19 295 
Kommunstyrelsen 2019-12-03 321 
Kommunfullmäktige 2019-12-16  
 
 
Renhållningstaxa för 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta renhållningstaxa för 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 24 oktober 2019 förslag till 
renhållningstaxa för år 2020 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2020 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 
• Taxan föreslås delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift. 
• Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 10 %. 
• Taxor för slam föreslås höjas med 3 %. 
• Taxa för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas med 3 %. 
• Taxa för boende på öar föreslås få en rörlig avgift på 250 kr oavsett om det 

gäller helårs- eller sommarboende. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa 
för år 2020 enligt ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv Förslag till renhållningstaxa 
Taxeförslag 2020 
Gällande Taxa för renhållning 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Västblekinge Miljö AB 
författningssamlingen 
 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare
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Box 56 Perstorp 0454-593 50 kundtjanst@vmab.se www.vmab.se 
375 22  Mörrum Mörrum

                                                                                                 Dnr: 19 219 
 
 
 Karlshamns kommun 
 Kommunfullmäktige 
  
 
 
 
 

2019-10-31 
 
Förslag till renhållningstaxa för år 2020 
 
Västblekinge Miljö AB skall enligt samarbetsavtalet senast under oktober månad lämna 
förslag till ägarkommunerna avseende renhållningstaxa för nästkommande år. 
 
Västblekinge Miljö AB behandlade vid sitt styrelsemöte den 24 oktober 2019 förslag till 
renhållningstaxa för år 2020 för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 
Styrelsen beslutade att lämna förslag till renhållningstaxa år 2020 med följande 
förändring för Karlshamn: 
 

 Taxan föreslås delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift. 
 Taxor för kärl- och säckavfall samt grovavfall föreslås höjas med 10 %. 
 Taxor för slam föreslås höjas med 3 %. 
 Taxa för hämtning av trädgårdsavfall föreslås höjas med 3 %. 
 Taxa för boende på öar föreslås få en rörlig avgift på 250 kr oavsett om det gäller 

helårs- eller sommarboende. 
 
Västblekinge Miljö AB föreslår Karlshamns kommun att besluta att ny renhållningstaxa 
för år 2020 enligt ovanstående skall gälla från och med 1 januari 2020. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Johan Ekelund 
VMAB 
 
 
Bilaga: Taxeförslag 2020 
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2020

Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande
av hushållsavfall.Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen
samt i kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt
Västblekinge Miljö AB att svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf.
I händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift
erläggas enligt överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund.
Dessutom skall behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas. 
Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess 
entreprenör.
Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt.
Angivna avgifter är antagna av kommunfullmäktige i Karlshamn den xx/12 2019 § zzz

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

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

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

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

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

I övrigt hänvisas till de kommunala renhållningsföreskrifterna.
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Taxa 2020

Villa och fritid fast avgift Rörlig avgift
Abonnemang kärl Intervall Information
Minimiljö 140 l kärl matavfall 10 1 090,00 kr 800,00 kr
Sommar 140 l kärl restavfall 10
Minimiljö 140 l kärl matavfall 10 1 090,00 kr 1 055,00 kr
Sommar 240 l kärl restavfall 10
Minimiljö 140 l kärl matavfall 10 1 090,00 kr 1 320,00 kr
Sommar 370 l kärl restavfall 10
Minimiljö 140 l kärl matavfall 26 1 750,00 kr 1 740,00 kr
Helår 140 l kärl restavfall 26
Minimiljö 140 l kärl matavfall 26 1 750,00 kr 2 025,00 kr
Helår 240 l kärl restavfall 26
Minimiljö 140 l kärl matavfall 26 1 750,00 kr 2 280,00 kr
Helår 370 l kärl restavfall 26

Maximiljö Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem 10 1 090,00 kr 655,00 kr
Sommar Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem 5
Tilläggstjänst 190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang 10 660,00 kr
Maximiljö sommar
Maximiljö Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem 26 1 750,00 kr 1 220,00 kr
Helår Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem 13
Tilläggstjänst 190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang 26 1 342,00 kr
Maximiljö helår

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

Dispens 140 l kärl restavfall 13 Egen kompostering matavfall 1 750,00 kr 75,00 kr
Helår
Dispens 140 l kärl restavfall 5 Egen kompostering matavfall 1 090,00 kr 125,00 kr
Sommar

Osorterat avfall 140 l kärl  10 1 090,00 kr 1 600,00 kr
Sommar 190 l kärl 10 1 090,00 kr 2 535,00 kr

240 l kärl 10 1 090,00 kr 2 535,00 kr
370 l kärl 10 1 090,00 kr 3 750,00 kr

Osorterat avfall 140 l kärl  26 1 750,00 kr 3 085,00 kr
Helår 190 l kärl 26 1 750,00 kr 4 835,00 kr

240 l kärl 26 1 750,00 kr 4 835,00 kr
370 l kärl 26 1 750,00 kr 6 980,00 kr

Gemensam Kretsmedlem till en liten krets Liten 1 750,00 kr 485,00 kr
Krets  Kretsmedlem till en stor krets Stor 1 750,00 kr 680,00 kr

Kretsmedlem under vecka 18-37 Sommar 1 090,00 kr 620,00 kr
Kretsmedlem med dispens Kompost Egen kompost matavfall 1 750,00 kr 275,00 kr

Gemensam Ansluten till en Landsbygdsstation hela året Helår 1 750,00 kr 485,00 kr
Landsbygdsstation Ansluten till en Landsbygdsstation under vecka 18-37 Sommar 1 090,00 kr 620,00 kr

Ansluten till en landsbygdsstation, dispens Kompost Egen kompost matavfall 1 750,00 kr 275,00 kr
Gemensam Enhetstaxa oavsett period för boende 1 090,00 kr 250,00 kr
Ö-taxa

Miljöavg Avser fastighet som är befriad från sophämtning
genom dispens eller annan orsak 1 090,00 kr

Latrin 45 l latrinkärl 10 Kärl placeras vid tomtgräns 0,00 kr 4 300,00 kr
sommar
Latrin 45 l latrinkärl 26 Kärl placeras vid tomtgräns 0,00 kr 10 265,00 kr
helår
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Flerbostad och övriga verksamheter
Abonnemang kärl Intervall Information
Matavfall 140 l kärl 10

Erbjuds
endast                                                   i

kombination
med

restavfall

920,00 kr
Markbehållare 1m³ 10 4 380,00 kr

Sommar Markbehållare 1-1,5  m³ 10 6 565,00 kr
Matavfall 140 l kärl 26 2 555,00 kr

Markbehållare 1m³ 26 9 940,00 kr
Helår Markbehållare 1-1,5  m³ 26 14 905,00 kr

140 l kärl 52 4 835,00 kr
Markbehållare 1m³ 52 19 865,00 kr
Markbehållare 1-1,5  m³ 52 29 225,00 kr
140 l kärl 104 10 630,00 kr
Markbehållare 1m³ 104 43 715,00 kr
Markbehållare 1-1,5  m³ 104 65 565,00 kr

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

Matavfall storkök
Helår

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

4 365,00 kr
140 l kärl 52 8 730,00 kr
140 l kärl 104 17 450,00 kr

Matavfall hygienkärl
Helår

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

kärlbyte vid ord. tömning

5 920,00 kr
140 l kärl 52 11 815,00 kr
140 l kärl 104 23 630,00 kr

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

Restavfall
Sommar

140 l kärl 10
Erbjuds endast i kombination med

matavfall eller egen kompost

500,00 kr 390,00 kr
240 l kärl 10 600,00 kr 420,00 kr
370 l kärl 10 700,00 kr 490,00 kr
660 l kärl 10 1 000,00 kr 565,00 kr
Markbehållare 1 m³ 10 Erbjuds endast i kombination med

matavfall eller egen kompost

5 000,00 kr 6 420,00 kr
Markbehållare 3 m³ 10 7 000,00 kr 7 775,00 kr
Markbehållare 5 m³ 10 8 000,00 kr 9 450,00 kr
Container 5 m3 10 Erbjuds endast i kombination med

matavfall eller egen kompost

7 000,00 kr 8 440,00 kr
Container 8 m3 10 10 000,00 kr 11 485,00 kr
Container 10 m³ 10 12 000,00 kr 14 180,00 kr

Restavfall 140 l kärl 13

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

630,00 kr 665,00 kr
Helår 240 l kärl 13 805,00 kr 690,00 kr

370 l kärl 13 1 070,00 kr 725,00 kr
660 l kärl 13 1 635,00 kr 815,00 kr
Markbehållare 1000 13 6 000,00 kr 7 270,00 kr
Markbehållare 3000 13 8 000,00 kr 9 205,00 kr
Markbehållare 5000 13 10 000,00 kr 11 125,00 kr
Container 5 m3 13 8 500,00 kr 10 010,00 kr
Container 8 m3 13 12 000,00 kr 14 475,00 kr
Container 10 m³ 13 15 000,00 kr 17 255,00 kr

Restavfall 140 l kärl 26

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

1 260,00 kr 920,00 kr
Helår 240 l kärl 26 1 610,00 kr 960,00 kr

370 l kärl 26 2 140,00 kr 1 030,00 kr
660 l kärl 26 3 270,00 kr 1 205,00 kr
Markbehållare 1000 26 12 000,00 kr 14 145,00 kr
Markbehållare 3000 26 16 000,00 kr 18 000,00 kr
Markbehållare 5000 26 20 000,00 kr 21 855,00 kr
Container 5 m3 26 17 000,00 kr 19 620,00 kr
Container 8 m3 26 24 000,00 kr 28 540,00 kr
Container 10 m³ 26 30 000,00 kr 34 110,00 kr

Restavfall 140 l kärl 52

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

2 530,00 kr 1 420,00 kr
Helår 240 l kärl 52 3 230,00 kr 1 500,00 kr

370 l kärl 52 4 270,00 kr 1 665,00 kr
660 l kärl 52 6 540,00 kr 2 020,00 kr
Markbehållare 1000 52 24 000,00 kr 27 895,00 kr
Markbehållare 3000 52 32 000,00 kr 35 590,00 kr
Markbehållare 5000 52 40 000,00 kr 43 300,00 kr
Container 5 m3 52 34 000,00 kr 38 825,00 kr
Container 8 m3 52 48 000,00 kr 56 680,00 kr
Container 10 m³ 52 60 000,00 kr 67 800,00 kr

Restavfall 140 l kärl 104

Erbjuds endast i kombination med
matavfall eller egen kompost

5 060,00 kr 3 620,00 kr
Helår 240 l kärl 104 6 450,00 kr 3 965,00 kr

370 l kärl 104 8 550,00 kr 4 495,00 kr
660 l kärl 104 13 080,00 kr 5 740,00 kr
Markbehållare 1000 104 48 000,00 kr 66 145,00 kr
Markbehållare 3000 104 64 000,00 kr 84 705,00 kr
Markbehållare 5000 104 80 000,00 kr 103 255,00 kr
Container 5 m3 104 68 000,00 kr 92 220,00 kr
Container 8 m3 104 96 000,00 kr 134 290,00 kr
Container 10 m³ 104 120 000,00 kr 161 165,00 kr
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Komprimator
Restavfall

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

45 000,00 kr 50 275,00 kr
Komprimator 8m3  13 50 000,00 kr 57 525,00 kr
Komprimator 10m3  26 58 000,00 kr 65 345,00 kr

Osorterat 140 l kärl 10

Osorterat avfall

500,00 kr 2 405,00 kr
Sommar 240 l kärl 10 600,00 kr 3 025,00 kr

370 l kärl 10 700,00 kr 4 135,00 kr
660 l kärl 10 1 000,00 kr 6 655,00 kr
Markbehållare 1000 10 5 000,00 kr 13 800,00 kr
Markbehållare 3000 10 7 000,00 kr 17 160,00 kr
Markbehållare 5000 10 8 000,00 kr 21 540,00 kr
Container 5 m3 10 7 000,00 kr 19 850,00 kr
Container 8 m3 10 10 000,00 kr 22 219,00 kr
Container 10 m³ 10 12 000,00 kr 24 250,00 kr

Osorterat 140 l kärl 26

Osorterat avfall

1 260,00 kr 3 635,00 kr
Helår 240 l kärl 26 1 610,00 kr 3 935,00 kr

370 l kärl 26 2 140,00 kr 5 240,00 kr
660 l kärl 26 3 270,00 kr 8 180,00 kr
Markbehållare 1000 26 12 000,00 kr 31 560,00 kr
Markbehållare 3000 26 16 000,00 kr 43 070,00 kr
Markbehållare 5000 26 20 000,00 kr 50 145,00 kr
Container 5 m3 26 17 000,00 kr 46 495,00 kr
Container 8 m3 26 24 000,00 kr 52 785,00 kr
Container 10 m³ 26 30 000,00 kr 57 870,00 kr

Osorterat 140 l kärl 52

Osorterat avfall

2 530,00 kr 6 200,00 kr
Helår 190 l kärl 52 3 230,00 kr 6 840,00 kr

240 l kärl 52 3 230,00 kr 6 840,00 kr
370 l kärl 52 4 270,00 kr 9 160,00 kr
660 l kärl 52 6 540,00 kr 11 555,00 kr
Markbehållare 1000 52 24 000,00 kr 55 210,00 kr
Markbehållare 3000 52 32 000,00 kr 75 395,00 kr
Markbehållare 5000 52 40 000,00 kr 87 540,00 kr
Container 5 m3 52 34 000,00 kr 81 450,00 kr
Container 8 m3 52 48 000,00 kr 91 610,00 kr
Container 10 m³ 52 60 000,00 kr 99 755,00 kr

Osorterat 140 l kärl 104

Osorterat avfall

5 060,00 kr 14 140,00 kr
Helår 240 l kärl 104 6 450,00 kr 15 705,00 kr

370 l kärl 104 8 550,00 kr 20 990,00 kr
660 l kärl 104 13 080,00 kr 32 695,00 kr
Markbehållare 1000 104 48 000,00 kr 126 250,00 kr
Markbehållare 3000 104 64 000,00 kr 172 275,00 kr
Markbehållare 5000 104 80 000,00 kr 200 570,00 kr
Container 5 m3 104 68 000,00 kr 185 995,00 kr
Container 8 m3 104 96 000,00 kr 211 145,00 kr
Container 10 m³ 104 120 000,00 kr 231 450,00 kr
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Tilläggstjänster

Avgift för 5 extra hämtningar under vecka 25-34
Abonnemang Kärl Intervall Information
Matavfall 140 l kärl 5 610,00 kr

140 l kärl 5 805,00 kr
Restavfall 140 l kärl 5 610,00 kr

190 l kärl 5 745,00 kr
240 l kärl 5 880,00 kr
370 l kärl 5 1 005,00 kr
660 l kärl 5 1 140,00 kr
Minimiljö - 140 l matavfall med 140 l restavfall 5 745,00 kr
Minimiljö - 140 l matavfall med 240 l restavfall 5 745,00 kr
Minimiljö - 140 l matavfall med 370 l restavfall 5 745,00 kr
Max 2 5 745,00 kr

Osorterat 140 l kärl 5 1 215,00 kr
190 l kärl 5 1 280,00 kr
240 l kärl 5 1 750,00 kr
370 l kärl 5 2 015,00 kr
660 l kärl 5 2 285,00 kr

Extra tömning behållare
Tilläggstjänst Behållare Intervall Information

Container Container 5-10m3 inom 1 dag 1 Avser endast hushållsavfall 3 500,00 kr
Container 5-10m3 inom 3 dag 1 3 230,00 kr

Markbehållare Markbehållare 1-5 m3 inom 1 dag 1 3 240,00 kr
Markbehållare 1-5 m3 inom 3 dagar 1 2 970,00 kr

Komprimator Komprimator inom 1 dag 1 10 975,00 kr
Komprimator inom 3 dagar 1 10 625,00 kr

Kärl

140-240 l kärl inom 1 dag 1 395,00 kr
370-660 l kärl inom 1 dag 1 490,00 kr
140-240 l kärl inom 3 dag 1 125,00 kr
370-660 l kärl inom 3 dag 1 220,00 kr

Latrin Extra hämtning 45 l latrinkärl inom 3 dagar 1 480,00 kr

Gångväg
Tilläggstjänst Behållare Intervall Information
Alla behållare Antal metrar per hämtningstillfälle st 0,80 kr

Olåst dörr/grind st 4,00 kr
Låst dörr/grind st 7,90 kr
Trappsteg st 4,00 kr

Tilläggstjänster Hämtning säck på ordinarie tur st 88,00 kr

Framkörningsavgift st 275,00 kr

Kärlbyte st 300,00 kr

Enstaka utlämning 45 l säckar mat st Levereras i bunte - 20 säckar ingår 125,00 kr

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

150,00 kr
Gravitationslås Årstaxa 175,00 kr
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Taxa 2020
SLAMAVSKILJARE, SLUTNA TANKAR OCH FETTAVSKILJARE

Ordinarie schemalagd tömning om högst 3 m3

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

Slamavskiljare Intervall Exkl moms Taxa
Ordinarie tur 1 ggr/ år 824,00 kr 1 030,00 kr

Ordinarie tur 2 ggr/år 1 996,00 kr 2 495,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Udda år 824,00 kr 1 030,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Jämna år 824,00 kr 1 030,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vart 3:e år Vart 3:e år 824,00 kr 1 030,00 kr

Extra tömning slamavskiljare Exkl moms Taxa
Tömning inom 5 arbetsdagar 944,00 kr 1 180,00 kr

Tömning inom 2 arbetsdagar 988,00 kr 1 235,00 kr

Tömning inom 24 timmar 1 088,00 kr 1 360,00 kr

Tömning inom 2 timmar 2 012,00 kr 2 515,00 kr

Slutna tankar Exkl moms Taxa
Tömning inom 5 arbetsdagar 1 048,00 kr 1 310,00 kr

Tömning inom 2 arbetsdagar 1 112,00 kr 1 390,00 kr

Tömning inom 24 timmar 1 176,00 kr 1 470,00 kr

Tömning inom 2 timmar 2 008,00 kr 2 510,00 kr

Minireningsverk Intervall Exkl moms Taxa
Ordinarie tur  1 ggr per år 1 068,00 kr 1 335,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Jämna år 1 068,00 kr 1 335,00 kr

Ordinarie tur, dispens på tömning vartannat år Udda år 1 068,00 kr 1 335,00 kr

Extra tömning minireningsverk Exkl moms Taxa
Tömning inom 5 dagar 1 200,00 kr 1 500,00 kr

Tömning inom 2 dagar 1 240,00 kr 1 550,00 kr

Tömning inom 24 timmar 1 336,00 kr 1 670,00 kr

Tömning inom 2 timmar 2 256,00 kr 2 820,00 kr

Torrklosett Exkl moms Taxa
Torrklosett <1m3, tömning och rengöring 1 084,00 kr 1 355,00 kr

Torrklosett 1-3m3, tömning och rengöring 1 272,00 kr 1 590,00 kr

Tillägg Exkl moms Taxa
Större fettavskiljare än 2000 liter tillkommer per påbörjad m3 1 208,00 kr 1 510,00 kr

Större slammängd än 3000 liter tillkommer per påbörjad m3 232,00 kr 290,00 kr

Framkörningsavgift vid hinder eller ej åtkomlig brunn 356,00 kr 445,00 kr

Slanglängd över 20 m, per 10 m intervall 96,00 kr 120,00 kr

Timtid slamsugning ord arbetstid 924,00 kr 1 155,00 kr

Tillägg för öppning av tungt lock 312,00 kr 390,00 kr
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Samtidig tömning av spillvattenbrunn Exkl moms Taxa
Samtidig tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar 408,00 kr 510,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn Exkl moms Taxa
Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar 876,00 kr 1 095,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2 dagar 916,00 kr 1 145,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 24 dagar 1 012,00 kr 1 265,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 2h 1 932,00 kr 2 415,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter jourtömning 3 640,00 kr 4 550,00 kr

Jourtömning utanför ordinarie arbetstider Exkl moms Taxa
Jourtömning trekammarbrunn 3 588,00 kr 4 485,00 kr

Jourtömning sluten tank 3 812,00 kr 4 765,00 kr

Jourtömning minireningsverk 3 832,00 kr 4 790,00 kr

Abonnemang fettavskiljare
Fettavskiljare Exkl moms  Taxa
Ordinarie tömning 100 liter fettavskiljare 904,00 kr 1 130,00 kr

Ordinarie tömning 500 liter fettavskiljare 1 328,00 kr 1 660,00 kr

Ordinarie tömning 1000 liter fettavskiljare 1 856,00 kr 2 320,00 kr

Ordinarie tömning 2000 liter fettavskiljare 2 912,00 kr 3 640,00 kr

Enstaka tömning fettavskiljare
Fettavskiljare Exkl moms  Taxa
Tömning max 100 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 1 032,00 kr 1 290,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 1 456,00 kr 1 820,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 1 980,00 kr 2 475,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 3 032,00 kr 3 790,00 kr

Fettavskiljare Exkl moms  Taxa
Tömning max 100 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 1 076,00 kr 1 345,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 1 496,00 kr 1 870,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 2 024,00 kr 2 530,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 3 076,00 kr 3 845,00 kr

Fettavskiljare Exkl moms  Taxa
Tömning max 100 liter, tömning inom 24 timmar 1 176,00 kr 1 470,00 kr

Tömning max 500 liter, tömning inom 24 timmar 1 592,00 kr 1 990,00 kr

Tömning max 1000 liter, tömning inom 24 timmar 2 124,00 kr 2 655,00 kr

Tömning max 2000 liter, tömning inom 24 timmar 3 260,00 kr 4 075,00 kr
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TRÄDGÅRDSAVFALL, GROVAVFALL, FARLIGT Taxa 2020 förslag
AVFALL, ELAVFALL

Trädgårdsavfall Exkl moms Taxa

Hämtning av trädgårdsavfall i kärl 370 liter, 17 hämtningar april-nov 656,00 kr 820,00 kr

Grovavfallshämtning  Exkl moms Taxa

Hämtning av grovavfall - Max 10 kolli, vardera max 40kg och längd 1,8 meter 256,00 kr 320,00 kr

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

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

I priset ingår, utsättning, hemtag, tömning, hyra och behandlingsavgift 2 372,00 kr 2 965,00 kr

Extra veckohyra av container/flak, per påbörjad vecka 596,00 kr 745,00 kr

Elavfall och kyl/frys Exkl moms Taxa

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

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

Hushållens övriga elavfall lämnas på återvinningscentraler eller VMAB, kostnadsfritt

Farligt avfall

Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.
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Taxa 2020
Containerhantering, tillfälliga uppdrag

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

Container hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler Exkl moms Taxa
tömning container  4-5 m3 608,00 kr 760,00 kr

tömning container  6-8 m3 668,00 kr 835,00 kr

tömning container  10 m3 668,00 kr 835,00 kr

utsättning, hemtagning container 4-5 m3 600,00 kr 750,00 kr

utsättning, hemtagning container 6-8 m3 600,00 kr 750,00 kr

utsättning, hemtagning container 10 m3 600,00 kr 750,00 kr

hyra container/vecka (per påbörjad vecka) 600,00 kr 750,00 kr

Lastväxlarflak hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler Exkl moms Taxa
tömning lastväxlarflak  12 m3 720,00 kr 900,00 kr

tömning lastväxlarflak  22 m3 720,00 kr 900,00 kr

tömning lastväxlarflak  35 m3 720,00 kr 900,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 12 m3 720,00 kr 900,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 22 m3 720,00 kr 900,00 kr

utsättning, hemtagning lastväxlarflak 35 m3 720,00 kr 900,00 kr

hyra lastväxlarflak 12 m3/vecka (per påbörjad vecka) 300,00 kr 375,00 kr

hyra lastväxlarflak 22 m3/vecka (per påbörjad vecka) 364,00 kr 455,00 kr

hyra lastväxlarflak 35 m3/vecka (per påbörjad vecka) 420,00 kr 525,00 kr
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2019

Varje kommun är enligt 15 kap 8§ Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande
av hushållsavfall.Kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen
samt i kommunens renhållningsföreskrifter. Karlshamns kommun har uppdragit åt
Västblekinge Miljö AB att svara för kommunens åligganden enligt denna paragraf.
I händelse nedanstående taxa saknar tillämplig bestämmelse om avgift skall avgift
erläggas enligt överenskommelse varvid gällande entreprenadavtal skall utgöra grund.
Dessutom skall behandlingsavgifter samt administrationskostnader erläggas. 
Hämtning och bortforsling skall göras genom Västblekinge Miljö AB eller dess 
entreprenör.
Samtliga avgifter är inkluderade med 25 % lagstadgad mervärdesskatt.
Angivna avgifter är antagna av kommunfullmäktige i Karlshamn 2018-12-17, § 209

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

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

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

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

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

I övrigt hänvisas till de kommunala renhållningsföreskrifterna.
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Taxa 2019

Villa och fritid
Abonnemang kärl Intervall Information Exkl moms Taxa
Minimiljö 140 l kärl matavfall 10
Sommar 140 l kärl restavfall 10
Minimiljö 140 l kärl matavfall 10
Sommar 240 l kärl restavfall 10
Minimiljö 140 l kärl matavfall 10
Sommar 370 l kärl restavfall 10

Minimiljö 140 l kärl matavfall 26
Helår 140 l kärl restavfall 26

Minimiljö 140 l kärl matavfall 26
Helår 240 l kärl restavfall 26

Minimiljö 140 l kärl matavfall 26
Helår 370 l kärl restavfall 26

Maximiljö Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem 10
Sommar Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem 5
Tilläggstjänst
Maximiljö sommar

Maximiljö Max 2 - 370 l kärl med fyrfackssystem 26
Helår Max 1 - 370 l kärl med fyrfackssystem 13
Tilläggstjänst
Maximiljö helår

Dispens
Helår

Dispens
Sommar

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

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

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

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

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

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

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

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

Latrin
sommar
Latrin
helår

1 372,00 kr 1 715,00 kr

1 560,00 kr 1 950,00 kr

2 744,00 kr 3 430,00 kr

2 932,00 kr 3 665,00 kr

1 752,00 kr 2 190,00 kr

2 536,00 kr 3 170,00 kr

1 268,00 kr 1 585,00 kr

190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang 10 480,00 kr 600,00 kr

2 160,00 kr 2 700,00 kr

190 l kärl restavfall tillhörande Maximiljöabonnemang 26 976,00 kr 1 220,00 kr

140 l kärl restavfall 5 Egen kompostering matavfall 884,00 kr 1 105,00 kr

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

140 l kärl restavfall 13 Egen kompostering matavfall 1 324,00 kr 1 655,00 kr

Miljöavg
Avser fastighet som är befriad från sophämtning 

genom dispens eller annan orsak
612,00 kr 765,00 kr

45 l latrinkärl 26 Kärl placeras vid tomtgräns 7 464,00 kr 9 330,00 kr

45 l latrinkärl 10 Kärl placeras vid tomtgräns 3 128,00 kr 3 910,00 kr
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Flerbostad och övriga verksamheter
Abonnemang kärl Intervall Information Exkl moms Taxa
Matavfall 140 l kärl 10 668,00 kr 835,00 kr

Markbehållare 1m³ 10 3 184,00 kr 3 980,00 kr
Sommar Markbehållare 1-1,5  m³ 10 4 776,00 kr 5 970,00 kr
Matavfall 140 l kärl 26 1 860,00 kr 2 325,00 kr

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

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

140 l kärl 26 3 176,00 kr 3 970,00 kr
140 l kärl 52 6 348,00 kr 7 935,00 kr
140 l kärl 104 12 692,00 kr 15 865,00 kr
140 l kärl 26 4 304,00 kr 5 380,00 kr
140 l kärl 52 8 592,00 kr 10 740,00 kr
140 l kärl 104 17 184,00 kr 21 480,00 kr

140 l kärl 10 648,00 kr 810,00 kr
240 l kärl 10 740,00 kr 925,00 kr
370 l kärl 10 864,00 kr 1 080,00 kr
660 l kärl 10 1 136,00 kr 1 420,00 kr
Markbehållare 1 m³ 10 8 304,00 kr 10 380,00 kr
Markbehållare 3 m³ 10 10 744,00 kr 13 430,00 kr
Markbehållare 5 m³ 10 12 692,00 kr 15 865,00 kr

Container 5 m3 10 11 228,00 kr 14 035,00 kr
Container 8 m3 10 15 624,00 kr 19 530,00 kr
Container 10 m³ 10 19 040,00 kr 23 800,00 kr

Restavfall 140 l kärl 13 940,00 kr 1 175,00 kr
Helår 240 l kärl 13 1 088,00 kr 1 360,00 kr

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

Restavfall 140 l kärl 26 1 584,00 kr 1 980,00 kr
Helår 240 l kärl 26 1 868,00 kr 2 335,00 kr

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

Restavfall 140 l kärl 52 2 872,00 kr 3 590,00 kr
Helår 240 l kärl 52 3 440,00 kr 4 300,00 kr

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

Restavfall 140 l kärl 104 6 312,00 kr 7 890,00 kr
Helår 240 l kärl 104 7 576,00 kr 9 470,00 kr

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

Matavfall hygienkärl    
Helår

I detta abonnemang ingår           
45 liter säckar, en säckställning och 

kärlbyte vid ord. tömning

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

Restavfall                
Sommar Erbjuds endast i kombination med 

matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med 
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med 
matavfall eller egen kompost

Erbjuds                          
endast                           

i                                
kombination                      

med                             
restavfall

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

Matavfall storkök         
Helår

I detta abonnemang ingår            
45 liter säckar och en säckställning

Erbjuds endast i kombination med 
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med 
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med 
matavfall eller egen kompost

Erbjuds endast i kombination med 
matavfall eller egen kompost
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Komprimator 8m3 6 69 292,00 kr 86 615,00 kr
Komprimator 8m3 13 78 200,00 kr 97 750,00 kr
Komprimator 10m3 26 89 704,00 kr 112 130,00 kr

Osorterat 140 l kärl 10 2 112,00 kr 2 640,00 kr
Sommar 240 l kärl 10 2 636,00 kr 3 295,00 kr

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

Osorterat 140 l kärl 26 3 560,00 kr 4 450,00 kr
Helår 240 l kärl 26 4 032,00 kr 5 040,00 kr

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

Osorterat 140 l kärl 52 6 348,00 kr 7 935,00 kr
Helår 190 l kärl 52 7 324,00 kr 9 155,00 kr

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

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

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

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Osorterat avfall

Komprimator 
Restavfall

Abonnemang omfattar endast tömning 
av kunds egna komprimator
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Tilläggstjänster

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

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

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

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

Extra tömning behållare
Tilläggstjänst Behållare Intervall Information Taxa

Container 5-10m3 inom 1 dag 1 2 544,00 kr 3 180,00 kr
Container 5-10m3 inom 3 dag 1 2 348,00 kr 2 935,00 kr
Markbehållare 1-5 m3 inom 1 dag 1 2 356,00 kr 2 945,00 kr
Markbehållare 1-5 m3 inom 3 dagar 1 2 160,00 kr 2 700,00 kr
Komprimator inom 1 dag 1 7 980,00 kr 9 975,00 kr
Komprimator inom 3 dagar 1 7 728,00 kr 9 660,00 kr
140-240 l kärl inom 1 dag 1 288,00 kr 360,00 kr
370-660 l kärl inom 1 dag 1 356,00 kr 445,00 kr
140-240 l kärl inom 3 dag 1 92,00 kr 115,00 kr
370-660 l kärl inom 3 dag 1 160,00 kr 200,00 kr

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

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

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

Framkörningsavgift st 200,00 kr 250,00 kr

Kärlbyte st 216,00 kr 270,00 kr

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

Lockilock, kärlbyte & montering Årstaxa 108,00 kr 135,00 kr
Gravitationslås Årstaxa 128,00 kr 160,00 kr

Container Avser endast hushållsavfall

Markbehållare

435,00 kr

Tilläggstjänst
Kärlbyte och montering ingår vid 

nyutsättning

Komprimator

Kärl

Latrin Extra hämtning 45 l latrinkärl inom 3 dagar 1 348,00 kr
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Taxa 2019
SLAMAVSKILJARE, SLUTNA TANKAR OCH FETTAVSKILJARE

Ordinarie schemalagd tömning om högst 3 m3

Fastighetsägaren ansvar för att anläggningen är synlig och att det finns framkomlig väg.
Nedanstående priser avser under ordinarie arbetstid. Övrig tid tillkommer jourtillägg.

I priset ingår behandlingsavgift, max 3 m3.

Slamavskiljare Intervall Exkl moms Taxa

Ordinarie tur 1 ggr/ år 800,00 kr 1 000,00 kr

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

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

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

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

Extra tömning slamavskiljare Exkl moms Taxa

Tömning inom 5 arbetsdagar 916,00 kr 1 145,00 kr

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

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

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

Slutna tankar Exkl moms Taxa

Tömning inom 5 arbetsdagar 1 016,00 kr 1 270,00 kr

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

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

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

Minireningsverk Intervall Exkl moms Taxa

Ordinarie tur 1 ggr per år 1 036,00 kr 1 295,00 kr

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

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

Extra tömning minireningsverk Exkl moms Taxa

Tömning inom 5 dagar 1 164,00 kr 1 455,00 kr

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

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

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

Torrklosett Exkl moms Taxa

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

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

Tillägg Exkl moms Taxa

Större fettavskiljare än 2000 liter tillkommer per påbörjad m3 1 172,00 kr 1 465,00 kr

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

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

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

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

Tillägg för öppning av tungt lock 300,00 kr 375,00 kr
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Samtidig tömning av spillvattenbrunn Exkl moms Taxa

Samtidig tömning av spillvattenbrunn, max 500 liter inom 5 dagar 396,00 kr 495,00 kr

Enstaka tömning av spillvattenbrunn Exkl moms Taxa

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

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

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

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

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

Jourtömning utanför ordinarie arbetstider Exkl moms Taxa

Jourtömning trekammarbrunn 3 484,00 kr 4 355,00 kr

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

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

Abonnemang fettavskiljare
Fettavskiljare Exkl moms  Taxa

Ordinarie tömning 100 liter fettavskiljare 876,00 kr 1 095,00 kr

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

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

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

Enstaka tömning fettavskiljare
Fettavskiljare Exkl moms  Taxa

Tömning max 100 liter, tömning inom 5 arbetsdagar 1 000,00 kr 1 250,00 kr

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

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

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

Fettavskiljare Exkl moms  Taxa

Tömning max 100 liter, tömning inom 2 arbetsdagar 1 044,00 kr 1 305,00 kr

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

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

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

Fettavskiljare Exkl moms  Taxa

Tömning max 100 liter, tömning inom 24 timmar 1 140,00 kr 1 425,00 kr

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

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

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

Trädgårdsavfall Exkl moms Taxa

Grovavfallshämtning Exkl moms Taxa

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

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

Elavfall och kyl/frys Exkl moms Taxa

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

Hushållens övriga elavfall lämnas på återvinningscentraler eller VMAB, kostnadsfritt

Farligt avfall

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

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

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

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

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

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

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

Container hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler Exkl moms Taxa

tömning container  4-5 m3 584,00 kr 730,00 kr

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

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

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

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

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

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

Lastväxlarflak hushållsavfall oregelbundna uppdrag som festivaler Exkl moms Taxa

tömning lastväxlarflak  12 m3 692,00 kr 865,00 kr

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

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

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

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

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

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

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

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

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 
2020-01-01—2020-12-31 i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att 
samtliga länets kommuner fattar motsvarande beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge (dåvarande Landstinget Blekinge) 
och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU). Nuvarande avtal löper ut 2019-12-31 och nytt avtal ska tecknas. Det nya avtalet 
gäller 2020-01-01—2020-12-31. 
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet.  
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet.  
 
Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2020 till  
2 867 000 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 867 000 kronor årligen. 
 
Avtalet har tagits fram av Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) med möjlighet 
även för ansvarig inom Region Blekinges FoU-verksamhet att ge synpunkter. Avtalet har 
även förankrats i Regionala samverkansrådet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag AV § 147/2019 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 
kommunerna  
Ordförandebeslut ON Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 
kommunerna 
Avtal om FoU-verksamhet 2020-01-01 – 2020-12-31
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 
2020-01-01—2020-12-31 i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att 
samtliga länets kommuner fattar motsvarande beslut 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge (dåvarande Landstinget Blekinge) 
och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU). Nuvarande avtal löper ut 2019-12-31 och nytt avtal ska tecknas. Det nya avtalet 
gäller 2020-01-01—2020-12-31. 
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet.  
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet.  
 
Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2020 till  
2 867 000 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 867 000 kronor årligen. 
 
Avtalet har tagits fram av Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) med möjlighet 
även för ansvarig inom Region Blekinges FoU-verksamhet att ge synpunkter. Avtalet har 
även förankrats i Regionala samverkansrådet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag AV § 147/2019 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 
kommunerna  
Ordförandebeslut ON Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 
kommunerna 
Avtal om FoU-verksamhet 2020-01-01 – 2020-12-31
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-10-23 Dnr: 2019/3373 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-19 305 
Kommunstyrelsen 2019-12-03 325 
Kommunfullmäktige 2019-12-16  
 
 
Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och kommunerna i 
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 
2020-01-01—2020-12-31 i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att 
samtliga länets kommuner fattar motsvarande beslut 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge (dåvarande Landstinget Blekinge) 
och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU). Nuvarande avtal löper ut 2019-12-31 och nytt avtal ska tecknas. Det nya avtalet 
gäller 2020-01-01—2020-12-31. 
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet.  
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet.  
 
Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2020 till  
2 867 000 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 867 000 kronor årligen. 
 
Avtalet har tagits fram av Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) med möjlighet 
även för ansvarig inom Region Blekinges FoU-verksamhet att ge synpunkter. Avtalet har 
även förankrats i Regionala samverkansrådet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag AV § 147/2019 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 
kommunerna  
Ordförandebeslut ON Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 
kommunerna 
Avtal om FoU-verksamhet 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Blekinge 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-10-23 Dnr: 2019/3373 

 

Nämnden för arbete och välfärd 
Omsorgsnämnden 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-10-17 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15—16.10. Ajournering klockan 14.30—14.50.  

Beslutande Ulla Sandgren 
Tommy Persson 
Britt Karlsson  
Ankie Boklund 
Dan Munther  
Sirkka Kahilainen 

Ordförande  
1:e vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

(S) 
(S) 
(SD) 
(C) 
(KD) 
(S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ida Lindgren (M)  Elin Petersson (M)  

Närvarande 
ersättare 

  
Bengt Källström (S) 
Mohammed Al Buhaisi (L) 
Marie Bengtsson (S) 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Ulrica Månsson, verksamhetschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef  
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Faruk Saric, administrativ chef 
Sofie Johnson, enhetschef  
Lena Mattsson, nämndsekreterare  

 

Paragrafer §§ 131 - 147  

Utses att justera Tommy Persson (S) 

Justeringsdatum  2019-10-18 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Ulla Sandgren  
   
Justerande ………………………………………… 

Tommy Persson  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-10-17 

Sida 2(3) 

 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för arbete och välfärd 

Beslutsdatum: 2019-10-17 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-10-18 

Tillkännages t.o.m.: 2019-11-08 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

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

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-10-17 

Sida 3(3) 

 

 
§ 147 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och kommunerna i 
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström 2019/3373 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna FoU-avtal mellan Region 
Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 2020-01-01—2020-12-31 i enlighet med 
upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner fattar motsvarande 
beslut 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge (dåvarande Landstinget Blekinge) 
och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU). Nuvarande avtal löper ut 2019-12-31 och nytt avtal ska tecknas. Det nya avtalet 
gäller 2020-01-01—2020-12-31. 
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet.  
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet.  
 
Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2020 till  
2 867 000 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 867 000 kronor årligen. 
 
Avtalet har tagits fram av Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) med möjlighet 
även för ansvarig inom Region Blekinges FoU-verksamhet att ge synpunkter. Avtalet har 
även förankrats i Regionala samverkansrådet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-10-16 
Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och kommunerna Karlskrona, 
Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Karlshamns 
kommun 

ORDFÖRANDEBESLUT 
Omsorgsnämnden 
2019-10-17 
 

Sida 1(3) 
 
Dnr: 2019/3387 

 

  
Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och kommunerna i 
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström 
 
Beslut 
 
att nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna FoU-avtal mellan Region 
Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 2020-01-01—2020-12-31 i enlighet med 
upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner fattar motsvarande 
beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge (dåvarande Landstinget Blekinge) 
och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU). Nuvarande avtal löper ut 2019-12-31 och nytt avtal ska tecknas. Det nya avtalet 
gäller 2020-01-01—2020-12-31. 
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet.  
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet.  
 
Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2020 till  
2 867 000 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 867 000 kronor årligen. 
 
Avtalet har tagits fram av Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) med möjlighet 
även för ansvarig inom Region Blekinges FoU-verksamhet att ge synpunkter. Avtalet har 
även förankrats i Regionala samverkansrådet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Genom omsorgsnämndens beslut den 24 april 2019 – under § 65 – har nämnden 
delegerat sin beslutanderätt. 
 
Ärendegrupp Sammanfattande benämning 
 
A3 – Allmänt Beslut som är så brådskande att det inte går att avvakta 

nämndens avgörande. 6 kap. 39 § KL. 
 
På omsorgsnämndens vägnar 
 
 
 
Leif Håkansson  
Ordförande 
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Karlshamns 
kommun 

ORDFÖRANDEBESLUT 
Omsorgsnämnden 
2019-10-17 
 

Sida 2(3) 
 
Dnr: 2019/3387 

 

Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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ORDFÖRANDEBESLUT 
Omsorgsnämnden 
2019-10-17 
 

Sida 3(3) 
 
Dnr: 2019/3387 

 

 
______________________________________________________________________ 
 
Tillkännagivande av justerat beslut 
 
Beslutsinstans: Ordförandebeslut, omsorgsnämnden 
 
Beslutsdatum: ÅÅÅÅ-MM-DD 
 
Tillkännages fr.o.m.:  ÅÅÅÅ-MM-DD 
 
Tillkännages t.o.m.: ÅÅÅÅ-MM-DD 
 
Protokollet förvaras: Rådhuset 
 
 
Underskrift: .......................................................................... 
 
______________________________________________________________________

65



E N H E T E N  F Ö R  K V A L I T E T  O C H  U T V E C K L I N G  
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

  
 

Avtal om FoU-verksamhet  
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V E R K S A M H E T  
Förvaltning

Avtal om FoU-verksamhet  •  Sida 2 (7) 

Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 
kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, 

Sölvesborg och Olofström 
2019-08-08 
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E N H E T E N  F Ö R  K V A L I T E T  O C H  U T V E C K L I N G  
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

 

 

 

Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och 
kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg 
och Olofström. 

Parter 
Region Blekinge 
Karlskrona kommun 
Ronneby kommun 
Karlshamns kommun 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 

§ 1 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet (FoU). 
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och 
kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former för invånares och medarbetares 
inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera samverkan kring utveckling, forskning och 
innovation i länet.  
 

Dokumentnamn: 

Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, 

Sölvesborg och Olofström. 

Revision: 

01 

Dokumenttyp: 

 
Dokumentnummer:                           

 

Detta dokument gäller för: 

Region Blekinge och samtliga länets kommuner 
Funktionsområde: 

 

Dokumentansvarig: 

Ingrid Hoffmann 
Beslut av:  

Respektive ansvarig nämnd  

Beslut datum: 

 
Nästa revidering: 

2020-06-14 
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V E R K S A M H E T  
Förvaltning

Avtal om FoU-verksamhet  •  Sida 4 (7) 

§ 2 
Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och ansvarar för 
inriktningen av det gemensamma FoU-arbete under verksamhetsåret. Två gånger per år, eller vid 
behov, adjungeras chefen för Region Blekinges FoU-verksamhet till LSVO:s ledningsgrupp för 
dialog kring FoU-verksamheten. 
 

§ 3 
Inom ramen för överenskommen ersättning ska Region Blekinges FoU-verksamhet tillhandahålla 
tjänster som är inriktade på att stödja avtalsparternas utveckling av evidensbaserad praktik. Det 
övergripande syftet är att länets kommuner och Region Blekinge ska erbjuda patienter, brukare 
och anhöriga insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Verksamheten ska enligt avtalet: 

 
 bidra till att stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården i Blekinge 
 inventera aktuellt kunskapsläge kopplat till finansiärernas utvecklingsbehov 
 stödja genomförande av regionala och nationella uppdrag.  
 tillhandahålla kunskapsstöd i överenstämmelse med nationell och regional 

kunskapsstyrning 
 erbjuda handledning vid formulering av problem/frågeställningar inför 

gemensamma utvecklingsarbeten 
 bevaka utveckling och forskning inom gemensamma områden  
 erbjuda samordning och handledning för uppföljning och utvärdering 
 genomföra utvärderingar inom gemensamt beslutade områden  
 erbjuda konsultstöd för riktad metodhandledning i gemensamma forsknings- och 

utvecklingsfrågor 
 stimulera samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet 

 
 

§ 4 
Verksamhetsplan för FoU-verksamhet inom avtalet ska baseras på en inventering av behov med 
respektive finansierande organisation.  Denna inventering ska ske årligen och i nära samverkan 
med samtliga parter via de olika grupperingarna inom LSVO:s ledningssystem samt lokala FoU-
dialoger. 
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V E R K S A M H E T  
Förvaltning

Avtal om FoU-verksamhet  •  Sida 5 (7) 

Förslag till verksamhetsplan för nästkommande år ska presenteras för beslut av LSVO:s 
ledningsgrupp senast i november innevarande år. 
 

§ 5  
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2020 till 2 867 000 
kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 867 000 årligen. Indexuppräkning sker med SKL:s 
prognos för Landstingsprisindex (LPIK) som redovisas i ekonominytt hösten innan aktuellt 
bidragsår. 
 
Kommunernas ekonomiska andelar fördelas under avtalsperioden mellan de enskilda 
kommunerna enligt följande: 
Karlskrona 40%              1 146 800 kronor 
Ronneby 20% 573 400 kronor 
Karlshamn 20% 573 400 kronor 
Sölvesborg 10% 286 700 kronor 
Olofström 10% 286 700 kronor 
 
Utbetalning av bidrag till FoU-verksamhet enligt avtalet skall ske i förskott varvid årsbeloppet 
förfaller till betalning 1 juli. 
 

§ 6 

Chefen för Region Blekinges FoU-verksamhet ansvarar för parternas gemensamma ekonomi. 
Parterna ska erhålla redovisning av ekonomin minst två gånger per år. Redovisning sker vid 
sammanträden med ledningsgruppen för LSVO. 

 

§ 7 

Då part anser att väsentligt avtalsbrott kan ha skett beträffande avtalets uppfyllande ska parten 
skriftligen anmäla detta till motparten. 

 
Vid bedömning och slutligt avgörande huruvida avtalsbrott föreligger skall parternas gemensamt 
tillsätta en särskild granskningsgrupp av opartiska personer. De av parterna utsedda personerna 
utser därefter en tredje person. 
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V E R K S A M H E T  
Förvaltning

Avtal om FoU-verksamhet  •  Sida 6 (7) 

Övrig tvist om tillämpningen av detta avtal avgörs enligt lag i domstol. 
 

§ 8 

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2020 och till och med den 31 december 2020. Parternas 
ambition är härvidlag att överläggningar om nytt avtal skall vara genomförda senast vid juni 
månads utgång 2020. 

 

§ 9 

 

 

Detta avtal har upprättats i sex exemplar, varav parterna har tagit var sitt exemplar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Region Blekinge       För Karlskrona kommun 
 
Karlskrona den      /        2019   Karlskrona den      /        
2019  
 
Lennart Förberg Peter Lilja  Sandra Bizzozero        Carl-Martin Lanér  
Regionstyrelsens ordf Regiondirektör  Kommunstyrelsens ordf
 Kommundirektör 
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V E R K S A M H E T  
Förvaltning

Avtal om FoU-verksamhet  •  Sida 7 (7) 

 
 
 
För Ronneby kommun   För Karlshamns kommun 
 
Ronneby den      /        2019   Karlskrona den      /        
2019 
 
 
Roger Fredriksson Tommy Ahlquist Per-Ola Mattsson Daniel 
Wäppling 
Kommunstyrelsens ordf Kommundirektör Kommunstyrelsen ordf
 Kommundirektör 
 
 
 
För Sölvesborgs kommun   För Olofströms kommun 
 
Sölvesborg den      /        2019   Olofström den      /        2019 
 
 
Louise Erixon   Lars Ericsson  Morgan Bengtsson
 Iréne Robertsson 
Kommunstyrelsen ordf Kommunchef  Kommunstyrelsens ordf
 Kommunchef 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ”Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022” och 
att därmed ge förvaltningarna uppdrag att arbeta enligt riktlinjerna. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan MSB och 
SKL ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige. Kravet på styrdokument är nytt för 
perioden och får anses förmedla en höjd ambitionsnivå från samhället i frågan. I 
Karlshamn utformas styrdokumentet som en riktlinje.  
 
I riktlinjerna anges i sammanfattning följande ambitioner; 
 
Under kommande period ska arbetet inriktas på att färdigställa kommunövergripande 
planer för nödvatten och Styrel. Förmågan att ta emot nödvatten samt att använda 
befintliga reservkraftverk ska därigenom stärkas. 
 
Berörda förvaltningar ska ta fram planer och rutiner för att hantera händelser kopplade 
till extremväder som värmebölja, storm eller snöstorm.  
 
Förmågan till krisledning genom hela processen, från att en krishändelse inträffar och 
fram till att verksamheten återställts och vunna erfarenheter dokumenterats, ska stärkas. 
Detta ska ske genom att den kommunala ledningsplatsen utvecklas och anpassas till 
krisledningsstabens behov. Kontaktvägar till beredskapsfunktionerna i de olika 
verksamheterna ska tydliggöras och delas till berörda. POSOM-gruppen ska 
organiseras och utbildas så att den kan utgöra ett stöd vid framtida krishändelser. 
 
Under kommande år ska samverkan med lokala företag, främst inom livsmedels- och 
drivmedelsbranschen utvecklas. De närmaste åren ska också möjligheten att involvera 
Civilförsvarsförbundets medlemsorganisationer och den frivilliga resursgruppen som ett 
stöd i den kommunala krisberedskapen undersökas. 
 
Beslutsunderlag 
 
”Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022” (bifogas) 
samt tidigare fastställd ”RSA-rapport för Karlshamns kommun” (bifogas inte).

73



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta ”Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022” och 
att därmed ge förvaltningarna uppdrag att arbeta enligt riktlinjerna. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan MSB och 
SKL ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige. Kravet på styrdokument är nytt för 
perioden och får anses förmedla en höjd ambitionsnivå från samhället i frågan. I 
Karlshamn utformas styrdokumentet som en riktlinje.  
 
I riktlinjerna anges i sammanfattning följande ambitioner; 
 
Under kommande period ska arbetet inriktas på att färdigställa kommunövergripande 
planer för nödvatten och Styrel. Förmågan att ta emot nödvatten samt att använda 
befintliga reservkraftverk ska därigenom stärkas. 
 
Berörda förvaltningar ska ta fram planer och rutiner för att hantera händelser kopplade 
till extremväder som värmebölja, storm eller snöstorm.  
 
Förmågan till krisledning genom hela processen, från att en krishändelse inträffar och 
fram till att verksamheten återställts och vunna erfarenheter dokumenterats, ska stärkas. 
Detta ska ske genom att den kommunala ledningsplatsen utvecklas och anpassas till 
krisledningsstabens behov. Kontaktvägar till beredskapsfunktionerna i de olika 
verksamheterna ska tydliggöras och delas till berörda. POSOM-gruppen ska 
organiseras och utbildas så att den kan utgöra ett stöd vid framtida krishändelser. 
 
Under kommande år ska samverkan med lokala företag, främst inom livsmedels- och 
drivmedelsbranschen utvecklas. De närmaste åren ska också möjligheten att involvera 
Civilförsvarsförbundets medlemsorganisationer och den frivilliga resursgruppen som ett 
stöd i den kommunala krisberedskapen undersökas. 
 
Beslutsunderlag 
 
”Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022” (bifogas) 
samt tidigare fastställd ”RSA-rapport för Karlshamns kommun” (bifogas inte).
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-10-30 Dnr: 2019/3528 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-19 303 
Kommunstyrelsen 2019-12-03 333 
Kommunfullmäktige 2019-12-16  

 
 
Riktlinjer för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta ”Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022” och 
att därmed ge förvaltningarna uppdrag att arbeta enligt riktlinjerna. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan MSB och 
SKL ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige. Kravet på styrdokument är nytt för 
perioden och får anses förmedla en höjd ambitionsnivå från samhället i frågan. I 
Karlshamn utformas styrdokumentet som en riktlinje.  
 
I riktlinjerna anges i sammanfattning följande ambitioner; 
 
Under kommande period ska arbetet inriktas på att färdigställa kommunövergripande 
planer för nödvatten och Styrel. Förmågan att ta emot nödvatten samt att använda 
befintliga reservkraftverk ska därigenom stärkas. 
 
Berörda förvaltningar ska ta fram planer och rutiner för att hantera händelser kopplade 
till extremväder som värmebölja, storm eller snöstorm.  
 
Förmågan till krisledning genom hela processen, från att en krishändelse inträffar och 
fram till att verksamheten återställts och vunna erfarenheter dokumenterats, ska stärkas. 
Detta ska ske genom att den kommunala ledningsplatsen utvecklas och anpassas till 
krisledningsstabens behov. Kontaktvägar till beredskapsfunktionerna i de olika 
verksamheterna ska tydliggöras och delas till berörda. POSOM-gruppen ska 
organiseras och utbildas så att den kan utgöra ett stöd vid framtida krishändelser. 
 
Under kommande år ska samverkan med lokala företag, främst inom livsmedels- och 
drivmedelsbranschen utvecklas. De närmaste åren ska också möjligheten att involvera 
Civilförsvarsförbundets medlemsorganisationer och den frivilliga resursgruppen som ett 
stöd i den kommunala krisberedskapen undersökas. 
 
Beslutsunderlag 
 
”Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022” (bifogas) 
samt tidigare fastställd ”RSA-rapport för Karlshamns kommun” (bifogas inte). 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-10-30 Dnr: 2019/3528 

 

Beslutet skickas till 
 
 
Samtliga förvaltningschefer 
Hemsidan 
 
Mats Hadartz 
Säkerhetchef 
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Riktlinjer för Karlshamns kommuns 
arbete med krisberedskap  

 

2019-2022

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

RIKTLINJER
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1. ÖVERGRIPANDE MÅL OCH INRIKTNING

1.1 Övergripande mål
 
Genom krisarbetet skall risker reduceras och förberedelse för hantering ske så att minsta möjliga störning eller 
skada uppkommer för den enskilde medborgaren.

1.2 Inriktning
 
Under kommande period ska arbetet inriktas på att färdigställa kommunövergripande planer för nödvatten och 
styrel. Berörda förvaltningar ska också ta fram planer och rutiner för att hantera händelser kopplade till extrem-
väder som värmebölja, storm eller snöstorm. 

Förmågan att ta emot nödvatten ska öka i hela organisationen. Detta åtagande kommer att medföra investering-
ar i flera olika verksamheter.

Förmågan att, vid ett elbortfall, använda befintliga reservkraftverk med uthållighet ska stärkas.

Förmågan till krisledning genom hela processen, från att en krishändelse inträffar och fram till att verksamheten 
återställts och vunna erfarenheter dokumenterats, ska stärkas.

Den kommunala ledningsplatsen ska utvecklas och anpassas till krisledningsstabens behov. 

Kontaktvägar till beredskapsfunktionerna i de olika verksamheterna ska tydliggöras och delas till berörda.

POSOM-gruppen ska organiseras och utbildas så att den kan utgöra ett stöd vid framtida krishändelser.

2. STYRNING AV VERKSAMHETEN
Karlshamns kommun betraktar kommunalförbund och kommunala bolag som en del av kommunen. Karls-
hamns kommun erbjuder därmed samma stöd som om förbund och bolag vore en förvaltning/nämnd inom 
kommunen när det gäller process- och kunskapsstöd inom kris och säkerhetsarbete. Samtidigt finns en förvän-
tan på att alla verksamheter inom kommunkoncernen deltar i kris- och beredskapsarbetet samt i förekommande 
övnings- och utbildningsverksamhet. Deltagande i detta arbete ses som en del i verksamheternas grunduppdrag 
och medför inte att ytterligare ersättning utgår.

Arbetet som ska prioriteras av verksamheterna är:
• att inför varje RSA-rapports sammanställande var fjärde år delta i två workshops kopplat till RSA-arbetet. 

Verksamheterna har därefter ansvar för att, efter förmåga, vidta åtgärder utifrån resultatet av RSA-arbetet 
samt årligen återkoppla genomförda åtgärder.

• att delta i utbildnings- eller övningsverksamhet som berör verksamheten.
• att utveckla förmågan till intern och extern kriskommunikation.
• att till säkerhetschefen rapportera in krishändelser samt i förväg kända händelser som kan vara krisutlösande 

(exempelvis prognoser om extremväder eller större evenemang som arrangeras).
• att utse befattningshavare till krisledningsstaben samt möjliggöra att dessa får tillfälle till utbildning och övning.
• att tydliggöra vilka verksamheter som har beredskapsfunktion, vilka ärenden funktionen hanterar samt kon-

taktväg till funktionen.
• att internt ha en organisation för krishantering och en tydligt utpekad samordnare för arbetet med krisberedskap.

Detta styrdokument har sina utgångspunkter i MSB och SKL:s ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019-2022” samt ”Säkerhetspolicy för Karlshamns kommun” antagen av kommunfullmäktige 2019-09-23 §169. 

1
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3. ÖVERGRIPANDE PROCESS FÖR RISK OCH SÅRBARHETS-
    ANALYS (RSA)
Processägare i RSA-arbetet är kommunledningsförvaltningen som genom säkerhetschefen samordnar arbetet 
och sammanställer den kommunala RSA-rapporten. Verksamheterna har därefter ansvar för att, efter förmåga, 
vidta åtgärder utifrån resultatet av RSA-arbetet. Förbättringsarbetet utifrån RSA-arbetes resultat ska fortgå konti-
nuerligt med årliga återrapporteringar av genomförda åtgärder. 

Process för framtagande av RSA-rapport 2019-2022 
 
Företrädare för såväl de olika förvaltningarna som kommunalägda bolag och kommunalförbund har deltagit i 
workshops. Under våren och hösten 2019 har de berörda verksamheterna kallats till två sammankomster. Den 
första utgjordes av ett informationsmöte där verksamhetens ledning och nyckelfunktioner gavs en inblick i pro-
cessen. Vid den andra sammankomsten genomfördes en workshop i en process med fyra steg:
1. Identifiering av verksamhetens prioriterade åtaganden.
2. Identifiering av verksamhetens beroenden.
3. Identifiering av riskhändelser som kan påverka verksamheten negativt.
4. Identifiering av vilka åtgärder som vidtagits för att minska sårbarheten idag samt vilka utvecklingsmöjlig  
    heter som finns.

Företrädarna för de olika verksamheterna har haft god kännedom om sin verksamhet och därmed kunskap att 
identifiera och analysera sina verksamheters samhällsviktiga verksamhet, kritiska beroende och risker. Resultatet 
har därefter sammanställts per verksamhet i en sekretessbelagd rapport som gått tillbaka till verksamheten för 
godkännande och fortsatt arbete samt en öppen sammanfattning som presenteras i kommunens RSA-rapport.

Ytterligare workshops är inplanerade under höst och vinter och ambitionen är att verksamheterna varje år ska 
stämma av vilka förändringar man genomfört för att dels förebygga men också öka sin förmåga att hantera kriser.

4. GEOGRAFISKT OMRÅDESANSVAR
Kommunen fullgör huvuddelen av sitt geografiska områdesansvar genom samverkan via K-SAM (Krissamver-
kan i Blekinge). Kommunen genomför under ledning av Länsstyrelsen och i samverkan med länets övriga kom-
muner en kartläggning av extern samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. Detta arbete 
är påbörjat och kommer att pågå under kommande år.

Även andra undersökningar gjorda av räddningstjänsten, specialistmyndigheter eller genom olika projekt som 
bedrivs med stöd av Länsstyrelsen ska i framtiden vägas in i arbetet med den kommunala risk och sårbarhetsana-
lysen.

Under kommande år ska samverkan med lokala företag, främst inom livsmedels- och drivmedelsbranschen 
utvecklas. De närmaste åren ska också möjligheten att involvera Civilförsvarsförbundets medlemsorganisationer 
och den frivilliga resursgruppen som ett stöd i den kommunala krisberedskapen undersökas. 

Kommunen ska under perioden också utveckla sin förmåga till lokal krisledning. Detta arbete ska också innefatta 
förmågan att samordna aktörer och åtgärder genom en lokal ISF (inriktnings- och samordningsfunktion). Mer 
information angående detta finns i MSBs skrift ”Vägledning för lokal ISF”.

2
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5. PLANERING
De åtgärder som skall genomföras för att stärka organisation är följande (motsvarande finns i RSA-rapporten 
under avsnitt 8):
5.1 Förebyggande åtgärder för att minska samhällets sårbarhet
5.1.1 Framtagande eller revidering av befintlig dokumentation

5.1.2 Åtgärder i verksamheterna

3
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5.2 Åtgärder för att hantera inträffade extraordinära händelser/krishändelser
5.2.1 Framtagande eller revidering av befintlig dokumentation

5.2.2 Åtgärder i verksamheterna

4
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-12-16  

 
 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 1 januari 
2020. 
 
Sammanfattning 
 
Som ett led i arbete med att minska kostnaderna i kommunen beslutade 
kommunstyrelsen 2019-12-03 att Festivalsutskottet skulle upphöra den 31 december 
2019. Bedömning var att detta skulle bidra med en kostnadsminskning på cirka 100 tkr. I 
och med detta beslut behöver reglementet för kommunstyrelsen revideras så att andra 
stycket i § 3 styrks. 
 
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.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-06 
Förslag på reglemente för kommunstyrelsen, daterad 2019-11-13 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 324/2019 Beslut om att avveckla 
Festivalsutskottet 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare

83
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Antagen: KF § 216, 2018-12-17, KF § 5, 2019-02-19,  
KF § 56, 2019-04-08, KF § X, 2019-12-16 
       
       
       

    

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, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

21 § 
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Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av ärenden som gäller 
alkoholserveringstillstånd och försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.  

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

Receptfria läkemedel 

22 § 

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

Automatspel och lotteri 

23 § 

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

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

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

Fastighetsförvaltning 

24 § 

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

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

Kommunstyrelsen ansvarar för stöd till samlingslokaler.  

Intern service 

25 § 

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

Sotningsverksamhet 

26 §  

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

Övriga verksamhetsområden 

27 § 

Kommunstyrelsen har vidare ansvar för följande verksamhetsområden: 
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Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för kommunstyrelsen 

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

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

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

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

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

Övriga uppgifter 

Processbehörighet 

28 §  

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

Demokrati och medborgarinflytande 

29 § 

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

Uppdrag och verksamhet 

30 §  

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

Organisation inom verksamhetsområdet 

31 §  

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

Behandling av personuppgifter 

32 §  
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Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 
Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i 
kommunfullmäktige samt hos kommunfullmäktigeberedningar.  

Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud.  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige 

33 §  

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

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

Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts kommunstyrelsen 
enligt speciallag.  

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

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

Information och samråd 

34 § 

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

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

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

Kommunstyrelsen ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet.  

Medborgarförslag 

30 §  

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

Nämnden ska två gånger per år redovisa de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag 
och de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i nämnden inom ett från det att 
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen 
till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelsen samordnar 
även övriga nämnders redovisning. 
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Kommunstyrelsen får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag 
får närvara när kommunstyrelsen behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när 
beslut fattas.  

Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsen ordförande 

35 §  

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att  

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

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

kommunala bolag och kommunalförbund, och 
4. representera kommunstyrelsen vid uppvakningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  

Kommunalråd och oppositionsråd 

Kommunalråd 

36 § 

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett kommunalråd.  

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad.  

Oppositionsråd 

37 §  

Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige ett oppositionsråd.  

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

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2019-12-03 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30—17:10, ajournering 14:45-15:00, 16:15-16:30 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Magnus Gärdebring 2:e vice ordf (M) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) ej § 335 
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) 
Sofie Ekenberg (C) § 335 

 Elin Petersson (M) 
Marco Gustavsson (C) 

 

Närvarande 
ersättare 

Sofie Ekenberg (C) §§ 308-334, § 336 
Jan Bremberg (S) 
Iréne Ahlstrand Mårlind (M) 
Ulla Sandgren (S) 
Ulf Ohlsson (M) 
Claes Jansson (MP) 
Jan-Åke Berg (S) 
Emanuel Norén (L) 
Johnny Persson (S) 
Lars-Olof Larsson (KD) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Anette Sandberg, kommunikationschef 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 
Marie Nilsson, redovisningsekonom och vice VD i Stadsvapnet i 
Karlshamn AB § 311 
Mats Trulsson, samordnare för trygghetsmätningar vid Polismyndigheten 
Region Syd § 312 
Jörgen Svensson, verksamhetschef § 323 
Patric Nilsson, distriktsidrottschef Blekinge idrottsförbund § 327 
Jeanette Andréasson, styrelseordförande Blekinge idrottsförbund § 327 
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef § 334 
Mats Hadartz, säkerhetschef § 334 

 

Paragrafer §§ 308-336  

Utses att justera Andreas Saleskog (S) 
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PROTOKOLL 
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Sida 2(4) 

 

Justeringsdatum  2019-12-06 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Miki Tomita Larsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Per-Ola Mattsson  
   
Justerande ………………………………………… 

Andreas Saleskog 
 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2019-12-03 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-12-06 

Tillkännages t.o.m.: 2019-12-27 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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2019-12-03 

Sida 3(4) 

 

 
§ 324 Beslut om att avveckla Festivalsutskottet 2019/218 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att festivalsutskottet upphör den 31 december 2019  
 
att ledamöter i festivalsutskottet entledigas den 31 december 2019 
 
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och med 1 
januari 2020 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
 
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 1 januari 
2020. 
 
Sammanfattning 
 
Liksom andra kommuner utmanas Karlshamns kommun ständigt av kravet på att 
tillgodose invånarnas behov samtidigt som resurserna är begränsade. Det pågår därför 
ett arbete att inom kommunallagens ramar skapa en ändamålsenlig organisation som är 
resurseffektiv. Som ett led i arbete med att minska kostnaderna i kommunen föreslås att 
Festivalsutskottet upphöra den 31 december 2019. En bedömning är att detta kan bidra 
med en kostnadsminskning på cirka 100 tkr. Förslaget innebär också att ledamöterna i 
utskottet entledigas den 31 december 2019. 
 
Om förslaget bifalls behöver reglementet och delegationsordningen för 
kommunstyrelsen revideras.  
 
Reglementet ändras så att andra stycket i § 3 styrks. 
 
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.  
 
I delegationsordningen tas all delegation till festivalsutskott och festivalsamordnare bort.     
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Beslutsunderlag 
 
Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Förslag på reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas till 
 
Festivalsutskottet  
Administratör Aili Martinsson  
Festivalsamordnare Daniel Svensson  
Hemsidan 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att redovisningen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
 
För närvarande finns det 16 motioner som inte beretts färdigt. Av dessa är det en 
motion, om att införa vårdbiträde, som återremitterats från kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen för ytterligare beredning. En motion, måltidsvän inom äldreomsorgen, 
är färdigutredd och har fått bifall i kommunfullmäktige men inväntar implementering inom 
omsorgsförvaltningen. Två motioner om kulturell stadsplanering och utredning om 
parkeringsskiva är under beredning sedan augusti 2019. Sju motioner lämnades in i 
samband med kommunfullmäktiges sammanträden den 28 oktober och har nyligen 
remitterats för beredning. Ytterligare fem motioner har lämnats in i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november och har ännu inte remitterats för 
beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt, november 2019
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsen 2019-12-03 329 
Kommunfullmäktige 2019-12-16  

 
 
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt, november 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att redovisningen läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år 
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
 
För närvarande finns det 16 motioner som inte beretts färdigt. Av dessa är det en 
motion, om att införa vårdbiträde, som återremitterats från kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen för ytterligare beredning. En motion, måltidsvän inom äldreomsorgen, 
är färdigutredd och har fått bifall i kommunfullmäktige men inväntar implementering inom 
omsorgsförvaltningen. Två motioner om kulturell stadsplanering och utredning om 
parkeringsskiva är under beredning sedan augusti 2019. Sju motioner lämnades in i 
samband med kommunfullmäktiges sammanträden den 28 oktober och har nyligen 
remitterats för beredning. Ytterligare fem motioner har lämnats in i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november och har ännu inte remitterats för 
beredning.          
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt, november 2019 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Redovisning av motioner som inte beretts färdigt, november 2019 (dnr 2019/689)  

Inkomst-
datum 

Diarienummer Motionär Motion Status 

2017-10-23 2017/3571 
 

Lars Hasselgren (M)  
 

Motion om att införa vårdbiträde. Ärendet har återremitterats från 
kommunfullmäktige (2018-10-22 § 
139) till kommunstyrelsen och är 
under beredning i kommunkansliet.  

2018-08-26 2018/2960 Emanuel Norén (L) 
 

Motion om måltisvän inom 
äldreomsorgen. 

Ärendet är färdigutrett. 
Omsorgsförvaltningen för dialog med 
föreningar och kommunens 
träffpunkter om hur man ska initiera 
projektet måltidsvän.  

2019-06-13 
 

2019/1920 Görgen Lennarthsson (SD) 
 

Motion om Kulturell stadsplanering. Ärendet har remitterats till 
Byggnadsnämnden och 
Kulturnämnden för beredning.  

2019-04-10 2019/1472 
 
Relaterat 
2019/3113 

Lars Hasselgren (M), Bodil Frigren 
Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) 

Motion om utredning av 
parkeringsskiva. 

Ärendet är under beredning i 
kommunkansliet. 

2019-04-26 2019/1679 Emanuel Norén (L) Motion om ödehusinventering för 
en levande landsbygd. 

Ärendet har remitterats till 
kommunens landsbyggsutvecklare 
för beredning.  

KF 2019-10-28 2019/2536-2 Björn Tenland Nurhadi (SD) Motion om alkoholfri representation. Ärendet är remitterat till 
kommunstyrelsen för beredning.  
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KF 2019-10-28 2019/3143-2 
 

Görgen Lennarthsson (SD) Motion om införande av 
skärmförbud i kommunens bad. 

Ärendet är remitterat till teknik- och 
fritidsnämnden för beredning. 

KF 2019-10-28 2019/3142-2 Görgen Lennarthsson (SD), Håkan 
Abramsson (SD) och Tor Billing 
(SD) 

Motion om buffrat dagvatten. Ärendet är remitterat till 
kommunstyrelsen för beredning. 

KF 2019-10-28 2019/3434-2 Magnus Gärdebring (M), Britt 
Jämstorp (KD) och Bodil Ericsson 
(L) 

Motion om införande av kommunal 
delningstjänst. 

Ärendet är remitterat till 
kommunstyrelsen för beredning. 

KF 2019-10-28 2019/3441-2 Björn Nurhadi (SD), Margaretha 
Lennarthsson (SD) och Mona 
Wettergren (SD) 

Motion om att skapa studiero för 
våra elever. 

Ärendet är remitterat till BUS-
nämnden och Gymnasienämnden för 
beredning. 

KF 2019-10-28 2019/3485 Elin Petersson (M) och Magnus 
Gärdebring (M) 

Motion om att anta 
Karlshamnslinjen som en del av 
Karlshamns arbetsmarknadspolitik. 

Ärendet är remitterat till nämnden för 
arbete- och välfärd för beredning. 

KF 2019-11-18  Björn Tenland Nurhadi (SD) och 
Margaretha Lennarthsson (SD) 

Motion om anpassade 
arbetsmetoder för särbegåvade 
elever i grundskolan. 

 

KF 2019-11-18  Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan 
Abramsson (SD) och Görgen 
Lennarthsson (SD) 

Motion om tiggeriförbud i 
Karlshamns kommun.  
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KF 2019-11-18  Björn Tenland Nurhadi (SD), Ulf 
Lind (SD) och Görgen Lennarthsson 
(SD) 

Motion om gratis resor inom 
kommunen för pensionärer. 

 

KF 2019-11-18  Björn Tenland Nurhadi (SD), Håkan 
Abramsson (SD) och Görgen 
Lennarthsson (SD), Ulf Lind (SD) 

Motion om kameraövervakning i 
Karlshamns kommun. 

 

KF 2019-11-18  Björn Tenland Nurhadi (SD),Tor 
Billing(SD) 

Motion om ledamöters frågestund i 
kommunfullmäktige. 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-12-16  
 
 
Fyllnadsval av ledamot i valnämnden - Staffan Olsson (C) 
 
Förslag till beslut 
 
att till ny ledamot i valnämnden efter Per-Ivar Ivarsson (C) välja Staffan Olsson (C). 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18, § 224, att entlediga Per-Ivar Ivarsson (C) 
från uppdraget som ledamot i valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Besked från gruppledare Mats Dahlbom (C). 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Staffan Olsson 
Utredare Anna Persson 
Lönekonsult Cecilia Holmberg 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Aili Martinsson 
Administratör
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2019-12-16  

 
 
Fyllnadsval av ersättare i teknik- och fritidsnämnden - Staffan Olsson (C) 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja Maria Hjelm Nillssons (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i teknik- 
och fritidsnämnden 
 
att till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden utse Staffan Olsson (C) för tiden till och 
med 2022 års utgång. 
 
Sammanfattning 
 
Maria Hjelm Nillsson (C) har den 2 december 2019 meddelat att hon avsäger sig 
uppdraget som ersättare i teknik- och fritidsnämnden. 
 
Gruppledare Mats Dahlbom (C) har meddelat att man nominerar Staffan Olsson (C) till 
ny ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Maria Hjelm Nillssons (C) begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
teknik- och fritidsnämnden, daterad 2019-12-02. 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Maria Hjelm Nilsson 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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