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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 2020.
Sammanfattning
I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin
verksamhet. I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2017-2020 tas ett helhetsgrepp
på kommunal biblioteksverksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional
och nationell nivå (Bibliotekslagen 2013:801, 17 §).
Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i
samråd med representanter från förvaltningarna. Planen är antagen av kommunfullmäktige 2017-03-20 § 28 och omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i
kommunen samt åtgärder för hur dessa behov ska tillgodoses.
I Karlshamns kommuns biblioteksplan finns angivet att:
”Medieplanen är det styrdokument som används för att kvalitetssäkra inköp av medier
och ge en struktur för all mediehantering i kommunen. Under perioden 2017-2020 ska
medieplanen revideras till att bli ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp på
kommunens medieförsörjning. Bland annat ska en grunduppsättning av litteratur på de
mest efterfrågade språken finnas på Karlshamns stadsbibliotek eller på
lokalbiblioteken”.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KN § 83/2019 Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år
2020
Medieplan Karlshamns kommun 2020
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 2020.
Sammanfattning
I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin
verksamhet. I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2017-2020 tas ett helhetsgrepp
på kommunal biblioteksverksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional
och nationell nivå (Bibliotekslagen 2013:801, 17 §).
Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i
samråd med representanter från förvaltningarna. Planen är antagen av kommunfullmäktige 2017-03-20 § 28 och omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i
kommunen samt åtgärder för hur dessa behov ska tillgodoses.
I Karlshamns kommuns biblioteksplan finns angivet att:
”Medieplanen är det styrdokument som används för att kvalitetssäkra inköp av medier
och ge en struktur för all mediehantering i kommunen. Under perioden 2017-2020 ska
medieplanen revideras till att bli ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp på
kommunens medieförsörjning. Bland annat ska en grunduppsättning av litteratur på de
mest efterfrågade språken finnas på Karlshamns stadsbibliotek eller på
lokalbiblioteken”.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KN § 83/2019 Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år
2020
Medieplan Karlshamns kommun 2020
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020
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Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 2020
Förslag till beslut
att anta reviderad Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 2020.
Sammanfattning
I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin
verksamhet. I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2017-2020 tas ett helhetsgrepp
på kommunal biblioteksverksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional
och nationell nivå (Bibliotekslagen 2013:801, 17 §).
Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i
samråd med representanter från förvaltningarna. Planen är antagen av kommunfullmäktige 2017-03-20 § 28 och omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i
kommunen samt åtgärder för hur dessa behov ska tillgodoses.
I Karlshamns kommuns biblioteksplan finns angivet att:
”Medieplanen är det styrdokument som används för att kvalitetssäkra inköp av medier
och ge en struktur för all mediehantering i kommunen. Under perioden 2017-2020 ska
medieplanen revideras till att bli ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp på
kommunens medieförsörjning. Bland annat ska en grunduppsättning av litteratur på de
mest efterfrågade språken finnas på Karlshamns stadsbibliotek eller på
lokalbiblioteken”.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KN § 83/2019 Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år
2020
Medieplan Karlshamns kommun 2020
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020
Beslutet skickas till
Kulturnämnden
Författningssamlingen

Bakgrund och överväganden
Rosita Wendell

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Plats och tid

Lokstallarna, Konferensen, klockan 15:00 – 17:55,
ajournering 16:20 – 16:35

Beslutande

Lena Sandgren
Ulla Olofsson
Claes Jansson
Mona Wettergren
Leif Gummesson
Cecilia Holmberg
Lena Häggblad
Ingrid Hagberg-Hake

Tjänstgörande
ersättare

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

Sara Helgefalk M) § 74-84,87
Britt Kilsäter (M) § 85-86,88-92
Anna Atmander (MP) § 86,
88 -92

ersätter
Laila Johansson (KD)
Laila Johansson (KD)
Claes Jansson (MP)

Närvarande
ersättare

Anna Atmander (MP)
Thomas Johansson (S)
Britt Kilsäter (M) ej § 79-80
Robert Sandelin (S)
Anette Höglund (L)

Övriga

Tomas Ringberg, förvaltningschef
Maria Sköldqvist, kultur- och bibliotekschef
Pernilla Ekvall Liljeqvist, kultursamordnare § 79-80
Simon Berg, kultursamordnare § 81-82
Susanne Johnsson, Vision
Catarina Montan, DIK
Rosita Wendell, sekreterare

Paragrafer

74 – 83, 85 - 92

Utses att justera

Lena Häggblad

Justeringsdatum

2019-12-04

Sekreterare

…………………………………………
Rosita Wendell

Ordförande

…………………………………………
Lena Sandgren

Justerande

…………………………………………
Lena Häggblad
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§ 83 Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 2020 2018/1867
Kulturnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad Medieplan för folkbibliotek i
Karlshamns kommun för år 2020.
Sammanfattning
I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin
verksamhet. I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2017-2020 tas ett helhetsgrepp
på kommunal biblioteksverksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional
och nationell nivå (Bibliotekslagen 2013:801, 17 §).
Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i
samråd med representanter från förvaltningarna. Planen är antagen av kommunfullmäktige 2017-03-20 § 28 och omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i
kommunen samt åtgärder för hur dessa behov ska tillgodoses.
I Karlshamns kommuns biblioteksplan finns angivet att:
”Medieplanen är det styrdokument som används för att kvalitetssäkra inköp av medier
och ge en struktur för all mediehantering i kommunen. Under perioden 2017-2020 ska
medieplanen revideras till att bli ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp på
kommunens medieförsörjning. Bland annat ska en grunduppsättning av litteratur på de
mest efterfrågade språken finnas på Karlshamns stadsbibliotek eller på
lokalbiblioteken”.
Beslutsunderlag
Medieplan Karlshamns kommun 2020
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Inledning
Denna medieplan gäller för folkbiblioteken i Karlshamns kommun för 2020 och
revideras samtidigt som Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020.
Medieplanen kompletterar biblioteksplanen och ger medborgarna en fördjupad syn
på biblioteksverksamhetens utbud och service med avseende på medier.

Lokala förutsättningar
Karlshamns kommun är en av fem kommuner i Blekinge. 2018 var
befolkningsmängden 32330 personer, varav drygt 13500 bor i huvudorten (SCB).
Socioekonomiska förhållanden, som exempelvis utbildning och inkomstnivå, relaterar
ofta till läsvanor och övrig kulturkonsumtion. I Karlshamns kommun är arbetslösheten
högre och den genomsnittliga inkomsten lägre än för riket i genomsnitt. Även
andelen av befolkningen som har genomgått eftergymnasial utbildning är lägre än
genomsnittet. Forskning visar att tidiga och samordnade insatser för ökad läsning för
och med små barn har en utjämnande effekt på senare skolresultat. Tillgång till
böcker och kultur är alltså en framgångsfaktor, och folkbiblioteket arbetar aktivt med
att stärka små barn och deras föräldrar när det gäller läsning och språkutveckling.
Medelåldern i kommunen är högre än för riket i genomsnitt, vilket innebär att det
finns en förhållandevis stor andel äldre personer. Den demografiska trenden för riket
i allmänhet är att vi blir fler och fler äldre, vilket ställer nya krav på offentlig
verksamhet. För folkbibliotekets del kan det komma att innebära förändrade
prioriteringar gällande inköp av medier och satsningar på digitala hjälpmedel, för att
tillgodose denna målgrupps behov.
I Blekinge är avstånden inte långa och Karlshamns placering i länet underlättar
kommunikationer och arbetspendling. E22 passerar genom kommunens södra delar
där också större delen av befolkningen bor, och det finns två tågstopp där såväl
Öresundstågen som Pågatågen stannar. Det finns även ett väl utbyggt nät av
busstrafik såväl inom kommunen som mellan kommunerna och över länsgränsen till
framförallt Skåne.
Det är 7480 personer som pendlar in eller ut över kommungränsen (2018). 3180
personer bor i en annan kommun men arbetar i Karlshamn och 4300 personer bor i
Karlshamn men arbetar i en annan kommun. Enligt en rapport från Region Blekinge
(2019) var utpendlingen 2017 störst till Olofström följt av Karlskrona, Ronneby och
Sölvesborg och inpendlingen samma år störst från Sölvesborg, följt av Ronneby,
Olofström och Karlskrona.

Grund och vägledning
Följande punkter utgör grund och vägledning i allt arbete med medier vid
folkbiblioteken i Karlshamns kommun:
3
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● Ändamålet med verksamheten är att verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
● Folkbiblioteken i Karlshamns kommun står för åsikts- och yttrandefrihet och intar en
neutral hållning i förhållande till den information som tillhandahålls.
● Utbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet. Det innebär en öppenhet för olika
perspektiv - även kontroversiella, smala och omdebatterade titlar ska tillhandahållas.
● Ideologiska, politiska eller religiösa överväganden eller påtryckningar får inte
påverka medieurvalet.
● Kvalitet i medieurvalet uppnås genom ett aktivt urval som grundar sig på
kontinuerliga analyser av bestånd, användning och omvärld.
● Folkbiblioteken i Karlshamns kommun kan avstå från inköp av litteratur som
uppvisar brister i vetenskaplig eller litterär kvalitet, eller som ger uttryck för åsikter
som är brottsliga enligt svensk lagstiftning.

Organisation
I Karlshamns kommun finns fem bibliotek som kompletteras av ett digitalt bibliotek,
Arena. Biblioteken använder RFID-teknik och har tre meröppna bibliotek.
Verksamheten utforskar också möjligheterna med “det mobila biblioteket” för att nå
nya grupper och nya platser. Mer om biblioteksverksamhetens mål och fokus finns
att läsa i biblioteksplanen.

Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket är kommunens största bibliotek och det bibliotek som har det största
beståndet av medier. För barn och unga finns ett stort utbud av skönlitteratur –
pekböcker, bilderböcker, kapitelböcker, ungdomsböcker med mera. Det finns medier
på andra språk än svenska, nationella minoritetsspråk och medier för barn som har
någon typ av läsnedsättning eller behöver extra stimulans för att utveckla sitt språk.
Vidare finns ljudböcker, filmer och TV-spel för barn.
En del av medierna är placerade i utbrytningar för att lyfta fram särskilda ämnen eller
genrer som är populära hos barnen. Dessa kan förändras över tid, men exempel kan
vara läskiga böcker, fantasy eller böcker som handlar om sport. Det finns datorer för
utlån både för sökningar i katalogen och för internetanvändning, spel med mera.
Slutligen finns det faktaböcker för både mindre och större barn. Bibliotekarierna
arbetar kontinuerligt med beståndets placering i rummet och hur man kan lyfta fram
aktuella ämnen genom skyltning, utbrytning och omplaceringar.
Skolpoolen är ett bestånd avsett främst för folkbibliotekets samarbete med
grundskolornas årkurs F-6 i kommunen. Härifrån används böcker till boklådor som
kan skickas till skolorna på begäran och till så kallade bokprat när skolklasser
besöker folkbiblioteket. Böckerna kan också lånas ut till låntagare utanför skoltid och
kompletterar på så vis folkbibliotekets övriga bestånd av barnmedier, men böckerna
måste reserveras eller hämtas av personal.
4
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För vuxna finns bland annat skönlitteratur på svenska och andra språk, lyrik,
dramatik, serieromaner, film på DVD, ljudböcker på CD och MP3 med mera. Det
finns ett stort bestånd med facklitteratur, som exempelvis biografier, språkkurser,
litteratur om digitaliseringens påverkan på samhället, historia, medicin,
litteraturvetenskap med mera. Folkbiblioteket tillhandahåller dagstidningar och
tidskrifter. Det finns slutligen en lokalhistorisk samling, Blekingesamlingen.
Stadsbibliotekets begränsade lokaler påverkar mediebeståndet och hur det kan
användas. Ett mindre bibliotek tillsammans med en annan syn på behovet av
magasin gör att omsättningen på tryckta böcker – en boks livslängd – blir kortare än
den var förr. För att säkerställa att kommuninvånare har så god tillgång till ett brett
utbud medier som möjligt arbetar folkbiblioteket i högre grad med samverkan och
effektivisering.

Lokalbiblioteken
Lokalbibliotek finns i Asarum, Mörrum, Svängsta och Hällaryd. Lokalbiblioteket på
Stenbackanavet i Asarum är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Lokalbiblioteken har
alla sina specifika förutsättningar och lokalbibliotekarierna har stora möjligheter att
påverka såväl beståndets utformning genom inköp och gallring såväl som dess
användning genom placeringar, utbrytningar och så vidare, allt för att tillgodose
behov som finns i respektive lokalsamhälle.
Det är Stadsbibliotekets uppgift att hålla ett mer heltäckande bestånd som kan
erbjuda både bredd och djup. Lokalbibliotekens bestånd kan i högre grad anpassas
efter respektive lokalsamhälle och besökarnas önskemål. Medierna kan reserveras
vilket säkerställer tillgången till ett heltäckande utbud.

Det digitala biblioteket
Den digitala utvecklingen möjliggör tillgång till medier från andra platser och under
andra tider på dygnet än när lokalerna håller öppet. Folkbibliotekets utbud av digitala
medier kan förändras över tid. I huvudsak handlar det om tillgång till olika databaser,
exempelvis för tidningar och tidskrifter, och tillgång till e-böcker och e-ljudböcker.
Kostnaderna för digitala medier ökar hela tiden och det är en svårlöst uppgift att
hushålla med de ekonomiska resurserna och samtidigt följa med i den digitala
utvecklingen. Detta dilemma är gemensamt för hela folkbibliotekssektorn, och
verksamheten följer noga utvecklingen på området.

Bestånd
Alla folkbibliotek i kommunen ingår i samma organisation vilket innebär att hela
beståndet är tillgängligt för alla användare, oavsett var man väljer att besöka
biblioteket. Om boken inte står på hyllan på det bibliotek man besöker kan man
reservera den och få den till sitt valda bibliotek så fort den blir tillgänglig. Man kan
också själv söka och reservera innan man besöker sitt lokala bibliotek.
Det fysiska beståndet består av tryckta böcker och annan media för vuxna och barn.
Det finns medier på olika språk och i olika format, det finns till exempel filmer på
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DVD, tv-spel, ljudböcker på CD och MP3 och anpassade medier för den som har
svårt att läsa en vanlig bok.

Utbud
Det är folkbibliotekets uppgift att erbjuda tillgång till ett allsidigt och kvalitativt utbud
av medier. Det innebär en öppenhet för olika perspektiv - även kontroversiella, smala
och omdebatterade titlar ska tillhandahållas. Det innebär att det är folkbibliotekets
uppgift att tillhandahålla det breda såväl som det smala, det väntade såväl som det
oväntade, det som utmanar tanken och det som är relevant i samtiden eller för att
förstå det förflutna.
Kvalitet i medieurvalet uppnås genom ett aktivt urval som grundar sig på
kontinuerliga analyser av bestånd, användning och omvärld.

Inköp
Användarnas möjligheter till inflytande på verksamheten är viktiga, och användarna
uppmuntras därför till inköpsförslag i de fall en eftersökt titel inte finns i beståndet.
Alla inköpsförslag bedöms enligt samma kriterier som vanliga inköp.
Grundinställningen till inköpsförslag är generös. Folkbiblioteket kan dock avstå från
inköp om det redan finns liknande litteratur inom samma ämne i beståndet, av
ekonomiska orsaker eller om ämnet är alltför smalt.
Omvärldsbevakning är en viktig aspekt när det handlar om att säkerställa att
folkbiblioteket erbjuder ett bra utbud av medier. Bibliotekspersonalen bevakar bland
annat bokutgivningen, bokmarknaden som helhet, den nationella biblioteksstatistiken
samt genomför egna analyser av hur beståndet i kommunen används, hur fjärrlån
beställs från och till kommunen med mera.

Gallring
Folkbiblioteket har inget bevarandeuppdrag. Gallring av medier sker regelbundet och
syfta till att säkerställa ett aktuellt och tilltalande utbud av medier. Det ska också alltid
finnas plats för det oväntade, smala och kanske bortglömda. Gallring av medier sker
enligt utarbetade rutiner. Gallrade medier kan säljas, kastas eller skickas till Sveriges
depåbibliotek i Umeå. Eventuell försäljning sker på den tidpunkt som varje bibliotek
bedömer som lämplig med tanke på övrigt som sker i lokalsamhället.

Målgrupper
Folkbiblioteket är till för alla. Vissa målgrupper prioriteras särskilt i enlighet med
bibliotekslagen som är det grundläggande styrdokumentet för verksamheten. Dessa
grupper är barn och unga, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än
svenska och personer med funktionsnedsättning. Kommunala prioriteringar i
biblioteksplanen och olika måldokument kan också påverka folkbibliotekets
verksamhet.

Barn och unga
Barn och unga är i enlighet med bibliotekslagen en av folkbibliotekets prioriterade
målgrupper vilket också ska avspegla sig i mediebeståndet och medieinköpen.
6
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Nationella minoriteter
Biblioteken ska i enlighet med bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt de
nationella minoriteterna bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella
minoritetsspråken. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli,
jiddisch och romani chib. Barn som tillhör en nationell minoritet eller urfolket samerna
är en dubbelt prioriterad målgrupp.
I Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020 står att det ska kartläggas vilka
minoritetsspråk som talas i kommunen. Den 1 januari 2019 uppdaterades
minoritetsspråkslagstiftningen och en analys av vad detta innebär för verksamheten
ska genomföras under planperioden, samtidigt som möjligheten att genomföra en
kartläggning undersöks.
Folkbiblioteket erbjuder tillgång till litteratur på nationella minoritetsspråk genom ett
eget bestånd och genom inlån av enskilda titlar från andra bibliotek. Det finns också
ett ökande digitalt bestånd på minoritetsspråken.

Personer med annat modersmål än svenska
Biblioteken ska i enlighet med bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med annat modersmål än svenska, bland annat genom att tillhandahålla
litteratur på andra språk än svenska och på lättläst svenska. Barn som har ett annat
modersmål än svenska är en dubbelt prioriterad målgrupp.
Folkbiblioteken erbjuder tillgång till litteratur på andra språk genom ett eget bestånd
och genom inlån av bokdepositioner och enskilda titlar från andra bibliotek i Blekinge,
Kronoberg och Kalmar samt från Internationella biblioteket i Stockholm. Världens
bibliotek, en digital öppen bibliotekstjänst för lån av litteratur på flera språk som talas
av stora grupper i Sverige, kompletterar övriga sätt att tillhandahålla litteratur.

Personer med funktionsnedsättning
Alla bibliotek ska i enlighet med bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsnedsättning. Biblioteken ska utifrån de olika behov och
förutsättningar som kan finnas inom denna målgrupp erbjuda litteratur och tekniska
hjälpmedel för att kunna ta del av information. Barn med funktionsnedsättning är en
dubbelt prioriterad målgrupp.
Folkbiblioteken erbjuder tillgång till lättläst litteratur och anpassade medier i fysisk
form. Myndigheten för tillgängliga medier är en samarbetspartner till folkbiblioteken
och producerar tillgängliga medier i fysisk och digital form i syfte att erbjuda alla
tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar.

Särskilda bestånd
Vissa delar av det fysiska mediebeståndet används primärt för riktad verksamhet mot
de prioriterade målgrupperna, exempelvis barn och unga eller personer med
läsnedsättningar. Verksamheten samarbetar på olika sätt, bland annat genom att
erbjuda tillgång till medier, med exempelvis förskolor, skolor, särskilda boenden och
delar av hälsovården. Prioriteringen kan också synas i inköp av medier, placering av
7
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medier i bibliotekslokalerna eller i hur verksamheten arbetar med uppsökande
verksamhet för att ge några exempel.

Samverkan
Folkbiblioteken i Karlshamns kommun samverkar med flera andra aktörer kring
medieförsörjning.

Gemensam katalog
Karlshamns kommun har nyligen tillsammans med Olofström, Ronneby och
Sölvesborg beviljats projektmedel för att möjliggöra samverkan kring
medieförsörjning i en så kallad gemensam katalog. I framtiden är förhoppningen att
kommuninvånare ska kunna låna, lämna och beställa medier från Karlshamn,
Ronneby, Sölvesborg och Olofström lika lätt som man idag lånar inom kommunen.
På så vis ökar den enskilda medborgarens tillgång till medier och man säkerställer
ett bättre utnyttjande av resurser både i form av medier och i form av ekonomiska
medel. För användarna blir biblioteket som helhet mer tillgängligt och utbudet av
medier större.

Fjärrlån
Inköp av medier kompletteras med lån från andra bibliotek, så kallade fjärrlån. Varje
fjärrlåneförfrågan ska betraktas som ett inköpsförslag och bedömas som ett sådant. I
de fall mediet är äldre, inte går att köpa in eller bedöms ha en begränsad efterfrågan
kan istället ett fjärrlån göras. För detta tas en avgift. Det finns en utarbetad rutin för
hur fjärrlån ska effektueras.
Folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län har sedan länge ett väl
uppbyggt samarbete kring fjärrlån och transporter av medier mellan biblioteken tre
gånger i veckan.

Regional biblioteksverksamhet
Alla regioner bedriver regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet. Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är en
samarbetspartner för folkbiblioteken. Under de senaste åren har man minskat det
regionala stödet till medieinköp, men stöder fortfarande samverkan kring just fjärrlån i
Blekinge, Kronoberg och Kalmar och möjliggör länsgemensamma transporter så att
användare enklare kan få tillgång till medier som inte finns i den egna kommunen.
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg kan också vara en utvecklingspartner i
arbetet att åstadkomma en gemensam katalog.

Inomkommunal samverkan
Folkbiblioteket samverkar med skolbiblioteken på flera olika sätt kring medier.
Folkbiblioteket, grundskolan och Väggaskolans bibliotek har en gemensam katalog
där kommunens samlade mediebestånd finns att söka. Skolornas bestånd är inte
tillgängligt för utlån för andra än elever på respektive skola.
Det finns ett väl uppbyggt transportsystem inom kommunen för att utnyttja
mediebeståndet på bästa sätt.
8
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Nationell samverkan
Kungliga biblioteket är den myndighet som har ett uppdrag att ha översyn över och
främja nationell samverkan. Flera andra myndigheter och aktörer har också
nationella uppdrag kring medieförsörjning.
Myndigheten för tillgängliga medier är den viktigaste aktören när det handlar om
folkbibliotekens möjligheter att erbjuda användarna tillgänglighetsanpassade medier i
form av främst talböcker, för den som har svårt att läsa en tryckt bok.
Internationella biblioteket i Stockholm är en samarbetspartner när det gäller att förse
personer med annat modersmål än svenska med litteratur. Härifrån kan
folkbiblioteken bland annat beställa bokdepositioner. Världens bibliotek är en digital
tjänst som också används för att erbjuda tillgång till litteratur på andra språk än
svenska.
Sveriges depåbibliotek och lånecentral finns i Umeå. Det är en nationell lånecentral
och ett nationellt kompetenscenter som tillhandahåller tjänster kring fjärrlån till
Sveriges folkbibliotek. De stödjer inköp av svåråtkomliga titlar. Depåbibliotekets
samling har byggts upp med hjälp av donationer från folk- och skolbibliotek, och
genom samverkan kan man se till att det är möjligt för alla folkbibliotek i Sverige att
ge sina låntagare en jämlik tillgång till litteratur.
Ingen aktör har i dagsläget i uppdrag att stödja försörjningen av medier på de
nationella minoritetsspråken.

Framtiden
Vi lever i en snabbt föränderlig värld och många delar av samhällsutvecklingen
påverkar krav på och utformning av biblioteksverksamheten och allmänhetens
förväntningar på medieutbudet hos folkbiblioteket.
Stora mängder information är numera lätt tillgängliga för oss alla, vilket ställer krav på
medborgarnas förmåga till källkritik och informationsbedömning. Folkbiblioteket ska
erbjuda ett allsidigt och kvalitativt utbud av medier och kan även erbjuda guidning till
pålitliga källor och strategier för hur man kan söka fram relevant och pålitlig
information.
Den tekniska utvecklingen har möjliggjort självservice och införande av meröppet,
vilket stärker enskilda medborgares tillgång till medier såväl som deras integritet.
Digitaliseringen och utvecklingen av nya e-tjänster gör att tillgång till vissa medier är
möjlig 24 timmar om dygnet. Kostnader, inlåsning och tekniska begräsningar gör att
folkbiblioteken har svårt att erbjuda liknande utbud som de kommersiella aktörerna.
Verksamheten omvärldsbevakar frågan och har ambitionen att erbjuda användarna
ett så tillfredställande utbud av e-tjänster och digitala medier som är möjligt.
De prioriterade målgruppernas tillgång till digitala medier är en särskilt viktig fråga,
och det pågår flera nationella projekt för att öka och/eller säkra tillgången till elitteratur.
9
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Våren 2019 presenterades ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Förslaget är
ute på remiss. Flera punkter i förslaget berör tillgång till medier på olika vis och
verksamheten bevakar frågorna.

Styrdokument och referenser
Bibliotekslagen, SFS 2013:801
Regeringsformen, 1 kap, 9 § (objektivitetsprincipen), SFS 2011:109
Förarbeten till bibliotekslagen, Prop 2012/13:147
Unescos folkbiblioteksmanifest
Justitieombudsmannens beslut 2017-06-28, 4650-2016
Justitieombudsmannens beslut 2017-06-18, 2654-2016
Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg. Roller, ansvar och mediesamarbete
2018-2019
Regional biblioteksplan 2016-2018
Riktlinjer för fjärrlån inom Blekinge, Kronoberg och Kalmar
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020
Region Blekinge, ”Näringsliv och arbetsmarknad i Karlshamn”
https://regionblekinge.se/webdav/files/Dokument/Om%20Region%20Blekinge/Attraktiva%20Blekinge%20RUS/Ko
mmunrapporter/Kommunrapport_Karlshamn.html#f%C3%B6rord
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1. Bakgrund
Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i samråd med
representanter från förvaltningarna. Planen är politiskt förankrad och omfattar en analys av det
samlade biblioteksbehovet i kommunen samt åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses.

I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin verksamhet.
I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2017 – 2020 tas ett helhetsgrepp på kommunal biblioteks
verksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional och nationell nivå (Bibliotekslagen
2013:801, 17 §).

2. Biblioteksplanens syfte, användning och uppföljning

Biblioteksplanen ska ange verksamhetens prioriteringar och inriktningar för folkbiblioteken i
Karlshamns kommun och vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag. Den ska även
synliggöra utbud och service för medborgarna. Medborgarnas förutsättningar att påverka huvud
mannens överväganden gynnas, liksom möjligheterna till att samverka, påverka och ställa krav.
Biblioteksplanen relaterar till verksamhetsplaner på olika nivåer, andra kommunala styrdokument
(exempelvis kommunprogram) samt styrdokument på regional och nationell nivå.
Enligt bibliotekslagen (2013:801, 18 §) kommer de biblioteksplaner som har antagits i kommunerna
att följas upp av utsedd granskningsmyndighet. Granskningen kommer att omfatta hur biblioteksplanerna har utformats och hur de används.
Biblioteksplanens innehåll och användning följs upp genom rutinerna i Kompass Karlshamn. Kultur
nämnden och Kultur Karlshamn upprättar årligen verksamhetsplan och uppföljning av denna sker i
enlighet med den styrnings- och uppföljningsprocess som Karlshamns kommun tillämpar.

3. Omvärld och utmaningar

Folkbibliotekens roll är inne i en stark förändringsfas och står inför nya utmaningar. Ny teknik, en
föränderlig omvärld, mångfald och mångspråk ställer krav på en biblioteksverksamhet som lever upp
till kommuninvånarnas förväntningar. Ökad efterfrågan och tillgänglighet av e-resurser blir alltmer
påtaglig. Teknik och självservice möjliggör utökade öppettider och att tillgängligheten till lokaler och
resurser kan utnyttjas av användare efter egna behov på tider som passar dem.
Andra utmaningar är digitalt utanförskap och
minskande läskunnighet hos medborgarna.
Behovet av lärmiljöer och inspirerande och
kreativa mötesplatser för upplevelser ökar, vil
ket kräver moderna lokaler och tekniska förut
sättningar.

De äldre i samhället blir fler, vilket innebär ökad
bredd och efterfrågan på folkbibliotekets service
och kulturella aktiviteter. Det ökade antalet med
borgare med annat modersmål än svenska ställer
krav på anpassning av medier och service.

4. Organisation och arbetssätt
Kultur Karlshamn är under utveckling och för att möta framtidens krav och behov är det viktigt att vid
alla nyrekryteringar ta hänsyn till biblioteksorganisationens behov av bibliotekarier med nyckelkompetens.
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Omvandling av tjänster från biblioteksassistenter till bibliotekarier ökar kompetensen i organisa
tionen. En ny organisationsstruktur medför effektivare resursutnyttjande. Nya arbetssätt implement
eras, exempelvis en tydlig projektorienterad organisation och nya bemanningssystem. För att
upprätthålla en hög kompetensnivå bland personalen erfordras adekvata och fortlöpande kompetens
utvecklingsinsatser.

Biblioteksverksamheten har implementerat RFID-teknik, Radio Frequency IDentification, vilket inne
bär att samtliga media förses med ett chip och radiovågsteknik. Införandet av RFID-tekniken förväntas
frigöra tid till pedagogisk handledning och service till besökare.
En allt viktigare del av folkbibliotekens verksamhet är att marknadsföra service, medieutbud och
tjänster. Genom sociala medier och hemsida förs en dialog med medborgare.

Genom strategiskt arbete befästs bilden av Kultur Karlshamn som en enhet med fem bibliotek, kulturoch föreningshuset Lokstallarna samt tio kulturmiljöer och byggnader, som bland annat drivs av
föreningar. Som komplement till Karlshamns kommuns grafiska profil, har Kultur Karlshamn ett enhet
ligt, tydligt och målgruppsanpassat grafiskt uttryck. Det genererar förutsättningar för ett tydligt varu
märke som inger förtroende och skapar förväntningar.

5. Regionalt och nationellt samarbete

För att ta del av modern biblioteksutveckling och för att arbeta strategiskt med olika biblioteksfrågor
ingår Kultur Karlshamn både i ett regionalt och nationellt samarbete med Biblioteksutveckling
Blekinge Kronoberg, Sveriges depåbibliotek i Umeå, Kungliga biblioteket och Internationella biblio
teket.

Vikten av samverkan fastslås i bibliotekslagen (2013:801, 14 §). Syftet är att ge alla tillgång till landets
samlade biblioteksresurser. Ambitionen är att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda avgiftsfria lån.
Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka.
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ansvarar för de regionala biblioteksutvecklingsfrågorna,
förmedlar omvärldsbevakning och erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för bibliotekspersonal.
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg stödjer även bibliotekens mediesamarbete genom att avsätta
medel för inköp av medier och transporter mellan biblioteken samt samordning och subventionering
av datatjänster.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg administrerar en länsgemensam webbsida som underlättar
fjärrlån i de två länen. Plattformen BarnArena, som är ett samarbete mellan kommunerna i länen, delar
artiklar om författarporträtt, boktips eller annat som kan vara intressant för målgrupperna. Biblioteks
utveckling Blekinge Kronoberg utvecklar området litteratur, läsfrämjande och berättande genom ett
regionalt uppdrag i samverkan med regionerna Blekinge och Kronoberg. Kultur Karlshamn ingår i
detta samarbete sedan 2015.
Sveriges depåbibliotek och lånecentral finns i Umeå. Det är en nationell lånecentral och ett nationellt
kompetenscenter som tillhandahåller tjänster kring fjärrlån till Sveriges folkbibliotek. De stödjer inköp
av svåråtkomliga titlar och språk.

Kungliga biblioteket har ett nationellt ansvar för flera frågor som berör folkbiblioteken. Internationella
biblioteket i Stockholm hanterar lån och depositioner som rör mångspråkig litteratur och är, utöver sin
roll som lånecentral, nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkig
media.
Kompass Karlshamn möjliggör en årlig precisering av samplaneringsområden och samverkansaktörer,
i såväl nämnds- som verksamhetsplan.
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6. Bibliotekens organisationstillhörighet och lokalisering
I Karlshamns kommun ansvarar tre olika nämnder för biblioteksfrågorna. Kulturnämnden ansvarar för
folkbiblioteken, nämnden för barn, ungdom och skola för skolbiblioteken på grundskolan och
gymnasienämnden för gymnasiebiblioteket på Vägga gymnasieskola. Blekinge tekniska högskola med
staten som huvudman ansvarar för bibliotek Piren.
Karlshamns folkbibliotek innefattar i nuläget fem fysiska bibliotek: ett huvudbibliotek, Karlshamns
Stadsbibliotek, och fyra lokalbibliotek i Asarum, Hällaryd, Mörrum och Svängsta. Dessutom finns ett
digitalt bibliotek, Arena.
Lokalbiblioteken är en viktig resurs för att profilera orten och stärka den lokala identiteten. Service
och verksamhet är mer begränsad på lokalbiblioteken, men är i princip densamma som på huvudbiblioteket, då mediebestånd och personal är gemensamt för hela organisationen.
Bemannade skolbibliotek finns på kommunens tre högstadieskolor samt på gymnasieskolan.
Karlshamns Stadsbibliotek flyttade under hösten
2015 till temporära lokaler i Citygallerian. I dessa
lokaler är öppettiderna mer begränsade och ytan
mindre än tidigare. De nya lokalerna förutsätter
ökad bemanning, eftersom biblioteket inryms på
två plan i fyra separata rum. Det innebär även nya
arbetssätt och annan organisation av verksam
heten.

Stadsbibliotekets tillfälliga lokalisering i
Citygallerian medför att verksamheten har
begränsade möjligheter att bedriva den komplexa
verksamhet som bibliotekslag och andra styr‑
dokument föreskriver. Genom flytten till
temporära lokaler minskades lokalytan. Att ha tillgång till verksamhetsanpassade lokaler är nödvän
digt för att kunna bedriva läsfrämjande verksamhet, bokcirklar, caféverksamhet, drop-in-verksamhet
m.m. I dagens samhälle har bibliotekets funktion som mötesplats fått en allt större betydelse. Öppna
demokratiska arenor som biblioteket lockar många målgrupper och stimulerar till mångfald och
tillväxt bland annat för entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar. Lokaliseringen i City‑
gallerian med lokaler som inte är anpassade för biblioteksverksamhet medför att Stadsbiblioteket har
svårt att möta behovet av mötesplatser. Organisationen förbereder för verksamhet i det nya kulturoch bibliotekshuset på Östra Piren.

7. Folkbibliotekens huvudfunktioner och målgrupper

Bibliotekslagen (2013:801, 14 §, 4 §, 5 §) tydliggör vilken roll biblioteket ska spela i ett samhälleligt
perspektiv. Lagen slår fast att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling.
Biblioteken ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Lagen fastställer även att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktions
nedsättning. Biblioteken ska utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och
tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har

5
25

annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritets
språken, andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska samt lättläst svenska.

Lagen föreskriver att varje kommun ska ha folkbibliotek och att dessa ska vara tillgängliga för alla och
anpassade efter användarnas behov.
Folkbiblioteket är en neutral och demokratisk mötesplats och verksamhetens service riktar sig till alla.
Samtliga fem folkbibliotek arbetar aktivt för att vara en arena som riktar sig till samtliga invånare i
Karlshamns kommun oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning.

Den ökade mångfalden och det ökande antalet personer med annat modersmål än svenska ställer krav
på bemötande och insatser för att främja inkludering i kommunen. Folkbiblioteken erbjuder tillgång
till litteratur på andra språk genom ett eget bestånd och genom inlån av bokdepositioner eller enskilda
titlar från andra bibliotek i Blekinge och Kronoberg samt Internationella biblioteket i Stockholm.
Karlshamns Stadsbibliotek samarbetar med SFI och Humanus med visningar av biblioteket och
verksamhetens utbud och tjänster.

Kultur Karlshamns samhällsroll kan, genom sina två verksamhetsområden kultur och bibliotek,
illustreras genom följande modell:

Läsning,
lärande,
bildning,
forskning
Kulturell och
social arena

Inkluderande
arbetssätt

KULTUR

KARLSHAMN

Neutral och
demokratisk
mötesplats

Fri tillgång
till information
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8. Kompass Karlshamn, inriktnings- och verksamhetsmål
Kompass Karlshamn är kommunens ledningssystem för styrning, uppföljning och kvalitetsutveckling
(KF 2014-06-16, 90 §). Styrsignalerna från Kommunfullmäktige ska genom kompassarbetet hålla
samman i styrkedjan, från Kommunfullmäktiges inriktnings- och verksamhetsmål till nämndernas mål
och enheternas verksamhetsplaner.
Kommunfullmäktige fattade 2015-09-07 beslut om kommunprogram för perioden 2016-2018.
Biblioteksplanen är strukturerad utifrån de inriktningsmål som är beslutade och insatserna är fram
tagna i relation till, för Kultur Karlshamn, relevanta verksamhetsmål.

Kommunprogrammet utgör den politiska inriktningen för Karlshamns kommun under innevarande
mandatperiod. Programmet omsätts i nämnder, förvaltningar och bolag bland annat genom verksam
hetsplaner.
Kommunprogrammet är indelat i fem områden formulerade som inriktningsmål:
•
•
•
•
•

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

De mål som finns uttryckta i kulturnämndens årliga verksamhetsplan synliggör prioriteringar och
satsningar. Biblioteksplanen utgör ett strategiskt dokument som konkretiserar bibliotekets uppdrag
och funktion. I Kultur Karlshamns verksamhetsplan preciseras aktiviteter kopplade till mål och priori
teringar.

9. Karlshamn erbjuder god livskvalitet

För att folkbibliotekens tjänster ska vara angelägna för medborgarna krävs en återkommande analys
av utbud, behov och insatser. Utveckling av verksamheten, exempelvis när det gäller mediebestånd
eller programutbud, måste bygga på analys av befintliga och förändrade behov.

I Kultur Karlshamns uppdrag ingår att kommuninvånare och besökare tar del av ett rikt och spännan
de utbud av aktiviteter och upplevelser inom biblioteks- och kulturområdet. En särskilt prioriterad
målgrupp är barn och unga. I de indikatorer som följs upp i Kompass Karlshamn finns bland annat
mätningar avseende besökares nöjdhet och antal besökare på arrangemang.
Kultur Karlshamn arbetar för att bredda utbudet av konstformer och erbjuder aktiviteter och upp‑
levelser inom musik, bild, film/rörlig media, dans, teater, slöjd och litteratur.

10. Karlshamn är en attraktiv plats för alla

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Därför är det väsentligt att utveckla folkbibliotekens och
Lokstallarnas roll som sociala och kulturella mötesplatser genom att utöka och vidareutveckla sam‑
arbetet med andra aktörer så som föreningar och studieförbund i Karlshamns kommun.

Kultur ska präglas av mångfald och tolerans. Kultur Karlshamn arbetar för att göra kultur och folkbild
ning tillgängligt för alla. För att främja delaktighet och upplevelser arrangerar Kultur Karlshamn
spännande och aktuella program för olika målgrupper, där barn och unga är särskilt prioriterade.
Arbetet fortgår med att utveckla samarbetet med många av kommunens föreningar samt hembygdsrö
relsen, näringsliv, organisationer, civilsamhället och studieförbund i olika arrangemang.
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Folkbibliotekens utbud av kulturupplevelser och service är inte bara av värde för kommunens
invånare, utan bidrar också till att locka externa besökare till kommunen och befästa bilden av
Karlshamn som en plats för liv och lust.

Under den tid Stadsbiblioteket är lokaliserat i tillfälliga lokaler på Citygallerian är möjligheterna att
erbjuda ett brett programutbud begränsade. Det innebär att bl.a. författarbesök, föreläsare, bokcirklar,
handarbetscaféer, utställningar, kurser i skapande verksamhet och barnaktiviteter kommer att
erbjudas i mindre utsträckning under denna period eftersom ytan är begränsad och de personella
resurserna används till bemanning av de olika bibliotekslokalerna. Därför är det väsentligt att fortsätta
kommunicera vikten, nyttan och behovet av ett nytt kultur- och bibliotekshus på Piren.

11. Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika
möjligheter

Biblioteksverksamhet är i sig den öppna demokratiska arena, där människor har möjlighet att påverka,
informeras och få stöd och hjälp att orientera sig. Folkbiblioteken utgör en mötesplats och en miljö för
lärande där källkritik, vägledning och reflektion har en viktig roll. Medborgare har möjlighet att
använda teknik, att få tillgång till databaser och sökkompetens. Vidare har medborgarna tillgång till
olika medier, tidningar och tidskrifter samt möjlighet att påverka inköp av media liksom Kultur
Karlshamns programutbud. Folkbiblioteket är en arena för information om kommunens utveckling.
De aktiviteter och insatser som handlar om medborgarnas inflytande, delaktighet och lika möjligheter är:
•
•
•
•
•
•

Medborgardialog
Medieförsörjning
Läsfrämjande insatser
Digitala tjänster
IT-pedagogik
Bygden som kulturarv

11.1. Medborgardialog
Genom medborgardialog lämnas synpunkter och förslag gällande efterfrågan av service och medier.

11.2. Medieförsörjning

Av bibliotekslagen (2013:801, 6 §) framgår att folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska
präglas av allsidighet och kvalitet.

Medieplanen är det styrdokument som används för att kvalitetssäkra inköp av medier och ge en struktur
för all mediehantering i kommunen. Under perioden 2016-2020 ska medieplanen revideras till att bli
ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp på kommunens medieförsörjning. Bland annat ska
en grunduppsättning av litteratur på de mest efterfrågade språken finnas på Karlshamns Stadsbibliotek
eller på lokalbiblioteken.

Arena, som är bibliotekens digitala ingång, ger tillgång till information och litteratur dygnet runt för
både barn och vuxna. Alla medborgare har möjlighet att i Arena reservera media och bestämma var det
ska hämtas.
Folkbiblioteken ska ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande.

Fjärrlånesystemet garanterar att tillgången till information är densamma oavsett var i landet eller i
kommunen man bor. Allt efterfrågat tryckt materiel eller information som inte finns i det egna
beståndet, beställs från andra bibliotek. Sedan många år har folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och
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Kalmar ett organiserat samarbete där 25 folkbibliotek binds samman i ett transportsystem med
sändningar tre gånger i veckan.

Vid inköp av medier använder sig folkbiblioteken av Bibliotekstjänsts sambindningslistor som
innehåller recensioner av nyutkomna medier. Även inköpsförslag som lämnas av våra kommuninvånare köps in efter samma kvalitetskriterier som övriga inköp. För att kunna tillgodose medbor
garnas behov ska en kartläggning av de nationella minoritetsspråk som finns i Karlshamns kommun
genomföras.
Alla bibliotek inklusive skolbiblioteken i grundskolan och Vägga gymnasieskolas bibliotek har en
gemensam katalog där kommunens samlade mediebestånd finns att söka och det finns ett väl upp
byggt transportsystem inom kommunen för att utnyttja mediebeståndet på bästa sätt.

11.3. Läsfrämjande insatser

En av folkbibliotekets viktigaste uppgifter är att arbeta läsfrämjande. Kultur Karlshamn arbetar för
barn och unga och andra prioriterade grupper som lyfts fram i bibliotekslagen (2013:801, 4-5 §).
Genom det nya mobila pop-up biblioteket möjliggörs biblioteksverksamhet på nya platser.

11.3.1. Läsnedsatta grupper

För personer som på grund av läsnedsättning inte kan tillgodogöra sig skriven text erbjuder biblioteket
tillgång till talböcker och tekniska hjälpmedel. Folkbiblioteken samarbetar bland annat med
Synskadades Riksförbund (SRF) i Karlshamn. I Kulturnämndens och Kultur Karlshamns verksamhets
planer finns mätpunkter som innefattar antal användare av tillgänglighetsanpassade bibliotekstjänster
som talböcker och Boken kommer.
För att nå ut till de barn och unga som är i behov av talböcker samarbetar Kultur Karlshamn med
lärare och specialpedagoger. På folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar finns så kallade Äppelhyllor. Där finns det medier för och om barn och unga med funktionsnedsättningar.
Sedan 2014 är grundsärskolan belägen på Stenbackanavet. Eleverna på grundsärskolan erhåller
service från skolbibliotekarien i samarbete med folkbiblioteket. Gymnasiesärskola finns på Vägga
gymnasieskola där samverkan sker med gymnasieskolans bibliotek. På skolbiblioteken förs ett aktivt
arbete tillsammans med specialpedagoger för elever med särskilda behov.
I Karlshamn finns även en Lättläst-grupp med personal från Kultur Karlshamn, Fritidsenheten,
Studieförbundet Vuxenskolan och FUB som arbetar med aktiviteter som riktar sig till personer med
funktionsnedsättningar. Vidare arbetar folkbiblioteket med projektet Läskraft som utbildar frivilliga
läsinspiratörer vilka regelbundet har högläsning på boenden för personer med demens.
Boken kommer är en service som riktar sig mot de kommuninvånare som på grund av sjukdom eller
funktionsnedsättning inte kan ta sig till folkbiblioteket. De erbjuds hemkörning av böcker och andra
medier. Biblioteket erbjuder även efter önskemål leveranser av så kallade boklådor med utvalda
medier till individer i daglig verksamhet eller särskilda grupper, tex på särskilda boenden eller
trygghetsboenden i kommunen.

11.3.2. Barn och unga

Läsning och läsförmåga minskar bland barn och unga och det är ett av bibliotekens uppdrag att främja
intresse för litteratur och skrivande samt främja tillgång till litteratur.
Av bibliotekslagen (2013:801, 8 §) framgår att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom
att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
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Folkbiblioteken i Karlshamn verkar för att samtliga barn i kommunen ska få kännedom om
bibliotekens verksamhet och så tidigt som möjligt under grundskoletiden erbjudas möjlighet att skaffa
lånekort.
Skolklasser i grundskolan erbjuds vid upprepa
de tillfällen att ta del av folkbibliotekets läsfräm
jande arbete. Insatserna inriktas mot förskole
klasser samt årskurs 2, 4 och 6.

Från förskolenivå upp till sjätte klass är det
folkbiblioteket som i samarbete med skolans
pedagoger förser elever med lämplig litteratur.
Från årskurs 7 är det främst skolbiblioteken som
samarbetar med lärarna för att förse eleverna
med litteratur och andra medier. Annan läsfräm
jande verksamhet som folkbiblioteken bedriver
är Sommarboken, bokcirklar och läsprojekt så
som Bokjuryn.

Vägga gymnasieskola har utbildade bibliotekarier, vilka bland annat arbetar med läsfrämjande,
utbildar i källkritik och informationssök samt är ett stöd i litteratururval anpassat till undervisning och
kursmål.

11.3.3. Vuxna

Läsfrämjande aktiviteter som riktas mot vuxna är bokcirklar, författarbesök och tematiska boktips
både på webb och fysiskt på folkbiblioteken. Ett brett utbud av media som finns tillgängligt fysiskt och
som e-media är en förutsättning för att alla åldersgrupper ska ges möjlighet till livslångt lärande.

11.3.4. Vuxenstuderande

Folkbiblioteket har en unik roll i infrastrukturen för det livslånga lärandet. Allt fler väljer att utbilda sig
på högskola/universitet och många läser på distans. Bibliotekariekompentensen ger stöd för sökning,
värdering och analys av information och rollen som stödjande handledare i lärandet blir mer central.
Biblioteket är en garant för ökad informationskompetens och ett ökat källkritiskt tänkande - kunskap
som är grunden för innovation, utveckling och tillväxt i samhället.
Vägga gymnasieskolas bibliotek har ett nära samarbete med kommunens vuxenutbildning och
Lärcentrum Karlshamn.

11.3.5. Medborgare med annat modersmål

Folkbiblioteken samarbetar med skolbiblioteken i grundskolorna, förberedelseklasserna och
kommunens förskolor för att förse elever med annat modersmål med media på lätt svenska, litteratur
på andra språk samt Språkpåsar med barnböcker på svenska och andra språk.

Samtliga bibliotek i kommunen ser en ökad efterfrågan på böcker på andra språk än svenska. Behovet
möts med inköp av facklitteratur och inlån av skönlitteratur på andra språk.
Kultur Karlshamn arbetar aktivt för att skapa kontakter med lokala, regionala och nationella föreningar
och aktörer kopplade till mångspråk och de nationella minoriteterna.
Information om biblioteken ska finnas på aktuella mångspråk.
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11.4. Digitala tjänster
I bibliotekslagen (2013:801, 7 §) framgår att folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Medie- och informationskunnighet och internet- och datorvana blir allt viktigare för att fullt ut kunna
delta som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Nya söktekniker och system förändrar sätt och
möjligheter att få tillgång till information. Bibliotekarier får en mer betydande roll som informations
specialister och handledare för användarna vid informationssökning och informationsbedömning.

På samtliga bibliotek samt Lokstallarna finns wifi. Användarna kan nyttja bibliotekets datorer samt
scanna och kopiera dokument. Biblioteken erbjuder en rad e-tjänster, som gör att användare exempelvis
kan reservera och låna om böcker, söka information i databaser eller låna e-böcker. E-boksutlåning är
en viktig tjänst i bibliotekens utbud och efterfrågan förväntas öka.

Book-it är det bibliotekssystem som används gemensamt av folk- och skolbiblioteken i kommunen.
Detta möjliggör ett bättre utnyttjande av mediebeståndet och en större överblick av de samlade
resurserna. Beståndet på folkbiblioteken har under 2015-2016 märkts upp med RFID (Radio Frequen
cy IDentification), en chip- och radiovågsteknik som innebär en förenkling för användare att låna och
lämna själva. Även för personer med funktionsnedsättning är det möjligt att i högre grad låna själv.

11.5. IT-pedagogik

Folkbiblioteken erbjuder i dagsläget handledning av IT-tjänster för att öka medborgarnas digitala
kunskaper. Det ställs en mängd IT-relaterade frågor till bibliotekarierna och det har utarbetats en rutin
för handledning. Bibliotekspersonalen upplever dock att det finns ett större behov än vad de har tid
att möta när de tjänstgör i informationsdisken. Detta behov har beaktats vid nyanställningar och delar
av tjänster är numera avsatta för arbete med IT-pedagogik för vuxna. För att verka för att alla barn får
med sig en grundnivå av informationskompetens genomförs biblioteksundervisning och sökundervisning i
samband med skolklassernas besök på folkbiblioteken i årskurs 4 och 6. Folkbiblioteken
erbjuder även möjligheter för barn och unga att utveckla sina kunskaper inom digital teknik.
Från årskurs 7 tar skolbibliotekarier
na och IKT-pedagogerna (pedagoger
med särskilt ansvar för
digitaliseringen i skolan) över och
håller utbildning i källkritik och forsk
ande arbetssätt.
En särskild satsning är DigiLabb
Karlshamn, ett eLabb/Makerspace på
Stenbacka bibliotek, vilket gagnar
medborgarnas tillgång till ny digital
teknik och är en plats för lustfyllt
lärande i alla åldrar. Här skapas
förståelse för den digitala tekniken
vilket i förlängningen möjliggör för
medborgarna att i högre grad verka i
det digitala samhället.
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11.6. Bygden som kulturarv
I folkbibliotekets verksamhet finns samlingar,
material och berättelser som gör bygd och människor levande och ihågkomna.

11.6.1. Berättartraditionen

I samarbete med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ska Kultur Karlshamn ta fram en
strategi för litteratur och berättande i Blekinge för att främja den lokala litteraturen och berättar‑
traditionen.

11.6.2. Blekingesamlingen

För att uppleva samhörighet och delaktighet i samhället är kännedom om lokalsamhällets bakgrund av
stor vikt. På Karlshamns Stadsbibliotek finns en samling litteratur med Karlshamnsanknytning för att
tillgängliggöra bygdens historia nu och i framtiden.

11.6.3. Släktforskning

På Stadsbiblioteket samt på Stenbacka bibliotek finns tillgång till datorer med olika databaser för släkt
forskning. Tillgång till Riksarkivets Digitala forskarsal, SVAR, finns på samtliga folkbiblioteks datorer
samt för den som surfar via folkbibliotekens wifi. På Stadsbiblioteket finns även möjlighet att boka en
bibliotekarie för stöd och handledning i släktforskning.

11.7. Skolbibliotek

Enligt bibliotekslag och skollag ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. För att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att
vara delaktiga i samhället krävs läsförmåga och god informationskompetens.

Det är av största vikt att alla barn i kommunen oavsett bostadsort får god tillgång till medier och
upplevelser. För att möta detta behov krävs att folkbiblioteket samverkar med såväl förskola som skola
samt att det sker en kontinuerlig omvärldsbevakning. På Karlshamns Stadsbibliotek finns en särskild
inrättad förskolepool med uppgift att förse kommunens förskolor med böcker och media.

I Karlshamns kommuns skolbiblioteksplan framgår att del av pedagogtjänst avsätts för ansvar för skol
biblioteksverksamheten efter lokala förutsättningar. Detta ser dock mycket olika ut från skola till skola.
På Karlshamns Stadsbibliotek finns en skolpool som servar skolorna med kompletterande medier och
har en samordnade funktion. Det sker regelbundna samrådsmöten mellan skolrepresentanter, skolbibliotekarier och folkbiblioteket. Skolpoolen fungerar som en garant för att alla kommunens grund
skolor har god tillgång till fakta, skönlitteratur, Lättläst, digitala medier, andra språk, informationssökning etc. Därutöver skickas boklådor regelbundet ut till väntrummen på BVC, folktandvården, sjuk
huset och socialtjänsten samt till Lokstallarna och Kreativum.

I Karlshamn finns det fackutbildade bibliotekarier på kommunens tre högstadieskolor. Den kommuna
la gymnasie- och vuxenutbildningen har ett välutrustat bibliotek och fackutbildad personal som också
servar gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Kommunens friskolor använder också
folkbiblioteket, men det ges inte möjlighet att sluta avtal för utökad service. På vissa av kommunens
skolbibliotek finns Biblioteksråd där eleverna ges möjlighet att ha inflytande över biblioteksverksamheten.
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12. Utveckling och framtid
Kultur Karlshamns verksamhet kommer under de närmsta åren att präglas dels av de fysiska
begränsningar som den nuvarande lokaliseringen innebär, dels av arbetet med ett nytt kultur- och
bibliotekshus. Kultur Karlshamn ser med tillförsikt fram emot att ta sig an de utmaningar och
möjligheter som beskrivs i biblioteksplanen samt att utveckla Karlshamn genom ett nytt kulturoch bibliotekshus.
2017
2019
2019
2019

har Karlshamns kommun två Meröppna lokalbibliotek tack vare införandet av RFIDtekniken.
är Digilabb Karlshamn en inarbetad och välbesökt plats för kreativt skapande med
tillgång till digitala verktyg.
har alla lokalbibliotek utvecklats till att vara starka mötesplatser i lokalsamhället.

ingår Kultur Karlshamn i ett regionalt och nationellt utvecklingssamarbete i frågor
rörande medieförsörjning och infrastruktur för de 13 samverkande kommunerna i
Blekinge och Kronoberg.
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Blekinges regionala kulturplan 2015-2017
http://www.regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Strategidokument/RB_Kulturplan_2015-17_ver9_webb.pdf
Regional digital agenda för biblioteksverksamheten i Blekinge och Kronoberg 2015-2017
http://www.biblioteksutveckling.se/a/uploads/dokument/planer_verksamhet/Digital_agenda.pdf
Kommunala:
Kommunprogrammet 2016-2018
http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamns%20vision%202030.pdf

Kompass Karlshamn. Program för styrning, uppföljning och kvalitet i Karlshamns kommun
http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamn/Styrdokument/Interna/Ekonomi%20och%20administra
tion/7_36_Kompass%20Karlshamn,_program_for_styrning,_uppfoljning_och_kvalitet_i_Karlshamns_kom
mun.pdf
Biblioteks- och medieplan
https://bibliotek.karlshamn.se/documents/14428367/14449382/Biblioteksplan+f%C3%B6r+Karls
hamns+kommun/e1ee7d68-fd8e-42fb-853a-7089ef14900b
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att redovisningen läggs till protokollet.
Sammanfattning
Karlshamnsförslag är ett verktyg för medborgardialog. Syfte att främja invånarnas
inflytande i kommunen och skapa engagemang och diskussion kring aktuella
förbättringsförslag. Enligt regelverket för Karlshamnsförslaget krävs 75 röster under en
90-dagars publicering på kommunens hemsida för att förslaget ska hanteras av ansvarig
nämnd. De förslag som behandlats av nämnd ska årligen i februari redovisas för
kommunfullmäktige. I år redovisas de förslag som inkommit sedan införandet av
Karlshamnsförslaget den 8:e april 2019 fram t.o.m. den 14:e januari 2020.
Dnr:

Förslag:

Ansvarig
nämnd:

2019/3237

Utveckling av
Kulbrunnen och
ett kalashus

TFN

Datum,
beslut i
nämnd:
2019-11-13

2019/3257

Utökning av
gästbryggor i
skärgården för
allmänheten
Ledstång på
Kastellet

TFN

2019-11-13

TFN

2019-11-13

Skärgårdstrafik
från Vägga

KS

2020-02-04

2019/3312

2019/3816

Beslut:
Att uppdra åt
förvaltningschefen att utreda
förslaget inom ramen för
lekplatsutredningen.
Att ge förvaltningschefen i
uppdrag att utreda förslaget.
Att ge förvaltningschefen i
uppdrag att genomföra
förslaget inom möjliga ramar
och restriktioner.
Att remittera ärendet till
kommundirektör Daniel
Wäppling för vidare
utredning.

Under perioden har nio förslag gått vidare till nämnd. Två förslag har inte godkänts och
hänvisats till lämplig instans utifrån vad förslaget berört. Då använd e-tjänst är ny har
utvärdering och justering av tjänst- och hanteringsprocess varit nödvändig. Processen
har utifrån utvärderingen finjusterats och under 2020 finns det planer på att
marknadsföra och arbeta mer aktivt med att Karlshamnsförslaget som verktygför ökad
medborgardialog.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2020-01-14
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att redovisningen läggs till protokollet.
Sammanfattning
Karlshamnsförslag är ett verktyg för medborgardialog med syfte att främja invånarnas
inflytande i kommunen samt skapa engagemang och diskussion kring aktuella
förbättringsförslag. Enligt reglerna för hantering och handläggning av förslagen krävs att
förslagen uppnår 75 stycken röster under 90 dagars publicering på kommunens
hemsida för att gå vidare och hanteras av ansvarig nämnd.
Årligen i februari ska de förslag som uppfyllt dessa krav och presenterats för nämnd
redovisas för kommunfullmäktige. I år redovisas de förslag som sedan införandet av
Karlshamnsförslaget 2019-04-08 presenterats fram till 2020-01-14.
Dnr:

Förslag:

Ansvarig
nämnd:

Datum,
beslut i
nämnd:

Beslut:

2019/3237

Utveckling av
Kulbrunnen och
ett kalashus

TFN

2019-11-13

2019/3257

Utökning av
gästbryggor i
skärgården för
allmänheten
Ledstång på
Kastellet

TFN

2019-11-13

Att uppdra åt
förvaltningschefen att utreda
förslaget inom ramen för
lekplatsutredningen.
Att ge förvaltningschefen i
uppdrag att utreda förslaget.

TFN

2019-11-13

Skärgårdstrafik
från Vägga

KS

2020-02-04

2019/3312

2019/3816

Att ge förvaltningschefen i
uppdrag att genomföra
förslaget inom möjliga ramar
och restriktioner.

(på ärendelistan)

Totalt under perioden har nio godkända förslag lämnats, ytterligare två förslag har fått
avvisas och hänvisas till lämplig instans utifrån vad lämnad synpunkt avsett. Då använd
e-tjänst har varit ny under perioden har utvärdering behövts och justering i tjänst och
hanteringsprocess har varit nödvändig. I mitten på november 2019 hade de första
förslagen gått igenom hela förslagsprocessen och presenterats för ansvarig nämnd.
Utifrån utvärdering av dessa förslag har processen finjusterats och under 2020 finns
planer på att nu börja marknadsföra och arbeta mer aktivt med att Karlshamnsförslaget
som verktygför ökad medborgardialog.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2020-01-14
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Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-14

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2020/255

Datum
2020-01-28
2020-02-04
2020-02-17

§
51
12

Redovisning av Karlshamnsförslag 2020
Förslag till beslut
att redovisningen läggs till protokollet.
Sammanfattning
Karlshamnsförslag är ett verktyg för medborgardialog med syfte att främja invånarnas
inflytande i kommunen samt skapa engagemang och diskussion kring aktuella
förbättringsförslag. Enligt reglerna för hantering och handläggning av förslagen krävs att
förslagen uppnår 75 stycken röster under 90 dagars publicering på kommunens
hemsida för att gå vidare och hanteras av ansvarig nämnd.
Årligen i februari ska de förslag som uppfyllt dessa krav och presenterats för nämnd
redovisas för kommunfullmäktige. I år redovisas de förslag som sedan införandet av
Karlshamnsförslaget 2019-04-08 presenterats fram till 2020-01-14.
Dnr:

Förslag:

Ansvarig
nämnd:

Datum,
beslut i
nämnd:

Beslut:

2019/3237

Utveckling av
Kulbrunnen och
ett kalashus

TFN

2019-11-13

2019/3257

Utökning av
gästbryggor i
skärgården för
allmänheten
Ledstång på
Kastellet

TFN

2019-11-13

Att uppdra åt
förvaltningschefen att utreda
förslaget inom ramen för
lekplatsutredningen.
Att ge förvaltningschefen i
uppdrag att utreda förslaget.

TFN

2019-11-13

Skärgårdstrafik
från Vägga

KS

2020-02-04

2019/3312

2019/3816

Att ge förvaltningschefen i
uppdrag att genomföra
förslaget inom möjliga ramar
och restriktioner.

(på ärendelistan)

Totalt under perioden har nio godkända förslag lämnats, ytterligare två förslag har fått
avvisas och hänvisas till lämplig instans utifrån vad lämnad synpunkt avsett. Då använd
e-tjänst har varit ny under perioden har utvärdering behövts och justering i tjänst och

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-14

Sida 2(2)
Dnr: 2020/255

hanteringsprocess har varit nödvändig. I mitten på november 2019 hade de första
förslagen gått igenom hela förslagsprocessen och presenterats för ansvarig nämnd.
Utifrån utvärdering av dessa förslag har processen finjusterats och under 2020 finns
planer på att nu börja marknadsföra och arbeta mer aktivt med att Karlshamnsförslaget
som verktygför ökad medborgardialog.
Beslutsunderlag
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2020-01-14
Sammanställning över presenterade förslag, 2019-04-08 – 2020-01-14
Beslutet skickas till
Kanslichefen
Utredare Anna Persson

Anna Persson
Utredare
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att borgensavgifterna från och med verksamhetsår 2020 differentieras och att nivån
omprövas årligen i samband med beslut om borgensramar
att 2020 års borgensavgift utgår enligt nedan;

att debiteringen av borgensavgifterna sker på faktiskt utnyttjad borgensram och att
avläsning av utnyttjad borgensram och debitering av borgensavgift sker vid slutet av
varje tertial
att därmed upphäva kommunfullmäktiges beslut § 165/2017 från 2017-10-23.
Sammanfattning
Enligt beslut KF § 165, 2017-10-23 beräknas borgensavgiften från och med
verksamhetsåret 2018 med 0,3% på beviljad borgensram för hel- och delägda bolag
som beslutas av kommunfullmäktige för det aktuella året.
Genom att kommunen tecknar borgen får bolagen en bättre upplåningsränta jämfört
med om de skulle låna helt på egna meriter varför en marknadsmässig borgensavgift
ska tas ut. Då bolagen har olika förutsättningar för upplåning skiljer sig en
marknadsmässig borgensavgift i nivå mellan bolagen. Att det behövs en borgensavgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning
avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel
genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara
marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett
fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också skatteverkets regler för
internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara
för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av
vinstmedel. Internprissättningen måste ske på marknadsmässiga grunder.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunen har anlitat Söderberg & Partners för att analysera kommunkoncernens
borgensavgifter och beräkna marknadsmässiga nivåer (se bilaga 1). Söderberg &
Partners utför liknande beräkningar för ett stort antal kommuner i Sverige. Modellen för
beräkning av borgensavgifterna tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella
status.
Då det utförts en opartisk analys av marknadsmässiga borgensavgifter förslås att
nivåerna på borgensavgifterna justeras i enlighet med denna analys samt att
borgensavgiften debiteras i slutet av varje tertial utifrån faktisk belåning med kommunal
borgen som säkerhet. Avläsning föreslås ske vid utgången av varje tertial (30/4, 31/8
samt 31/12) och debiteras vid samma tidpunkt. En uppdatering av analysen av
borgensavgiften förslås utföras årligen och beslutas i samband med beslut om
borgensramar.
Nuvarande modell
Uppgifterna nedan är de borgensavgifter som bolagen debiterats 2019 och som utgår
ifrån av KF beslutad borgensram och med enhetlig borgensavgift på 0,3%. Vid
oförändrad metod och en ökad borgensram med 273 856 tkr år 2020 ökar
borgensavgiften från 8 282 tkr till 9 104 tkr. Beräkningen utgår från förslag till ny
borgensram för år 2020 för respektive bolag.

Ny modell - debitering av borgensavgift med utgångspunkt från marknadsmässiga
differentierade borgensavgifter utifrån faktisk belåning med kommunal borgen
Om borgensavgiften istället beräknas i enlighet med analys från Söderberg & Partners
och utifrån faktisk upplåning (med kommunal borgen) medför det enligt exempel nedan
en ökad borgensavgift totalt sett jämfört med den nuvarande metoden. Exemplet utgår
ifrån en förenklad beräknad av snittupplåning med kommunal borgen 2020 (beräknad
utifrån skuld 2019-12-31 + borgensram 2020 delat med 2) vilket innebär att det faktiska
utfallet kan skilja sig mot beräkningen beroende på när i tiden upplåning sker i bolagen
samt att hela ramen också utnyttjas. Enligt beräkningen uppgår uppskattad
borgensavgift 2020 till 12,6 mnkr jämfört med 9,1 mnkr enligt nuvarande metod.
Beräkningen utgår från förslag till ny borgensram för år 2020 för respektive bolag.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Karlshamn Energi Vatten AB ingår inte i analysen från Söderberg & Partners eftersom
det är bolagets första räkenskapsår. Vi anser att det är rimligt att sätta borgensavgiften
till samma nivå som för moderbolaget Karlshamn Energi AB för år 2020.

Enligt genomförd analys blir det kraftigt höjda avgifter för några utav bolagen enligt
tabell nedan.

43

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Effekt av förändring av metod för år 2020 på bolagsnivå;

Beslutsunderlag
Redovisningsekonom Marie Nilssons tjänsteskrivelse, 2019-12-02

44

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att borgensavgifterna från och med verksamhetsår 2020 differentieras och att nivån
omprövas årligen i samband med beslut om borgensramar
att 2020 års borgensavgift utgår enligt nedan;

att debiteringen av borgensavgifterna sker på faktiskt utnyttjad borgensram och att
avläsning av utnyttjad borgensram och debitering av borgensavgift sker vid slutet av
varje tertial
att därmed upphäva kommunfullmäktiges beslut § 165/2017 från 2017-10-23.
Sammanfattning
Bakgrund
Enligt beslut KF § 165, 2017-10-23 beräknas borgensavgiften från och med
verksamhetsåret 2018 med 0,3% på beviljad borgensram för hel- och delägda bolag
som beslutas av kommunfullmäktige för det aktuella året.
Genom att kommunen tecknar borgen får bolagen en bättre upplåningsränta jämfört
med om de skulle låna helt på egna meriter varför en marknadsmässig borgensavgift
ska tas ut. Då bolagen har olika förutsättningar för upplåning skiljer sig en
marknadsmässig borgensavgift i nivå mellan bolagen. Att det behövs en borgensavgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning
avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel
genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara
marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett
fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också skatteverkets regler för
internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara
för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av
vinstmedel. Internprissättningen måste ske på marknadsmässiga grunder.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunen har anlitat Söderberg & Partners för att analysera kommunkoncernens
borgensavgifter och beräkna marknadsmässiga nivåer (se bilaga 1). Söderberg &
Partners utför liknande beräkningar för ett stort antal kommuner i Sverige. Modellen för
beräkning av borgensavgifterna tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella
status.
Förslag
Då det utförts en opartisk analys av marknadsmässiga borgensavgifter förslås att
nivåerna på borgensavgifterna justeras i enlighet med denna analys samt att
borgensavgiften debiteras i slutet av varje tertial utifrån faktisk belåning med kommunal
borgen som säkerhet. Avläsning föreslås ske vid utgången av varje tertial (30/4, 31/8
samt 31/12) och debiteras vid samma tidpunkt. En uppdatering av analysen av
borgensavgiften förslås utföras årligen och beslutas i samband med beslut om
borgensramar.
Nuvarande modell
Uppgifterna nedan är de borgensavgifter som bolagen debiterats 2019 och som utgår
ifrån av KF beslutad borgensram och med enhetlig borgensavgift på 0,3%. Vid
oförändrad metod och en ökad borgensram med 273 856 tkr år 2020 ökar
borgensavgiften från 8 282 tkr till 9 104 tkr. Beräkningen utgår från förslag till ny
borgensram för år 2020 för respektive bolag.

Ny modell - debitering av borgensavgift med utgångspunkt från marknadsmässiga
differentierade borgensavgifter utifrån faktisk belåning med kommunal borgen
Om borgensavgiften istället beräknas i enlighet med analys från Söderberg & Partners
och utifrån faktisk upplåning (med kommunal borgen) medför det enligt exempel nedan
en ökad borgensavgift totalt sett jämfört med den nuvarande metoden. Exemplet utgår
ifrån en förenklad beräknad utav snittupplåning med kommunal borgen 2020 (beräknad
utifrån skuld 2019-12-31 + borgensram 2020 delat med 2) vilket innebär att det faktiska
utfallet kan skilja sig mot beräkningen beroende på när i tiden upplåning sker i bolagen
samt att hela ramen också utnyttjas. Enligt beräkningen uppgår uppskattad
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

borgensavgift 2020 till 12,6 mnkr jämfört med 9,1 mnkr enligt nuvarande metod.
Beräkningen utgår från förslag till ny borgensram för år 2020 för respektive bolag.
Karlshamn Energi Vatten AB ingår inte i analysen från Söderberg & Partners eftersom
det är bolagets första räkenskapsår. Vi anser att det är rimligt att sätta borgensavgiften
till samma nivå som för moderbolaget Karlshamn Energi AB för år 2020.

Enligt genomförd analys blir det kraftigt höjda avgifter för några utav bolagen enligt
tabell nedan.
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Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Effekt av förändring av metod för år 2020 på bolagsnivå;

Beslutsunderlag
Redovisningsekonom Marie Nilssons tjänsteskrivelse, 2019-12-02
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(4)
Dnr: 2019/3832

Datum
2020-01-21
2020-02-04
2020-02-17

§
17
15

Revidering av beräkningsmodell för borgensavgift
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att borgensavgifterna från och med verksamhetsår 2020 differentieras och att nivån
omprövas årligen i samband med beslut om borgensramar
att 2020 års borgensavgift utgår enligt nedan;

att debiteringen av borgensavgifterna sker på faktiskt utnyttjad borgensram och att
avläsning av utnyttjad borgensram och debitering av borgensavgift sker vid slutet av
varje tertial
att därmed upphäva kommunfullmäktiges beslut § 165/2017 från 2017-10-23.
Sammanfattning
Bakgrund
Enligt beslut KF § 165, 2017-10-23 beräknas borgensavgiften från och med
verksamhetsåret 2018 med 0,3% på beviljad borgensram för hel- och delägda bolag
som beslutas av kommunfullmäktige för det aktuella året.
Genom att kommunen tecknar borgen får bolagen en bättre upplåningsränta jämfört
med om de skulle låna helt på egna meriter varför en marknadsmässig borgensavgift
ska tas ut. Då bolagen har olika förutsättningar för upplåning skiljer sig en

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Ekonomi
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Sida 2(4)
Dnr: 2019/3832

marknadsmässig borgensavgift i nivå mellan bolagen. Att det behövs en borgensavgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning
avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel
genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för finansieringen ska vara
marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett
fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också skatteverkets regler för
internprissättning tas i beaktande. Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara
för hög eller för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av
vinstmedel. Internprissättningen måste ske på marknadsmässiga grunder.
Kommunen har anlitat Söderberg & Partners för att analysera kommunkoncernens
borgensavgifter och beräkna marknadsmässiga nivåer (se bilaga 1). Söderberg &
Partners utför liknande beräkningar för ett stort antal kommuner i Sverige. Modellen för
beräkning av borgensavgifterna tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga
marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella
status.
Förslag
Då det utförts en opartisk analys av marknadsmässiga borgensavgifter förslås att
nivåerna på borgensavgifterna justeras i enlighet med denna analys samt att
borgensavgiften debiteras i slutet av varje tertial utifrån faktisk belåning med kommunal
borgen som säkerhet. Avläsning föreslås ske vid utgången av varje tertial (30/4, 31/8
samt 31/12) och debiteras vid samma tidpunkt. En uppdatering av analysen av
borgensavgiften förslås utföras årligen och beslutas i samband med beslut om
borgensramar.
Nuvarande modell
Uppgifterna nedan är de borgensavgifter som bolagen debiterats 2019 och som utgår
ifrån av KF beslutad borgensram och med enhetlig borgensavgift på 0,3%. Vid
oförändrad metod och en ökad borgensram med 273 856 tkr år 2020 ökar
borgensavgiften från 8 282 tkr till 9 104 tkr. Beräkningen utgår från förslag till ny
borgensram för år 2020 för respektive bolag.
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Ny modell - debitering av borgensavgift med utgångspunkt från marknadsmässiga
differentierade borgensavgifter utifrån faktisk belåning med kommunal borgen
Om borgensavgiften istället beräknas i enlighet med analys från Söderberg & Partners
och utifrån faktisk upplåning (med kommunal borgen) medför det enligt exempel nedan
en ökad borgensavgift totalt sett jämfört med den nuvarande metoden. Exemplet utgår
ifrån en förenklad beräknad utav snittupplåning med kommunal borgen 2020 (beräknad
utifrån skuld 2019-12-31 + borgensram 2020 delat med 2) vilket innebär att det faktiska
utfallet kan skilja sig mot beräkningen beroende på när i tiden upplåning sker i bolagen
samt att hela ramen också utnyttjas. Enligt beräkningen uppgår uppskattad
borgensavgift 2020 till 12,6 mnkr jämfört med 9,1 mnkr enligt nuvarande metod.
Beräkningen utgår från förslag till ny borgensram för år 2020 för respektive bolag.
Karlshamn Energi Vatten AB ingår inte i analysen från Söderberg & Partners eftersom
det är bolagets första räkenskapsår. Vi anser att det är rimligt att sätta borgensavgiften
till samma nivå som för moderbolaget Karlshamn Energi AB för år 2020.

Enligt genomförd analys blir det kraftigt höjda avgifter för några utav bolagen enligt
tabell nedan.
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Effekt av förändring av metod för år 2020 på bolagsnivå;

Beslutsunderlag
Redovisningsekonom Marie Nilssons tjänsteskrivelse, 2019-12-02
Beslutet skickas till
Redovisningsekonom Marie Nilsson
Berörda hel- och delägda kommunala bolag

Marie Nilsson
Redovisningsekonom

52

Sida 4(4)
Dnr: 2019/3832

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB,
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 265 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 235 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 397 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 412 356 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum i Blekinge AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
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Sammanfattning
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess hel- och
delägda dotterbolag uppgår till 3 034 656 000 kr om detta förslag beviljas. I förslaget till
borgensram för verksamhetsåret 2020 ingår en ökning med 273 856 000 kr jämfört med
föregående år.
Förändringen består främst av följande:
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 18 mnkr, Karlshamn Energi
Elförsäljning AB minskar med 3 mnkr och för Karlshamn Energi Vatten AB ökar med
45 mnkr. Totalt för Karlshamns Energi koncernen innebär det en ökning med
borgensramen med 60 mnkr. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 152 mnkr.
Karlshamnsbostäder AB:s ökning med 120 mnkr. Investeringsbudget för 2020 uppgår
till 175 mnkr.
Karlshamns Hamn AB ökar med 79 mkr samt Karlshamns Kombiterminal AB begär
oförändrad borgensram. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 98 mnkr.
Karlshamnsfastigheter AB fick under 2016 godkänt för byggnation av hela etapp 5 på
Östra Piren vilket medför totalt behov av kommunal borgen med 526 mnkr. Då
byggnationen kommer att fortsätta under 2020 bedöms behovet av borgensram 2020
uppgå till 412,4 mnkr vilket är en ökning med 14,9 mnkr. Det kvarstår outnyttjat utrymme
från borgensramen 2019 med 115,9 mnkr. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till
130,8 mnkr.
Kreativum i Blekinge AB:s behov av kommunal borgen uppgår till 8,5 mnkr vilket är
oförändrat jämfört med beslutad borgensram 2019.
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Beslutsunderlag
Redovisningsekonom Marie Nilssons tjänsteskrivelse, 2019-11-20
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut § 80/2019
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB,
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 265 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 235 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 397 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 412 356 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum i Blekinge AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
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Sammanfattning
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess hel- och
delägda dotterbolag uppgår till 3 034 656 000 kr om detta förslag beviljas. I förslaget till
borgensram för verksamhetsåret 2020 ingår en ökning med 273 856 000 kr jämfört med
föregående år.
Förändringen består främst av följande:
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 18 mnkr, Karlshamn Energi
Elförsäljning AB minskar med 3 mnkr och för Karlshamn Energi Vatten AB ökar med
45 mnkr. Totalt för Karlshamns Energi koncernen innebär det en ökning med
borgensramen med 60 mnkr. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 152 mnkr.
Karlshamnsbostäder AB:s ökning med 120 mnkr. Investeringsbudget för 2020 uppgår
till 175 mnkr.
Karlshamns Hamn AB ökar med 79 mkr samt Karlshamns Kombiterminal AB begär
oförändrad borgensram. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 98 mnkr.
Karlshamnsfastigheter AB fick under 2016 godkänt för byggnation av hela etapp 5 på
Östra Piren vilket medför totalt behov av kommunal borgen med 526 mnkr. Då
byggnationen kommer att fortsätta under 2020 bedöms behovet av borgensram 2020
uppgå till 412,4 mnkr vilket är en ökning med 14,9 mnkr. Det kvarstår outnyttjat utrymme
från borgensramen 2019 med 115,9 mnkr. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till
130,8 mnkr.
Kreativum i Blekinge AB:s behov av kommunal borgen uppgår till 8,5 mnkr vilket är
oförändrat jämfört med beslutad borgensram 2019.
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Beslutsunderlag
Redovisningsekonom Marie Nilssons tjänsteskrivelse, 2019-11-20
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut § 80/2019
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Borgensram 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB,
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 265 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 235 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 397 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 412 356 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum i Blekinge AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader,
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att såsom för egen skuld ingå borgen för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för NetPort Science Park AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 24 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
Sammanfattning
Karlshamns kommuns totala borgensåtagande för moderbolag och dess hel- och
delägda dotterbolag uppgår till 3 034 656 000 kr om detta förslag beviljas. I förslaget till
borgensram för verksamhetsåret 2020 ingår en ökning med 273 856 000 kr jämfört med
föregående år.
Förändringen består främst av följande:
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 18 mnkr, Karlshamn Energi
Elförsäljning AB minskar med 3 mnkr och för Karlshamn Energi Vatten AB ökar med
45 mnkr. Totalt för Karlshamns Energi koncernen innebär det en ökning med
borgensramen med 60 mnkr. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 152 mnkr.
Karlshamnsbostäder AB:s ökning med 120 mnkr. Investeringsbudget för 2020 uppgår
till 175 mnkr.
Karlshamns Hamn AB ökar med 79 mkr samt Karlshamns Kombiterminal AB begär
oförändrad borgensram. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 98 mnkr.
Karlshamnsfastigheter AB fick under 2016 godkänt för byggnation av hela etapp 5 på
Östra Piren vilket medför totalt behov av kommunal borgen med 526 mnkr. Då
byggnationen kommer att fortsätta under 2020 bedöms behovet av borgensram 2020
uppgå till 412,4 mnkr vilket är en ökning med 14,9 mnkr. Det kvarstår outnyttjat
utrymme från borgensramen 2019 med 115,9 mnkr. Investeringsbudget för år 2020
uppgår till 130,8 mnkr.
Kreativum i Blekinge AB:s behov av kommunal borgen uppgår till 8,5 mnkr vilket är
oförändrat jämfört med beslutad borgensram 2019.
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Beslutsunderlag
Redovisningsekonom Marie Nilssons tjänsteskrivelse, 2019-11-20
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut § 80/2019
Beslutet skickas till
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Karlshamn Energi AB
Karlshamnsbostäder AB
Karlshamns Hamn AB
Karlshamnsfastigheter AB
Kreativum i Blekinge AB
Västblekinge Miljö AB
NetPort Science Park AB
Redovisningsekonom Marie Nilsson

Marie Nilsson
Redovisningsekonom
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Årydssalen, klockan 14:30-15:10

Beslutande

Marie Sällström
Magnus Sandgren
Anders Karlsson
Ulf Ohlsson
Annika Westerlund
Ola Persson
Bodil Frigren Ericsson
Ulf Lind
Mats Bondesson

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Glenn Olofsson
Roger Bengtsson
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Arbetstagarrepresentanter

Övriga

Daniel Wäppling, VD
Marie Nilsson, vice VD
Anna Persson, utredare

Paragrafer

§§ 75-81

Utses att justera

Ola Persson

Justeringsdatum

2019-12-11

Sekreterare

…………………………………………
Anna Persson

Ordförande

…………………………………………
Marie Sällström

Justerande

…………………………………………
Ola Persson
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§ 80 Borgensram 2020 2019/3702
Stadsvapnet i Karlshamn AB:s beslut
Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 300 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Elförsäljning AB,
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamn Energi Vatten AB, låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 265 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsbostäder AB låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 235 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Hamn AB låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 397 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamns Kombiterminal AB låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Karlshamnsfastigheter AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 412 356 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för Kreativum AB:s låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 8 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
att såsom för egen skuld ingå borgen för moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 285 800 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning
I förslaget till borgensram för verksamhetsåret 2020 för helägda dotterbolag ingår en
ökning med 273,9 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen består av följande;
Borgensramen för Karlshamn Energi AB ökar med 18 mnkr, Karlshamn Energi
Elförsäljning AB minskar med 3 mnkr och för Karlshamn Energi Vatten AB ökar med
45 mnkr. Totalt för Karlshamns Energi koncernen innebär det en ökning med
borgensramen med 60 mnkr. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 152 mnkr.
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Karlshamnsbostäder ABs ökning med 120 mnkr. Investeringsbudget för 2020 uppgår
till 175 mnkr.
Karlshamns Hamn AB ökar med 79 mkr samt Karlshamns Kombiterminal AB begär
oförändrad borgensram. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 98 mnkr.
Karlshamnsfastigheter AB ökar med 14,9 mnkr. Det kvarstår outnyttjat utrymme från
borgensramen 2019 med 115,9 mnkr. Investeringsbudget för år 2020 uppgår till 130,8
mnkr.
Kreativum i Blekinge ABs behov av kommunal borgen uppgår till 8,5 mnkr vilket är
oförändrat jämfört med beslutad borgensram 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-20
Beslutet skickas till
Stadsvapnet i Karlshamn AB
Dotterbolagen
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Kommunstyrelsens beslut
att bevilja tecknande av entreprenadavtal med Dynacon AB för byggnation av
klubbstuga på Asarums IP till en summa om 25 401 800 kr.
att bemyndiga ombud (fastighetschefen) att i övrigt teckna erforderliga handlingar för
projektets genomförande

att driftspåverkan, utöver kapitalkostnad, för år 2021 och framåt hänskjuts till
budgetberedningen
att utifrån projektplanen riva befintlig klubbstuga på Asarums IP.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 14 700 tkr år 2020 och 14 700 tkr år 2021 i investeringsbudget genom att
genom kompletteringsbudgetering överföra ej förbrukade medel i 2019 års
investeringsbudget med 16 100 tkr, samt ianspråkta ännu ej fördelat anslag i budget
2021 med 13 300 tkr. Finansieringen sker därigenom inom ramen för de av
kommunfullmäktige budgeterade investeringsramarna och dess beräknade
kapitalkostnader.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-19 §104 att tilldela Fritidsnämnden 20 000 tkr för
projekt 2528 Asarums IP. Projektets syfte har varit framtagande av en ny klubbstuga till
Asarums IF.
Kommunstyrelsen beställde en detaljplan för området Björkliden, Asarum, 2016-11-08 §
230. Uppdragets intentioner är att utveckla idrotts och friluftslivet inom området.
Planarbetet pågår fortfarande, men beräknas bli klar under våren 2020.
I samarbete med Asarums IF och Fritidsenheten har en ny klubbstuga tagits fram.
Denna kommer gagna föreningslivet och möjliggöra en utveckling av idrotts och
friluftslivet. Beloppet om 20 000 tkr som beslutades av Kommunfullmäktige 2016-09-19
var inte framräknat på ett korrekt sätt utan en uppskattning. Upparbetade kostnader i
projektet är 2 380 tkr. Beräknad slutsumma för projektet är 31 730 tkr. Beräknad tidsram
för byggnationen är att den ska vara färdigställd senast 2021-06-30.
Pga förseningar i detaljplanearbetet har investeringen tagit tid och borde ha genomförts
2018-2019, under dessa år fanns det pengar avsatta för byggnation.
Kommunfullmäktige har satt ett årligt investeringstak för projekt över 7 000 tkr på
200 000 tkr/år varpå Asarums IP inte ryms inom ramen för 2020 då denna är
fulltecknad.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-19
Investeringskalkyl
Ritningar
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att andra
meningen i första att-satsen under kommunstyrelsens besluts stryks.
Magnus Gärdebring (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) yrkar i första
hand att förslaget återremitteras för att undersöka möjligheten till medfinansiering från
föreningen och i andra hand att arbetsutskottets förslag avslås.
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att
andra meningen i första att-satsen under kommunstyrelsens besluts stryks.
Mats Dahlbom (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att andra
meningen i första att-satsen under kommunstyrelsens besluts stryks.
Beslutsgång
Ordförande prövar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
kommunstyrelsen besluta att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande ställer därefter proposition på yrkandena om bifall respektive avslag till det
justerade förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott och finner kommunstyrelsen
bifalla det justerade förslaget.
Omröstning begärs och ordförande fastställer följande propositionsordning;
De som önskar bifalla arbetsutskotts justerade förslag röstar ja.
De som önskar bifalla Magnus Gärdebrings (M) m.fl. förslag röstar nej.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Omröstning
Omröstningen utfaller med elva (11) ja-röster och fyra (4) nej-röster, varefter ordförande
finner kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets justerade förslag.
Namn
Per-Ola Mattsson (S) ordf.
Magnus Gärdebring (M)
Mats Dahlbom (C)
Leif Håkansson (S)
Sofie Ekenberg (C)
Marie Sällström (S)
Magnus Sandgren (M)
Christel Friskopp (S)
Björn Nurhadi (SD)
Marco Gustavsson (C)
Bodil Frigren Ericsson (L)
Jan Bremberg (S)
Jan-Åke Berg (S)
Tommy Larsson (V)
Britt Jämstorp (KD)

Ja
X

Nej
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

11
Beslutet skickas till

Kultur och Fritidschef Maria Sköldqvist
Teknik och Fritidsnämnden
Controller Susanne Andersen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson
Asarums IF
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 14 700 tkr år 2020 och 14 700 tkr år 2021 i investeringsbudget genom att
genom kompletteringsbudgetering överföra ej förbrukade medel i 2019 års
investeringsbudget med 16 100 tkr, samt ianspråkta ännu ej fördelat anslag i budget
2021 med 13 300 tkr. Finansieringen sker därigenom inom ramen för de av
kommunfullmäktige budgeterade investeringsramarna och dess beräknade
kapitalkostnader.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja tecknande av entreprenadavtal med Dynacon AB för byggnation av
klubbstuga på Asarums IP till en summa om 25 401 800. Under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om finansiering av projektet
att bemyndiga ombud (fastighetschefen) att i övrigt teckna erforderliga handlingar för
projektets genomförande

att driftspåverkan, utöver kapitalkostnad, för år 2021 och framåt hänskjuts till
budgetberedningen
att utifrån projektplanen riva befintlig klubbstuga på Asarums IP.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-19 §104 att tilldela Fritidsnämnden 20 000 tkr för
projekt 2528 Asarums IP. Projektets syfte har varit framtagande av en ny klubbstuga till
Asarums IF.
Kommunstyrelsen beställde en detaljplan för området Björkliden, Asarum, 2016-11-08 §
230. Uppdragets intentioner är att utveckla idrotts och friluftslivet inom området.
Planarbetet pågår fortfarande, men beräknas bli klar under våren 2020.
I samarbete med Asarums IF och Fritidsenheten har en ny klubbstuga tagits fram.
Denna kommer gagna föreningslivet och möjliggöra en utveckling av idrotts och
friluftslivet. Beloppet om 20 000 tkr som beslutades av Kommunfullmäktige 2016-09-19
var inte framräknat på ett korrekt sätt utan en uppskattning. Upparbetade kostnader i
projektet är 2 380 tkr. Beräknad slutsumma för projektet är 31 730 tkr. Beräknad tidsram
för byggnationen är att den ska vara färdigställd senast 2021-06-30.
Pga förseningar i detaljplanearbetet har investeringen tagit tid och borde ha genomförts
2018-2019, under dessa år fanns det pengar avsatta för byggnation.
Kommunfullmäktige har satt ett årligt investeringstak för projekt över 7 000 tkr på
200 000 tkr/år varpå Asarums IP inte ryms inom ramen för 2020 då denna är
fulltecknad.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Fastighetschef Magnus Perssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-19
Investeringskalkyl
Ritningar
Yrkanden
Bodil Frigren Ericsson (L), Irené Ahlstrand Mårlind (M) och Magnus Sandgren (M) yrkar
avslag till förslaget.
Mats Dahlbom (C), Per-Ola Mattsson (S) och Marie Sällström (S) yrkar bifall till förslaget
under förutsättning att finansiering sker inom de av kommunfullmäktige budgeterade
investeringsramarna och dess beräknade kapitalkostnader.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner arbetsutskottet besluta enligt
Mats Dahlboms, Per-Ola Mattssons och Marie Sällströms yrkande.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-19

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/4066

Datum
2020-01-28
2020-02-04
2020-02-17

§
49
25

Tecknande av entreprenadavtal för byggnation av Asarums IP
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 14 700 tkr år 2020 och 14 700 tkr år 2021 i investeringsbudgeten och att
finansiering sker genom ökad upplåning
Kommunstyrelsen beslutar före egen del
att bevilja tecknande av entreprenadavtal med Dynacon AB för byggnation av
klubbstuga på Asarums IP till en summa om 25 401 800. Under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om finansiering av projektet.
att bemyndiga ombud (fastighetschefen) att i övrigt teckna erforderliga handlingar för
projektets genomförande

att driftspåverkan under byggtiden med -400 tkr för år 2020 belastar kommunstyrelsen
anslag för större investeringar. Driftspåverkan för 2021 hänskjuts till budgetberedningen.
att driftspåverkan efter byggtiden med -1 730 tkr hanteras inom kommande
budgetberedning
att utifrån projektplanen riva befintlig klubbstuga på Asarums IP
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-19 §104 att tilldela Fritidsnämnden 20 000 tkr för
projekt 2528 Asarums IP. Projektets syfte har varit framtagande av en ny klubbstuga till
Asarums IF.
Kommunstyrelsen beställde en detaljplan för området Björkliden, Asarum, 2016-11-08 §
230. Uppdragets intentioner är att utveckla idrotts och friluftslivet inom området.
Planarbetet pågår fortfarande, men beräknas bli klar under våren 2020.
I samarbete med Asarums IF och Fritidsenheten har en ny klubbstuga tagits fram.
Denna kommer gagna föreningslivet och möjliggöra en utveckling av idrotts och
friluftslivet. Beloppet om 20 000 tkr som beslutades av Kommunfullmäktige 2016-09-19
var inte framräknat på ett korrekt sätt utan en uppskattning. Upparbetade kostnader i
projektet är 2 380 tkr. Beräknad slutsumma för projektet är 31 730 tkr. Beräknad tidsram
för byggnationen är att den ska vara färdigställd senast 2021-06-30.

Karlshamns kommun ∙ Samhällsbyggnadsförvaltningen ∙ Fastighetsverksamheten
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Sida 2(2)
Dnr: 2019/4066

Pga förseningar i detaljplanearbetet har investeringen tagit tid och borde ha genomförts
2018-2019, under dessa år fanns det pengar avsatta för byggnation.
Kommunfullmäktige har satt ett årligt investeringstak för projekt över 7 000 tkr på
200 000 tkr/år varpå Asarums IP inte ryms inom ramen för 2020 då denna är
fulltecknad.
Beslutsunderlag
Investeringskalkyl
Ritningar
Beslutet skickas till
Kultur och Fritidschef Maria Sköldqvist
Teknik och Fritidsnämnden
Controller Susanne Andersen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson
Asarums IF

Bakgrund och överväganden
Magnus Persson
Fastighetschef
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Förvaltning

KARLSHAMNS KOMMUN - INVESTERINGSKALKYL för investeringar större än 7 mnkr eller med en ökad driftpåverkan större än 1 mnkr
Verksamhet
Fritid och Kultur

Kultur och Fritidsenheten

Projektets namn
Aasarums IP

Prioritering

Projektnummer

1

1. Beskrivning av investeringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål

Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:
Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle - Att våra medborgare har en god folkhälsa genom att erbjuda möjlighet till motion på lika villkor, oberoende av ålder och ekonomiska förutsättningar.
Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet - Att medborgarna genom att vara delaktiga i ett aktivt föreningsliv ska få möjlighet till en gemenskap och en god folkhälsa

Investeringskalkylen stämmer överens med upphandlings- och inköpspolicy med tillhörande riktlinjer ja

2. Viktiga konsekvenser av projektet (t ex inverkan på driftbudget, kvalitetshöjningar, effekter om inte investeringen genomförs etc)

3. Utgifter och inkomster
Utgifter (spec)

Upparbetat
Entreprenad

Interna timmar
Bygglov

Konstnärlig utsmyckning
Kontroll och besiktning
Anslutningsavgifter
Risk offörutsätt

Summa utgifter
Inkomster (spec)

Summa inkomster
Sa nettoinvest.

kvm

kr/kvm

Total

-2 378 600

2017

2018

-344 200

2019

-830 400

2020

-1 204 000

-25 401 800
-300 000
-100 000
-250 000
-500 000
-300 000
-2 500 000

2021

-12 700 900
-150 000
-100 000

-31 730 400
0
0
0
0
-31 730 400

2022

2023

-12 700 900
-150 000
-250 000
-300 000

-200 000
-300 000
-1 250 000

-1 250 000

-344 200

-830 400

-1 204 000

-14 700 900

-14 650 900

0

0
-344 200

0
-830 400

0
-1 204 000

0
-14 700 900

0
-14 650 900

0
0

0

0
0

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (kr i löpande priser)
Uppräkning

Kostnader (spec)
Administration
Uppvärmning/kyla
El
VA
Tillsynskötsel
Sophämntning
Avhjälpande underhåll
Planerat underhåll
Försäkring

Rivning av befintligt hus

Index 2019

Kr/kvm

kvm

1 054
1 054
1 054
1 054
1 054
1 054
1 054
1 054
1 054

-21
-41
-35
-8
-59
-5
-15
-180
-10

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

2019

2020 (halv)

2021

2022

2023

2024

-11 514
-22 480
-19 190
-4 386
-32 349
-2 741
-8 224
-98 692
-5 483

-500 000

Avgående kostnader eller effektiviseringar
Lokalhyra Asarums IP

Avskrivning (byggnad/inst)
Intern ränta

Summa kostnader
Intäkter

185 000

3,33%
1,50%

0

intäkter från Asarums IP

Summa intäkter
Summa nettokostnader
Kategori:

0
Status:

Expansion/ exploatering
Anpassning/ reinvestering

Ide/ behovsfas
Förstudie genomförd

Profilering av kommunen

Annat:

0
0

92 500

-278 922
-125 515

-1 046 207
-466 609

-23 489
-45 859
-39 148
-8 948
-65 992
-5 593
-16 778
-201 332
-11 185

185 000

-1 046 207
-450 916

-404 436

-2 125 377

-1 730 447

0

47 500

95 000

0
-404 436

47 500
-2 077 877

95 000
-1 635 447

-23 959
-46 776
-39 931
-9 127
-67 312
-5 704
-17 113
-205 359
-11 409

185 000

KLF

OMS

SHBF

Strategi- och beredanderådet

76

UTB

Lokalför-sörjningsgruppen

185 000

-1 046 207
-435 223

-1 046 207
-419 530

95 000

95 000

-1 723 120 -1 715 961

95 000
95 000
-1 628 120 -1 620 961

5. Samplanering har skett med:
Underskrift av berörd Förvaltningschef:

-24 438
-47 712
-40 730
-9 310
-68 658
-5 819
-17 456
-209 466
-11 637

Annan:

Förvaltn för arbete
och välfärd
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-31

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2020/428

Datum
2020-02-17

§

Avgift vid utlämnande av allmänna handlingar från Cura Individutveckling
Förslag till beslut
att anta direktionsbeslutet från Kommunsamverkan Cura Individutveckling att ta ut avgift
vid utlämnande av allmänna handlingar.
Sammanfattning
Direktionen för kommunsamverkan Cura Individutveckling fattade den 13 december
2019 beslut om att ta ut en avgift vid utlämnande av allmänna handlingar och att
översända detta beslut till medlemskommunerna för behandling i kommunfullmäktige.
Ställningstagande önskas senast den 30 april 2020.
Enligt förslaget ska avgifter för utlämnande av allmänna handlingar tas ut enligt följande;
Papperskopior
De första 9 sidorna föreslås vara avgiftsfria. Från och med den 10:e sidan tas en avgift
ut på 50 kronor för format A4 och 100 kronor för format A3, avgift för efterföljande sidor
föreslås vara 3 kronor/sida för format A4 och 4 kronor/sida för format A3. Avgift för
avskrift av skolbetyg föreslås vara 250 kronor/avskrift.
Digitala medier
Utlämnande av material på USB-minne föreslås vara 150 kronor.

Kopia av bild och ljudupptagning
Avgiften för kopia av video och rörlig bildupptagning respektive ljudupptagning föreslås
vara 150 kronor.
E-post
Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som kan skickas via e-post föreslås vara
avgiftsfria. För skanning av handlingar som ska skickas via e-post föreslås de första 9
sidorna vara kostnadsfria. Skanning av 10 sidor 50 kronor och efterföljande sidor 2
kronor/sida.
Arbetsinsats
Om efterfrågan av allmänna handlingar kräver en arbetsinsats som är mer än
rutinbetonad tas en avgift om 300 kronor ut per påbörjad halvtimme. Detta gäller även
om handlingarna kan skickas via e-post.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Sida 2(2)
Dnr: 2020/428

Om det år kommuner, landsting, kommunalförbund, politiska partier, interna
förtroendevalda, personalorganisationer, massmedia eller statliga myndigheter som
begär ut handlingar så tar Cura inte ut någon avgift.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Miki Tomita Larsson, daterad 2020-01-31
Direktionsbeslut från Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Beslutet skickas till
Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare
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Beslut om avgift vid utlämnande av allmänna handlingar
Kommunikationschef Kerstin Komolafe har utrett frågan om avgift för allmänna handlingar inom Curas
verksamhet. Se beslut 191213.

Direktionen för Kommunsamverkan Cura lndividutveckling fattade den 13 december 2019 beslut om

att anta ovanstående förslag och ställa sig bakom utredarens bedömning.
att översända ovanstående förslag till respektive kommuns kommunfullmäktige för beslut isak.

Beslutet och förslaget om avgifter översänds härmed till samtliga kommuners kommunfullmäktige för
beslut i sak.

Beslut om respektive kommuns ställningstagande önskas senast 30 april 2020
0-01-27

Förbundschef

Besöksadress: Ägatan 38, Karlshamn Postedress: Kommunsamverkan Cura lndividutveckling, Rådhuset, 374 81 Karlshamn
WW+;.

Ctitaind iVid

.

Se

Fax: 0454-814 61 E.post: info@curaindivid.se Bankgiro: 5395-4491
Organisationsnumm eti 222000-07 1 I
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Beslut om aveift vid utliimnande av allmåinna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmåinna handlingar om de inte iir skyddade av sekretess. Cura gör
en sekretessprövning i varje enskilt fall innan vi lämnar ut en allmåin handling. Den som vill
ha tillgång till en allmåin handling har rätt attvara anonym och beh<iver inte tala om syftet. I
vissa fall kräver sekretessprövningen att den som vill ha tillgang till den allmiinna handlingen
kan identifiera sig.
Cura iir inte skyldig att lämna ut allmåinna handlingar i annan form åin utskrift.

Avgifter
Avgiften betalas via faktura eller Swish.
Papperskopior
Utskrift i f?irg eller svartvitt.
Format A4
. l-9 sidor åir kostnadsfritt
o den 10:e sidan 50 kronor
. efterftiljande sidor 3 kronor per sida
Format A3

o
o
o

I-9 sidor

kostnadsfritt
den 10:e sidan 100 kronor
efterftljande sidor 4 kronor per sida
åir

Avskrift av skolbetyg

o

250 kronor per avskrift

Digitala medier
Om det tir möjligt kan Cura lämna ut önskat material på USB-minne, kostnaden

eir

då 150

kronor.

Kopia av bild och ljudupptagning
o Kopia av video och rörlig bildupptagning

.

150 kronor

Kopia av ljudupptagning 150 kronor

E-post
Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som kan skickas via e-post tir avgiftsfria.
För skanning av handlingar som ska skickas via e-post:
o 1-9 sidor åir kostnadsfritt
o skanning av l0 sidor 50 kronor
4
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o

efterftiljande sidor 2 kronor per sida

Arbetsinsats
Om efterfrågan av allmåinna handlingar kräver en arbetsinsats som åir mer åin rutinbetonad tar
Cura ut en avgift om 300 kronor per påbödad halvtimme. Detta gäller även om handlingarna
kan skickas via e-post.
Portokostnad
Kostand tillkommer om fiirsåindelsen väger mer åin 20 grameller om det är ftjrenat med andra
kostnader att skicka fiirsåindelsen.
Cura tar inte ut någon avgift
Om det åir kommuner, landsting, kommunalftirbund, poltiskapartier, interna ftirhoendevalda,
personalorganisationer, massmedia eller statliga myndigheter som begåir ut allmåinna
handlingar så tar Cura inte ut någon avgift.
Begåiran om egna personuppgifter, så kallade registerutdrag, åir gratis vid ett tillftille per
kalenderar.
Särskilda skäl
Cura år besluta om undantag ftir avgifterna om det ftireligger såirskilda skäI. För att stävja
systematiskt missbruk av reglerna fiir avgiftsuttag kan Cura ta ut en avgift från ftirsta sidan.
Vid oklarheter ska Cura söka vägledning i Avgiftsftjrordningen.

Övrigt
En sökande kan inte slippa avgift genom att dela upp sin betalning på två eller flera tillftillen.
Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor.
Nåir Cura skickar kopior av allmåinna handlingff som omfattas av sekretess skall avgift fiir
rekommenderad post tas ut.

Direktionen beslutar

Att
Att

anta ovanstående fiirslag och ståilla sig bakom utredarens bedömning
Översåinda ovanstående ftirslag
beslut i sak.

till respektive kommuns kommunfullmiiktige ftir
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen
att taxan gäller från och med 2020-01-01.
Sammanfattning
Under festivalen upplåter kommunen mark till knallar, matvagnar, serveringstält med
flera. Marken delas in i olika zoner och områden utifrån dess belägenhet i staden. Ytan
som ingår i varje plats är fast och kvadratmeterpriset inom samma område varierar
utifrån upplåten ytas totala storlek. Genom upplåtelseavtal regleras vilken verksamhet
som får bedrivas på respektive yta, till exempel matservering, försäljning av varor eller
alkoholservering. Evenemangssamordnaren planerar varje festival och platsfördelning
tillsammans med berörda myndigheter för en att uppnå en trygg och attraktiv festival
med hög tillgänglighet för besökarna.
För handlare med butik i staden ska möjlighet att använda gatuplats för försäljning under
festivalen vara kostnadsfri. Ingen extra kostnad ska tillkomma för uteservering under
festivalen för de restaurangägare som har tillstånd för uteserveringen resten av
sommaren. För restaurangägare som endast hyr mark för uteservering i samband med
festivalen ska avgift utifrån taxan tas ut.
För att bidra till ett rikt föreningsliv i kommunen bör bidragsberättigade föreningar få hyra
knalleplats till ett reducerat pris.
Alla priser ska vara exklusive kostnad för el.
Beslutsunderlag
Evenemangssamordnare Daniel Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-09-09
Förslag till taxa för upplåtelse av mark i samband med Östersjöfestivalen
Marknadsplatser Norra
Marknadsplatser Södra
Plats 1-29
Plats 1-31
Plats 1-46
Plats 1-48
Plats 3-9 3-25 och 3-26
Plats Smakfesten
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen
att taxan gäller från och med 2020-01-01.
Sammanfattning
Under festivalen upplåts mark till knallar, matvagnar, serveringstält med flera. Den mark
som upplåts har delats in i olika zoner och områden utifrån dess belägenhet i staden.
Ytan som ingår i varje plats är fast och kvadratmeterpriset inom samma område varierar
utifrån upplåten ytas totala storlek. Genom upplåtelseavtal regleras vilken verksamhet
som får bedrivas på respektive yta, till exempel matservering, försäljning av varor eller
alkoholservering. Evenemangssamordnaren planerar varje festival och platsfördelning
tillsammans med berörda myndigheter för en att uppnå en trygg och attraktiv festival
med hög tillgänglighet för besökarna.
För handlare med butik i staden ska möjlighet att använda gatuplats för försäljning under
festivalen vara kostnadsfri. Ingen extra kostnad ska tillkomma för uteservering under
festivalen för de restaurangägare som har tillstånd för uteserveringen resten av
sommaren. För restaurangägare som endast hyr mark för uteservering i samband med
festivalen ska avgift utifrån taxan tas ut.
För att bidra till ett rikt föreningsliv i kommunen bör bidragsberättigade föreningar få hyra
knalleplats till ett reducerat pris.
Alla priser ska vara exklusive kostnad för el.
Beslutsunderlag
Evenemangssamordnare Daniel Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-09-09
Förslag till taxa för upplåtelse av mark i samband med Östersjöfestivalen
Marknadsplatser Norra
Marknadsplatser Södra
Plats 1-29
Plats 1-31
Plats 1-46
Plats 1-48
Plats 3-9 3-25 och 3-26
Plats Smakfesten

83

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
att bordlägga ärendet.
Sammanfattning
Under festivalen upplåts mark till knallar, matvagnar, serveringstält med flera. Den mark
som upplåts har delats in i olika zoner och områden utifrån dess belägenhet i staden.
Ytan som ingår i varje plats är fast och kvadratmeterpriset inom samma område varierar
utifrån upplåten ytas totala storlek. Genom upplåtelseavtal regleras vilken verksamhet
som får bedrivas på respektive yta, till exempel matservering, försäljning av varor eller
alkoholservering. Festivalsamordnaren planerar varje festival och platsfördelning
tillsammans med berörda myndigheter för en att uppnå en trygg och attraktiv festival
med hög tillgänglighet för besökarna.
För handlare med butik i staden ska möjlighet att använda gatuplats för försäljning under
festivalen vara kostnadsfri. Ingen extra kostnad ska tillkomma för uteservering under
festivalen för de restaurangägare som har tillstånd för uteserveringen resten av
sommaren. För restaurangägare som endast hyr mark för uteservering i samband med
festivalen ska avgift utifrån taxan tas ut.
För att bidra till ett rikt föreningsliv i kommunen bör bidragsberättigade föreningar få hyra
knalleplats till ett reducerat pris.
Alla priser ska vara exklusive kostnad för el.
Vid festivalutskottets beredning av taxan beslutades, i den del som gäller serveringstält,
att utesluta uppgifter om yta och pris per kvadratmeter då förutsättningarna för de olika
platserna skiljer sig åt.
Beslutsunderlag
Festivalsamordnare Daniel Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-09-09
Förslag till taxa för upplåtelse av mark i samband med Östersjöfestivalen
Marknadsplatser Norra
Marknadsplatser Södra
Beslutet skickas till
Festivalutskottet
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PROTOKOLL
Festivalutskottet
Sammanträdesdatum:

Festivalutskottets beslut
att fastställa taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen
att taxan gäller från och med 2020-01-01
Sammanfattning
Under festivalen upplåts mark till knallar, matvagnar, serveringstält med flera. Den mark
som upplåts har delats in i olika zoner och områden utifrån dess belägenhet i staden.
Ytan som ingår i varje plats är fast och kvadratmeterpriset inom samma område varierar
utifrån upplåten ytas totala storlek. Genom upplåtelseavtal regleras vilken verksamhet
som får bedrivas på respektive yta, till exempel matservering, försäljning av varor eller
alkoholservering. Festivalsamordnaren planerar varje festival och platsfördelning
tillsammans med berörda myndigheter för en att uppnå en trygg och attraktiv festival
med hög tillgänglighet för besökarna.
För handlare med butik i staden ska möjlighet att använda gatuplats för försäljning under
festivalen vara kostnadsfri. Ingen extra kostnad ska tillkomma för uteservering under
festivalen för de restaurangägare som har tillstånd för uteserveringen resten av
sommaren. För restaurangägare som endast hyr mark för uteservering i samband med
festivalen ska avgift utifrån taxan tas ut.
För att bidra till ett rikt föreningsliv i kommunen bör bidragsberättigade föreningar få hyra
knalleplats till ett reducerat pris.
Alla priser ska vara exklusive kostnad för el.
Vid festivalutskottets beredning av taxan beslutades, i den del som gäller serveringstält,
att utesluta uppgifter om yta och pris per kvadratmeter då förutsättningarna för de olika
platserna skiljer sig åt.
Beslutsunderlag
Festivalsamordnare Daniel Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-09-09
Förslag till taxa för upplåtelse av mark i samband med Östersjöfestivalen
Marknadsplatser Norra
Marknadsplatser Södra
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Festivalutskottet
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-09

Nämnd
Festivalutskottet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/2949

Datum
2019-10-24
2019-11-19
2020-01-21
2020-02-04
2020-02-17

§
26
296
21
32

Taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen
Förslag till beslut
Festivalutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen
att taxan gäller från och med 2020-01-01
Sammanfattning
Under festivalen upplåts mark till knallar, matvagnar, serveringstält med flera. Den mark
som upplåts har delats in i olika zoner och områden utifrån dess belägenhet i staden.
Ytan som ingår i varje plats är fast och kvadratmeterpriset inom samma område varierar
utifrån upplåten ytas totala storlek. Genom upplåtelseavtal regleras vilken verksamhet
som får bedrivas på respektive yta, till exempel matservering, försäljning av varor eller
alkoholservering. Festivalsamordnaren planerar varje festival och platsfördelning
tillsammans med berörda myndigheter för en att uppnå en trygg och attraktiv festival
med hög tillgänglighet för besökarna.
För handlare med butik i staden ska möjlighet att använda gatuplats för försäljning under
festivalen vara kostnadsfri. Ingen extra kostnad ska tillkomma för uteservering under
festivalen för de restaurangägare som har tillstånd för uteserveringen resten av
sommaren. För restaurangägare som endast hyr mark för uteservering i samband med
festivalen ska avgift utifrån taxan tas ut.
För att bidra till ett rikt föreningsliv i kommunen bör bidragsberättigade föreningar få hyra
knalleplats till ett reducerat pris.
Alla priser ska vara exklusive kostnad för el.
Beslutsunderlag
Festivalsamordnare Daniel Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-09-09
Förslag till taxa för upplåtelse av mark i samband med Östersjöfestivalen
Marknadsplatser Norra
Marknadsplatser Södra
Plats 1-29
Plats 1-31
Plats 1-46
Plats 1-48

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Servicecenter
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-09-09

Plats 3-9 3-25 och 3-26
Plats Smakfesten
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Festivalutskottet

Daniel Svensson
Festivalsamordnare
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Sida 2(2)
Dnr: 2019/2949

FÖRFATTNINGSSAMLING
Taxa för upplåtelse av mark under
Östersjöfestivalen

Författningssamling
- Policydokument Kansli
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen
Gäller fr. o m: 2020-01-01
KF § XX 2019-xx-xx

Taxa för upplåtelse av mark under
Östersjöfestivalen
§1
Kommunstyrelsen ska ta ut en avgift enligt denna taxa när styrelsen upplåter mark under
Östersjöfestivalen för följande verksamheter:
a) knallar och matvagnar
b) serveringstält
c) uteservering i anslutning till serveringsställe
När det gäller taxor för knallar och matplatser finns en taxa för föreningar. Denna taxa gäller för
bidragsberättigade föreningar i Karlshamns kommun.
Alla taxor är baserade på placering och försäljningsinnehåll.
§2
Avgiften ska erläggas i förskott med det betalningssätt (fakturering, kortbetalning, swish)
som styrelsen beslutar att tillhandahålla efter samråd med ekonomiavdelningen.
§3
För upplåtelse av platsmark gäller att arrendatorn följer de villkor som godkänts vid tecknande av
avtal.
§4
Avgifter för knallar och matvagnar:
Plats:
Område A (gul)
Matvagn
Knallar
Förening

Yta:

Avgift:

6x3 m
3x3 m
3x3 m

9 000 kr
4 000 kr
500 kr

Område B (orange)
Knallar
Förening

3x3 m
3x3 m

2 000 kr
500 kr

Område C (grön)
Knallar

3x3 m

4 000 kr
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Taxa för upplåtelse av mark under
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Förening
Område D (rosa)
Knallar
Förening

3x3 m

500 kr

3x3 m
3x3 m

1 500 kr
500 kr

Område E (blå)
Matvagn

6x3 m

8 000 kr

Smakfesten (brun)
Salutält
Eget stånd
Foodtruck

3x3 m
3x3 m
6x3 m

1 700 kr
1 500 kr
6 000 kr

Avgifter för serveringstält:
Plats:
Torget 3-25
Serveringstält

40 500 kr

Torget 3-26
Serveringstält

20 000 kr

Torget 3-9
Mattält

29 000 kr

Hamnen 1-29
Serveringstält

85 570 kr

Å-bron 1-31
Serveringstält

25 000 kr

Ö Piren 1-46
Serveringstält

34 000 kr

Ö Piren 1-48
Festivalområde

20 000 kr

Näsviken
Smakfesten

30 000 kr

Avgift:

2
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Avgifter för uteservering:
Ansökningsavgift
Avgift per kvadratmeter

1 000 kr
40 kr

Avgiften utgår ej för de näringsidkare som har tillstånd för uteservering resten av året.
§5
Tillgång till el avtalas separat och avgift för detta tillkommer.

3

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ny taxa för båtuppläggningsplatser för vintersäsong 2020/2021
att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn) gäller hela säsongen.
Sammanfattning
Nuvarande taxa för uppläggningsplatser behöver korrigeras för att vara konsekvent. En
korrigering resulterar i att de minsta uppställningsplatserna får en något lägre avgift, och
de större platserna får en något högre avgift. Två storlekskategorier läggs till. Ett par
redaktionella ändringar föreslås, samt att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn) ska
gälla för hela säsongen
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TFN § 211/2019 Korrigering av taxor för uppläggningsplatser
Prislista 2020 – förslag
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny taxa för uppläggningsplatser för vintersäsong 2020/2021
att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn) gäller hela säsongen.
Sammanfattning
Nuvarande taxa för uppläggningsplatser behöver korrigeras för att vara konsekvent. En
korrigering resulterar i att de minsta uppställningsplatserna får en något lägre avgift, och
de större platserna får en något högre avgift. Två storlekskategorier läggs till. Ett par
redaktionella ändringar föreslås också, samt att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn)
ska gälla för hela säsongen
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TFN § 211/2019 Korrigering av taxor för uppläggningsplatser
Prislista 2020 – förslag
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-18

Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2019/3724

Datum
2020-01-21
2020-02-04
2020-02-17

§
22
33

Korrigering av taxor för uppläggningsplatser m m
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny taxa för uppläggningsplatser för vintersäsong 2020/2021
att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn) gäller hela säsongen.
Sammanfattning
Nuvarande taxa för uppläggningsplatser behöver korrigeras för att vara konsekvent. En
korrigering resulterar i att de minsta uppställningsplatserna får en något lägre avgift, och
de större platserna får en något högre avgift. Två storlekskategorier läggs till. Ett par
redaktionella ändringar föreslås också, samt att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn)
ska gälla för hela säsongen
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag TFN § 211/2019 Korrigering av taxor för uppläggningsplatser
Prislista 2020 – förslag
Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Författningssamlingen

Rosita Wendell
Nämndsekreterare

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15 – 18:00, ajournering 14:45-15:15, 16:20-16:30

Beslutande

Mats Dahlbom
Katrin Johansson
Bodil Frigren Ericsson
Håkan Abramsson
Ulf Ohlsson
Henrik Häggblad
Görgen Lennarthsson
Siri Näslund

Tjänstgörande
ersättare

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

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

ersätter
Vakant Plats (MP)
Stig Johansson (S)
Lennart Ung (KD)

Thomas Qvarnström (MP)
Elisabet Rosengren (S)
Catarina Flod (M)

Närvarande
ersättare

Tor Billing
Ulf Gustavsson
Lars Hasselgren
Bo Sandgren
Britt Kilsäter
Bo Eloff
Magnus Dagmyr

(SD)
(S)
(M)
(S)
(M)
(SD)
(S)

Övriga

Ulrika Nordén Johansson
Frida Stålebjer
Ann-Sofie Johansson
Annelie Gustafsson
Thomas Nilsson
Filippa Sjöberg
Ola Karlsson
Christina Svensson

Förvaltningschef §§ 203-226
Enhetschef §§ 203-206, 215-220
Controller §§ 203-206
Verksamhetsutvecklare §§ 203-206
Fritidschef §§ 203-209
Marin Förvaltare §§ 208-212
Gatuingenjör §§ 215-220
Sekreterare

Paragrafer

§§ 203-228

Utses att justera

Katrin Johansson (S)

Justeringsdatum

2019-12-17

Sekreterare

…………………………………………
Christina Svensson

Ordförande

…………………………………………
Mats Dahlbom

Justerande

…………………………………………
Katrin Johansson
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Teknik- och fritidsnämnden
2019-12-11

Sida 2(3)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Teknik- och fritidsnämnden

Beslutsdatum:

2019-12-11

Tillkännages fr.o.m.: 2019-12-18
Tillkännages t.o.m.: 2020-01-08
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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Sida 3(3)

§ 211 Korrigering av taxor för uppläggningsplatser m.m. 2019/3724
Teknik- och fritidsnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för uppläggningsplatser för
vintersäsong 2020/2021
att föreslå kommunfullmäktige att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn) gäller hela
säsongen.
Sammanfattning
Nuvarande taxa för uppläggningsplatser behöver korrigeras för att vara konsekvent. En
korrigering resulterar i att de minsta uppställningsplatserna får en något lägre avgift, och
de större platserna får en något högre avgift. Två storlekskategorier läggs till. Ett par
redaktionella ändringar föreslås också, samt att gästhamnspris vid brygga (180 kr/dygn)
ska gälla för hela säsongen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-20
Prislista 2020 - förslag
Beslutet skickas till
Frida Stålebjer, enhetschef
Thomas Nilsson, fritidschef
Filippa Sjöberg, marin förvaltare
Kommunfullmäktige
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Prislista för båtplatser m.m. i Karlshamns kommun år 2020
Båtplats sommarsäsong 1 april–31 oktober
Permanent el ingår inte i dessa priser
Vid plats med bojförtöjning står kunden själv för tyngd, kätting och boj samt utläggning.
Plats med fast förtöjning
Y-bommar eller stolpar

1 230,00 kr per breddmeter (platsens bredd)

Plats med bojförtöjning
El och färskvatten saknas
El och färskvatten på bryggan

840,00 kr per breddmeter (platsens bredd/längd)
930,00 kr per breddmeter (platsens bredd)

Svajförtöjning

1 090,00 kr per säsong

Plats med långsidesförtöjning

840,00 kr per meter brygga (platsens längd)

Plats för mindre båtar i t.ex. åmynningar

1 090,00 kr per säsong, oftast långsidesförtöjning

Plats för egen brygga/plats på kommunal mark 1 090,00 kr per brygga/plats
Gästhamnspris vid brygga
Ställplats husbil Vägga

180,00 kr per dygn Vecka 29 230,00kr
180,00 kr per dygn

Uppläggningsplats vintersäsong 1 september–31 maj
Båtens bredd + 1 meter x båtens längd + 1 meter
2,5 x 6 m
465,00 kr
3,0 x 8 m
745,00 kr
3,5 x 8 m
870,00 kr
3,5 x 10 m
1 085,00 kr
4,0 x 10 m
1 240,00 kr
4,0 x 11 m
1 365,00 kr
4,5 x 12 m
1 675,00 kr
4,5 x 13 m
1 815,00 kr
5,0 x 12 m
1 860,00 kr
5,0 x 13 m
2 015,00 kr
5,0 x 14 m
2 170,00 kr
6,0 x 15 m
2 790,00 kr
> 6,0 x 15 m
31 kr per m2
Om båten ligger kvar på land över sommaren debiteras dubbel avgift för uppläggningsplatsen för
den säsongen.

Övriga avgifter
Övriga platser/markarrende
Mastförvaring
Förvaringshytt
Administrationsavgift för kö
Engångsavgift vid direkt tilldelning av plats
Bortforsling av t ex vaggor och vagnar
Timkostnad för övrigt arbete
Elavgift
VA-avgift

40,00 kr per m2 Lyfts bort. Enligt arrendeavtal
270,00 kr (ingen moms)
530,00 kr
220,00 kr
220,00 kr
1 250,00 kr + deponiavgift enligt renhållningstaxan
515,00 kr
Enligt gällande elavtal
Enligt gällande VA-taxa

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46(0)454-810 00
E-post: smabatshamnar@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se
Org.nr 212000-0845 · Bankgiro 991-1777
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Om man erbjuds hyr båtplats före 1 juli faktureras man hel avgift även om platsen inte blir tillgänglig från
båtsäsongens början. Om man erbjuds hyr båtplats efter 1 juli faktureras man halv avgift även om
platsen inte kan disponeras omedelbart från halvårsskiftet. Om en båtplats sägs upp skriftligt före 1 juli
krediteras halva avgiften.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxan för barnomsorg
baseras på, till 49 280 kronor per månad
att delegera rätten till Utbildningsnämnden att fastställa inkomsttaket för hushållens
bruttoinkomst inom maxtaxesystemet för barnomsorg.
Sammanfattning
Inkomsttaket i maxtaxan indexeras med inkomstindex sedan 1 juli 2015. För 2020 har
regeringen utifrån Pensionsmyndighetens beräkningar fastställd inkomstindex till
182,58.
Skolverket ansvarar enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet för att fastställa ny högsta
avgiftsgrundande inkomst, ny högsta avgiftsbelopp som kan betalas per månad
respektive statsbidrag till kommuner som följer villkoren för förordningen. Skolverket
informerar kommunerna om de nya beloppen i januari. Statsbidraget betalas ut två
gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september med hälften av bidraget per
gång.
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs från 47 490 kronor per månad
(2019) till 49 280 kronor (2020). Nya högsta avgiftsbelopp föreslås enligt nedan;
Förskolebarn
Barn 1
3%
Max 1478 kr
Barn 2
2%
Max 986 kr
Barn 3
1%
Max 493 kr
Barn 4
Ingen avgift
Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1084 kr
Barn 2
1,2%
Max 591 kr
Barn 3
0,8%
Max 394 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 986 kr
Barn 2
1%
Max 493 kr
Barn 3
1%
Max 493 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 690 kr
Barn 2
0,7%
Max 345 kr
Barn 3
0,7%
Max 345 kr
Barn 4
Ingen avgift
Beslutsunderlag
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15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 986 kr
1%
Max 493 kr
1%
Max 493 kr
Ingen avgift
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Protokollsutdrag UN § 4/2020 Höjning av maxtaxans tak
Yrkanden
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att beslutsmeningarna justeras enligt följande;
att höja inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxan för barnomsorg
baseras på, till 49 280 kronor per månad
att delegera rätten till Utbildningsnämnden att fastställa inkomsttaket för hushållens
bruttoinkomst inom maxtaxesystemet för barnomsorg.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Per-Ola Mattssons
yrkande och finner kommunstyrelsen besluta enligt Per-Ola Matssons yrkande.
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att, i enlighet med regeringens beslut, höja maxtaxans tak till 49 280 kr per månad för
vårdnadshavare som har barn i förskola och skolbarnomsorg från och med 2020-04-01
att maxtaxans tak för vårdnadshavare som har barn i förskola och skolbarnomsorg, från
och med 2021, årligen justeras i enlighet med regeringens beslut för det aktuella året.
Sammanfattning
Skolverket fastställer statsbidrag för kommande bidragsår under januari månad varje år
och i samband med det lämnas uppgift till kommunerna om slutligt bidrag. Statsbidraget
betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. (Förordning
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshemmet)
Regeringen har från och med 1 januari 2020 beslutat att höja avgiftstaket för
vårdnadshavare som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från
att varit 47 490 kr per månad till 49 280 kr.
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna per månad föreslås bli enligt nedan:
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

Max 1478 kr
Max 986 kr
Max 493 kr
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1084 kr
Barn 2
1,2%
Max 591 kr
Barn 3
0,8%
Max 394 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 986 kr
Barn 2
1%
Max 493 kr
Barn 3
1%
Max 493 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 690 kr
Barn 2
0,7%
Max 345 kr
Barn 3
0,7%
Max 345 kr
Barn 4
Ingen avgift
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15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 986 kr
1%
Max 493 kr
1%
Max 493 kr
Ingen avgift
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Sammanträdesdatum:

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag UN § 4/2020 Höjning av maxtaxans tak
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Nämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2019/4054

Datum
2020-01-21
2020-02-04
2020-02-17

§
23
34

Höjning av maxtaxans tak
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att, i enlighet med regeringens beslut, höja maxtaxans tak till 49 280 kr per månad för
vårdnadshavare som har barn i förskola och skolbarnomsorg från och med 2020-04-01
att maxtaxans tak för vårdnadshavare som har barn i förskola och skolbarnomsorg, från
och med 2021, årligen justeras i enlighet med regeringens beslut för det aktuella året.
Sammanfattning
Skolverket fastställer statsbidrag för kommande bidragsår under januari månad varje år
och i samband med det lämnas uppgift till kommunerna om slutligt bidrag. Statsbidraget
betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. (Förordning
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshemmet)
Regeringen har från och med 1 januari 2020 beslutat att höja avgiftstaket för
vårdnadshavare som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från
att varit 47 490 kr per månad till 49 280 kr.
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna per månad föreslås bli enligt nedan:
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

Max 1478 kr
Max 986 kr
Max 493 kr
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1084 kr
Barn 2
1,2%
Max 591 kr
Barn 3
0,8%
Max 394 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 986 kr
Barn 2
1%
Max 493 kr
Barn 3
1%
Max 493 kr
Barn 4
Ingen avgift

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 690 kr
Barn 2
0,7%
Max 345 kr
Barn 3
0,7%
Max 345 kr
Barn 4
Ingen avgift

15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 986 kr
1%
Max 493 kr
1%
Max 493 kr
Ingen avgift

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag UN § 4/2020 Höjning av maxtaxans tak
Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden
Författningssamlingen

Rosita Wendell
Nämndsekreterare
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Dnr: 2019/4054

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
2020-01-07
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Plats och tid

Rådhussalen, klockan 14:15--

Beslutande

Jan-Åke Berg
Sofie Ekenberg
Magnus Sandgren
Mona Wettergren
Bengt-Olof Björck
Sten Wijkander
Cecilia Holmberg
Margaretha Lennarthsson
David Alfredsson
Emanuel Norén
Anette Darlén
Maria Hjelm Nilsson

Tjänstgörande
ersättare

Sida 1(4)

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

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

ersätter
Rickard Holmberg (M)

Anna Arlid (M)

Närvarande
ersättare

Ann-Christine Svensson (S)
Kousai Al Haji (C)
André Nord (SD)
Andreas Green (M)
Iman Omairat (L)
Siri Näslund (S)
Niklas Ek (L)
Kenneth Svanberg (MP)
Jan Andersson (MP)

Övriga

Förvaltningschef Tomas Ringberg
Nämndsekreterare Maria Appert
Verksamhetschef förskola Torsten
Berg

Paragrafer

§§ 1 - 4

Utses att justera

Sofie Ekenberg

Justeringsdatum

2020-01-07

Sekreterare

…………………………………………
Maria Appert

Ordförande

…………………………………………
Jan-Åke Berg

Justerande

…………………………………………
Sofie Ekenberg
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-01-07

Tillkännages fr.o.m.: 2020-01-08
Tillkännages t.o.m.: 2020-02-29
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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§ 4 Höjning av maxtaxans tak 2019/4054
Utbildningsnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att besluta, i enlighet med regeringens beslut, om höjning
av maxtaxans tak till 49 280 kr per månad för vårdnadshavare som har barn i förskola
och skolbarnomsorg från och med 2020-04-01
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att maxtaxans tak för vårdnadshavare som
har barn i förskola och skolbarnomsorg, från och med 2021, årligen justeras i enlighet
med regeringens beslut för det aktuella året.
Sammanfattning
Skolverket fastställer statsbidrag för kommande bidragsår under januari månad varje år
och i samband med det lämnas uppgift till kommunerna om slutligt bidrag. Statsbidraget
betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. (Förordning
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshemmet)
Regeringen har från och med 1 januari 2020 beslutat att höja avgiftstaket för
vårdnadshavare som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg från
att varit 47 490 kr per månad till 49 280 kr.
Detta medför att de nya barnomsorgstaxorna per månad föreslås bli enligt nedan:
Förskolebarn
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%
Barn 4

Max 1478 kr
Max 986 kr
Max 493 kr
Ingen avgift

Förskolebarn i allmän förskola (3-5 åringar) och barn i behov av särskilt stöd
Barn 1
2,2%
Max 1084 kr
Barn 2
1,2%
Max 591 kr
Barn 3
0,8%
Max 394 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn skolår F-3 (Oavsett antalet timmar)
Barn 1
2%
Max 986 kr
Barn 2
1%
Max 493 kr
Barn 3
1%
Max 493 kr
Barn 4
Ingen avgift
Skolbarn från skolår 4
Barn
Upptill 15 tim/vecka:
Barn 1
1,4%
Max 690 kr
Barn 2
0,7%
Max 345 kr
Barn 3
0,7%
Max 345 kr
Barn 4
Ingen avgift
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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15.01 tim/vecka och över:
2%
Max 986 kr
1%
Max 493 kr
1%
Max 493 kr
Ingen avgift
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Rektorer i förskolan
Barnsomsorgsadministration
Fristående förskolor
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta informationen om redovisning av hur kommunens avgift för ansökan om fristående
förskolor och fritidshem beräknats och förhåller sig till andra kommuner till protokollet
att besluta om att fastställa Karlshamns kommuns avgift för ansökan om nyetablering av
fristående förskolor och fritidshem till 15 000 kronor.
Sammanfattning
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 1 oktober
2019 (§ 235). Ärendet återremitterades då till utbildningsförvaltningen för att
kompletteras med en redovisning av hur kommunens avgift för ansökan om fristående
förskolor och fritidshem beräknats och förhåller sig till andra kommuner.
Nedan redovisas hur avgift för ansökan om fristående förskolor och fritidshem har
beräknats respektive avgift i fyra andra kommuner.
Arbetsgång:
Verksamhetschef för förskolas arbetstid i ett ärende om godkännande för fristående
förskola beräknas till cirka fyra arbetsdagar. I det ingår bl.a. mottagande av
godkännande, genomläsning för att begära komplettering, minst en begäran om
komplettering, förberedelse för intervju med sökanden, intervju med sökanden,
kommunicering av förslag till beslut samt skriva tjänsteskrivelse till nämnden.
En jurist är alltid kopplad på ärendet, uppskattad arbetsinsats är cirka en arbetsdag. I
det ingår genomläsning av ärendet, stöd i upprättande av komplettering, kontroll av
juridiska frågor som uppkommer under processen, deltagande vid intervju, samt
genomläsning av förslag till beslut.
Ekonom granskar sökandens budget, 2 timmar.
Administrativ samordnare läser igenom förslag till beslut med feedback, och skickar
vidare för godkännande, uppskattad tid 1 timme.
Förvaltningschefen läser igenom förslag till beslut med feedback, och skickar vidare för
godkännande, uppskattad tid för detta är en 1 timme.
Administration för att publicera ärendet till ordförandeberedning och nämnd Nämndssekreterare 15 min.
Ärendet bereds i ordförandeberedningen, deltagare är då nämndsordförande, vice
nämndsordförande, oppositionsledamot, förvaltningschef, verksamhetschef och
nämndssekreterare - á 10 min.
Ärendet skickas till nämndsledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola (BUS),
så att de kan läsa igenom innan mötet. Uppskattad tidsåtgång ca 10 minuter per
ledamot.
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Sammanträdesdatum:

Ärendet tas upp på nämnden för barn, ungdom och skola (BUS), 10 min. Arvodet för
ledamöterna för ett möte, inkl inläsning, är 803 kronor.
Nämndskansliet expedierar beslutet, 15 min
Beräkning gjord enligt 2019 års löner:

I kontakter med andra kommuner har besked lämnats att flertalet håller på att arbeta
med översyn av riktlinjer och fastställande av avgift för start av fristående förskola och
fritidshem enligt skollagen 201:800 och SKL´S cirkulär 18:41.
Nedan framgår hur Karlshamns kommuns avgift för ansökan om nyetablering av
fristående förskolor och fritidshem förhåller sig till andra kommuner som har tagit beslut
om avgift.
Luleå:
Göteborg:
Malmö:
Skellefteå:

25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
26 000 kr

Som jämförelse kan nämnas att Skolinspektionen tar ut en avgift på 35 000 kronor för
hantering av ärende gällande start av grundskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13
Protokollsutdrag UN § 3/20 Avgift för start av fristående förskolor och fritidshem samt
pedagogisk omsorg
SKL´s cirkulär 18:41
Skollagen 2010:800
Yrkanden
Marie Sällström (S) yrkar att kommuns avgift för ansökan om nyetablering av fristående
förskolor och fritidshem fastställs till 15 000 kronor för 2020.
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar att avgift för ansökan om nyetablering av fristående
förskolor och fritidshem fastställs till 25 109 kronor för 2020.
Tommy Larsson (V) yrkar att avgift för ansökan om nyetablering av fristående förskolor
och fritidshem fastställs till 25 000 kronor för 2020.
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Magnus Gärdebring (M) yrkar att avgift för ansökan om nyetablering av fristående
förskolor och fritidshem fastställs till 0 kronor för 2020.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsen besluta att bifalla
Marie Sällströms förslag.
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen om redovisning av hur kommunens avgift för ansökan om fristående
förskolor och fritidshem beräknats och förhåller sig till andra kommuner till protokollet
att besluta om att fastställa Karlshamns kommuns avgift för ansökan om fristående
förskolor och fritidshem till 25000 kr för 2020 och att avgiften årligen regleras enligt
konsumentprisindex (KPI).
Bodil Frigren Ericsson (L), Magnus Gärdebring (M) och Elin Petersson (M) anmäler att
de inte deltar i beslutet.
Sammanfattning
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 1 oktober
2019 (§ 235). Ärendet återremitterades då till utbildningsförvaltningen för att
kompletteras med en redovisning av hur kommunens avgift för ansökan om fristående
förskolor och fritidshem beräknats och förhåller sig till andra kommuner.
Nedan redovisas hur avgift för ansökan om fristående förskolor och fritidshem har
beräknats respektive avgift i fyra andra kommuner.
Arbetsgång:
Verksamhetschef för förskolas arbetstid i ett ärende om godkännande för fristående
förskola beräknas till cirka fyra arbetsdagar. I det ingår bl.a. mottagande av
godkännande, genomläsning för att begära komplettering, minst en begäran om
komplettering, förberedelse för intervju med sökanden, intervju med sökanden,
kommunicering av förslag till beslut samt skriva tjänsteskrivelse till nämnden.
En jurist är alltid kopplad på ärendet, uppskattad arbetsinsats är cirka en arbetsdag. I
det ingår genomläsning av ärendet, stöd i upprättande av komplettering, kontroll av
juridiska frågor som uppkommer under processen, deltagande vid intervju, samt
genomläsning av förslag till beslut.
Ekonom granskar sökandens budget, 2 timmar.
Administrativ samordnare läser igenom förslag till beslut med feedback, och skickar
vidare för godkännande, uppskattad tid 1 timme.
Förvaltningschefen läser igenom förslag till beslut med feedback, och skickar vidare för
godkännande, uppskattad tid för detta är en 1 timme.
Administration för att publicera ärendet till ordförandeberedning och nämnd Nämndssekreterare 15 min.
Ärendet bereds i ordförandeberedningen, deltagare är då nämndsordförande, vice
nämndsordförande, oppositionsledamot, förvaltningschef, verksamhetschef och
nämndssekreterare - á 10 min.
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Ärendet skickas till nämndsledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola (BUS),
så att de kan läsa igenom innan mötet. Uppskattad tidsåtgång ca 10 minuter per
ledamot.
Ärendet tas upp på nämnden för barn, ungdom och skola (BUS), 10 min. Arvodet för
ledamöterna för ett möte, inkl inläsning, är 803 kronor.
Nämndskansliet expedierar beslutet, 15 min
Beräkning gjord enligt 2019 års löner:

I kontakter med andra kommuner har besked lämnats att flertalet håller på att arbeta
med översyn av riktlinjer och fastställande av avgift för start av fristående förskola och
fritidshem enligt skollagen 201:800 och SKL´S cirkulär 18:41.
Nedan framgår hur Karlshamns kommuns avgift för ansökan om fristående förskolor och
fritidshem förhåller sig till andra kommuner som har tagit beslut om avgift.
Luleå:
Göteborg:
Malmö:
Skellefteå:

25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
26 000 kr

Som jämförelse kan nämnas att Skolinspektionen tar ut en avgift på 35 000 kr för
hantering av ärende gällande start av grundskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13
Protokollsutdrag UN § 3/20 Avgift för start av fristående förskolor och fritidshem samt
pedagogisk omsorg
SKL´s cirkulär 18:41
Skollagen 2010:800
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2020-02-04
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§
24
35

Avgift för start av fristående förskolor och fritidshem samt pedagogisk
omsorg
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen om redovisning av hur kommunens avgift för ansökan om fristående
förskolor och fritidshem beräknats och förhåller sig till andra kommuner till protokollet
att besluta om att fastställa Karlshamns kommuns avgift för ansökan om fristående
förskolor och fritidshem till 25000 kr för 2020 och att avgiften årligen regleras enligt
konsumentprisindex (KPI).
Sammanfattning
Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 1 oktober
2019 (§ 235). Ärendet återremitterades då till utbildningsförvaltningen för att
kompletteras med en redovisning av hur kommunens avgift för ansökan om fristående
förskolor och fritidshem beräknats och förhåller sig till andra kommuner.
Nedan redovisas hur avgift för ansökan om fristående förskolor och fritidshem har
beräknats respektive avgift i fyra andra kommuner.
Arbetsgång:
Verksamhetschef för förskolas arbetstid i ett ärende om godkännande för fristående
förskola beräknas till cirka fyra arbetsdagar. I det ingår bl.a. mottagande av
godkännande, genomläsning för att begära komplettering, minst en begäran om
komplettering, förberedelse för intervju med sökanden, intervju med sökanden,
kommunicering av förslag till beslut samt skriva tjänsteskrivelse till nämnden.
En jurist är alltid kopplad på ärendet, uppskattad arbetsinsats är cirka en arbetsdag. I
det ingår genomläsning av ärendet, stöd i upprättande av komplettering, kontroll av
juridiska frågor som uppkommer under processen, deltagande vid intervju, samt
genomläsning av förslag till beslut.
Ekonom granskar sökandens budget, 2 timmar.
Administrativ samordnare läser igenom förslag till beslut med feedback, och skickar
vidare för godkännande, uppskattad tid 1 timme.
Förvaltningschefen läser igenom förslag till beslut med feedback, och skickar vidare för
godkännande, uppskattad tid för detta är en 1 timme.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
Hemsida: www.karlshamn.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-13

Sida 2(3)
Dnr: 2019/2662

Administration för att publicera ärendet till ordförandeberedning och nämnd Nämndssekreterare 15 min.
Ärendet bereds i ordförandeberedningen, deltagare är då nämndsordförande, vice
nämndsordförande, oppositionsledamot, förvaltningschef, verksamhetschef och
nämndssekreterare - á 10 min.
Ärendet skickas till nämndsledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola (BUS),
så att de kan läsa igenom innan mötet. Uppskattad tidsåtgång ca 10 minuter per
ledamot.
Ärendet tas upp på nämnden för barn, ungdom och skola (BUS), 10 min. Arvodet för
ledamöterna för ett möte, inkl inläsning, är 803 kronor.
Nämndskansliet expedierar beslutet, 15 min
Beräkning gjord enligt 2019 års löner:

I kontakter med andra kommuner har besked lämnats att flertalet håller på att arbeta
med översyn av riktlinjer och fastställande av avgift för start av fristående förskola och
fritidshem enligt skollagen 201:800 och SKL´S cirkulär 18:41.
Nedan framgår hur Karlshamns kommuns avgift för ansökan om fristående förskolor och
fritidshem förhåller sig till andra kommuner som har tagit beslut om avgift.
Luleå:
Göteborg:
Malmö:
Skellefteå:

25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
26 000 kr

Som jämförelse kan nämnas att Skolinspektionen tar ut en avgift på 35 000 kr för
hantering av ärende gällande start av grundskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-13
Protokollsutdrag UN § 3/20 Avgift för start av fristående förskolor och fritidshem samt
pedagogisk omsorg
SKL´s cirkulär 18:41
Skollagen 2010:800
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-13

Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Administrativa gruppen

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare
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Sida 3(3)
Dnr: 2019/2662

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
2020-01-07

Karlshamns
kommun

Plats och tid

Rådhussalen, klockan 14:15--

Beslutande

Jan-Åke Berg
Sofie Ekenberg
Magnus Sandgren
Mona Wettergren
Bengt-Olof Björck
Sten Wijkander
Cecilia Holmberg
Margaretha Lennarthsson
David Alfredsson
Emanuel Norén
Anette Darlén
Maria Hjelm Nilsson

Tjänstgörande
ersättare

Sida 1(4)

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

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

ersätter
Rickard Holmberg (M)

Anna Arlid (M)

Närvarande
ersättare

Ann-Christine Svensson (S)
Kousai Al Haji (C)
André Nord (SD)
Andreas Green (M)
Iman Omairat (L)
Siri Näslund (S)
Niklas Ek (L)
Kenneth Svanberg (MP)
Jan Andersson (MP)

Övriga

Förvaltningschef Tomas Ringberg
Nämndsekreterare Maria Appert
Verksamhetschef förskola Torsten
Berg

Paragrafer

§§ 3 - 5

Utses att justera

Sofie Ekenberg

Justeringsdatum

2020-01-07

Sekreterare

…………………………………………
Maria Appert

Ordförande

…………………………………………
Jan-Åke Berg

Justerande

…………………………………………
Sofie Ekenberg

125

Tf verksamhetschef Sofia Olsson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
2020-01-07

Sida 2(4)

Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Utbildningsnämnden

Beslutsdatum:

2020-01-07

Tillkännages fr.o.m.: 2020-01-08
Tillkännages t.o.m.: 2020-01-29
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
_____________________________________________________________________
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
2020-01-07

Sida 3(4)

§ 3 Avgift för start av fristående förskolor och fritidshem samt pedagogisk omsorg
2019/2662
Utbildningsnämndens beslut
att ta informationen om redovisning av hur kommunens avgift för ansökan om fristående
förskolor och fritidshem beräknats och förhåller sig till andra kommuner till protokollet
att besluta om att fastställa Karlshamns kommuns avgift för ansökan om fristående
förskolor och fritidshem till 25000 kr för 2020 och att avgiften årligen regleras enligt
konsumentprisindex (KPI).
Sammanfattning
Avgift för ansökan om fristående förskolor och fritidshem har beräknats enligt följande:
Arbetsgång:
Verksamhetschef för förskolas arbetstid i ett ärende om godkännande för fristående
förskola beräknas till cirka fyra arbetsdagar. I det ingår bl.a. mottagande av
godkännande, genomläsning för att begära komplettering, minst en begäran om
komplettering, förberedelse för intervju med sökanden, intervju med sökanden,
kommunicering av förslag till beslut samt skriva tjänsteskrivelse till nämnden.
En jurist är alltid kopplad på ärendet, uppskattad arbetsinsats är cirka en arbetsdag. I
det ingår genomläsning av ärendet, stöd i upprättande av komplettering, kontroll av
juridiska frågor som uppkommer under processen, deltagande vid intervju, samt
genomläsning av förslag till beslut.
Ekonom granskar sökandens budget, 2 timmar.
Administrativ samordnare läser igenom förslag till beslut med feedback, och skickar
vidare för godkännande, uppskattad tid 1 timme.
Förvaltningschefen läser igenom förslag till beslut med feedback, och skickar vidare för
godkännande, uppskattad tid för detta är en 1 timme.
Administration för att publicera ärendet till ordförandeberedning och nämnd Nämndssekreterare 15 min.
Ärendet bereds i ordförandeberedningen, deltagare är då nämndsordförande, vice
nämndsordförande, oppositionsledamot, förvaltningschef, verksamhetschef och
nämndssekreterare - á 10 min.
Ärendet skickas till nämndsledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola (BUS),
så att de kan läsa igenom innan mötet. Uppskattad tidsåtgång ca 10 minuter per
ledamot.
Ärendet tas upp på nämnden för barn, ungdom och skola (BUS), 10 min. Arvodet för
ledamöterna för ett möte, inkl inläsning, är 803 kronor.
Nämndskansliet expedierar beslutet, 15 min
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Beräkning gjord enligt 2019 års löner:

I kontakter med andra kommuner har besked lämnats att flertalet håller på att arbeta
med översyn av riktlinjer och fastställande av avgift för start av fristående förskola och
fritidshem enligt skollagen 201:800 och SKL´S cirkulär 18:41.
Nedan framgår hur Karlshamns kommuns avgift för ansökan om fristående förskolor och
fritidshem förhåller sig till andra kommuner som har tagit beslut om avgift.
Luleå:
Göteborg:
Malmö:
Skellefteå:

25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
26 000 kr

Som jämförelse kan nämnas att Skolinspektionen tar ut en avgift på 35 000 kr för
hantering av ärende gällande start av grundskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
SKL´s cirkulär 18:41
Skollagen 2010:800
Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Administrativa gruppen
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

Cirkulärnr:

18:41

Diarienr:

18/05038

Nyckelord:

Fristående förskola, enskilda huvudmän, godkännande,
tillsyn
Ann Sofi Agnevik, Eva-Lena Arefäll, Lars Kolmodin

Handläggare:
Avdelning:
Datum:
Mottagare:

Rubrik:

Avd. för juridik, Avd. för utbildning och arbetsmarknad,
Avd. för ekonomi och styrning
2018-11-08
Kommunstyrelsen, förskola (nämnd och förvaltning med
ansvar för godkännande och tillsyn av fristående
förskolor)
Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att
bedriva fristående förskola
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1 (7)
2018-11-08

CIRKULÄR 18:41

Kommunstyrelsen
Förskola

Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva
fristående förskola
Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom
motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Beslutet innebär att det införs skärpta
krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva
verksamhet.
Det är proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för
upphandling inom välfärden som ligger till grund för ändringarna. De börjar gälla den
1 januari 2019.
De skärpta kraven påverkar kommunens godkännande av fristående
förskolor
För kommunens del innebär de skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare
omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och
vissa fristående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet med
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola). De skärpta kraven omfattar dock inte
pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte kommunens godkännande och tillsyn av
sådan verksamhet i enskild regi. När det gäller fristående skolor är det
Skolinspektionen som prövar och har tillsyn över de skärpta kraven. Motsvarande
krav inom andra välfärdssektorer prövas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Ändringarna innebär vidare att kommunen få ta ut en avgift för ansökningar om
godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Detta cirkulär ger en övergripande beskrivning av vad de skärpta kraven innebär för
kommunens godkännandeprövning och tillsyn. Cirkuläret bygger på hur ändringarna
beskrivs och motiveras i propositionen.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer sannolikt att komplettera denna
information med ytterligare cirkulär eller annan information längre fram. När i tiden
så kommer ske går dock inte att säga i dagsläget.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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De skärpta kraven som ska prövas
Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor
och vissa fritidshem. Vad gäller godkännande ska sådant idag lämnas om den enskilde
har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. kommunen. Denna prövning ska
fortfarande göras. Det som är nytt är att kommunen utöver detta också ska göra vad
som kallas en ägar- och ledningsprövning.
Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den
enskilde
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som
gäller för verksamheten
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.
Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därför vara föremål för löpande
tillsyn.
Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven
Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse
1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller
på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt
inflytande över verksamheten.
Bedömningen ska göra samlat för hela den aktuella kretsen och prövning av berörda
ska ske i förhållande till den aktuella verksamheten.
På grund av att ägandet kan vara spritt på många som antingen äger aktier i ett
börsbolag eller är medlemmar i ett kooperativ avgränsas kretsen i prövningen till att
omfatta ägare med ett väsentligt inflytande över verksamheten. Eftersom ägande kan
struktureras på många olika sätt måste bedömningen av vem som har ett väsentligt
inflytande göras samlat utifrån alla omständigheter i det enskilda fallet. Hur
ägarförhållandena ser ut i övrigt kan påverka vilket inflytande som en delägare har
över verksamheten. Som en huvudregel kan dock en ägare anses ha ett väsentligt
inflytande i ett aktiebolag om ägaren representerar mer än 10 procent av det
röstberättigade aktiekapitalet.
Föreningar och stiftelser har typiskt sett inga ägare med väsentligt inflytande varför
prövningen där som utgångspunkt endast kommer att omfatta styrelsen. När det gäller
verksamhet som bedrivs av t.ex. ett kooperativ, som saknar ägare med väsentligt
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inflytande och VD eller annan med ett bestämmande inflytande över verksamheten,
ska styrelsen tillsammans ha de kunskaper som krävs. Varje ledamot i en styrelse
behöver alltså inte ha kunskapen, men kompetensen måste sammantaget finnas i den
berörda kretsen.
I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas gemensamt av de bolagsmän som har ett
väsentligt inflytande.
Om en ägare med väsentligt inflytande är en annan juridisk person ska prövningen
omfatta även ledning och ägare hos denna. Det avgörande är vilket inflytande dessa
personer kan anses ha över verksamheten, oavsett om det är direkt eller indirekt
genom andra juridiska personer.
För att förhindra att bulvanförhållanden uppstår bör prövningen även omfatta andra än
VD som har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Prövningen ska dock
avgränsas till personer med en ledande funktion på motsvarande nivå som en VD,
exempelvis en förvaltare, eller någon som visserligen inte har en sådan formell
ställning, men i praktiken utövar ett motsvarande inflytande.
En anställd med arbetsledande funktion, som exempelvis en förskolechef, ingår inte i
prövningen, om det inte finns några omständigheter som talar för det, t.ex. att
förskolechefen tillika ingår i styrelsen för verksamheten. Vilka kompetenskrav och
liknande som gäller förskolechefer regleras i särskild ordning i skollagen.1
Om verksamheten bedrivs av en fysisk person är det den personen som ska prövas.
Det är inte givet att en verksamhet ska beviljas godkännande även om de enskilda
personerna var för sig tidigare godkänts vid en prövning. En ägar- och
ledningsprövning är förknippad med en viss verksamhet, t.ex. utbildning vid en viss
förskoleenhet. Det innebär att bedömning måste göras för varje verksamhet om
företrädarna har tillräcklig insikt och är lämpliga att bedriva den aktuella
verksamheten.
En ägar- och ledningsprövning innebär inte att kommunen gör en överprövning av
vilka företrädare som väljs på en stämma. Dessa personer är alltjämt företrädare för
den juridiska personen. Den organisation som väljer att bedriva en viss verksamhet är
dock tvungen att uppfylla de skärpta kraven.
Förändringar i personkretsen ska så snart som möjligt anmälas till kommunen av den
enskilde huvudmannen, dock senast en månad efter förändringen.
Närmare om kravet på insikt
Kommunen ska pröva om sökanden som vill bedriva fristående förskola och vissa
fritidshem har tillräcklig insikt i de gällande föreskrifter som krävs för att bedriva
verksamheten samt i övrigt är lämplig i samband med en ansökan om godkännande
eller tillstånd. Kraven på insikt är viktigt för att ge den enskilde en högre beredskap

1

Fr.o.m den 1 juli 2019 ska förskolechef benämnas rektor enligt 2 kap 9 § skollagen.
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för uppdraget och därigenom säkerställa att den sökande har förutsättningar att kunna
bedriva verksamhet av god kvalitet.
Utöver krav på kunskap om innehållet i den lagstiftning som reglerar den verksamhet
som godkännandet avser, omfattar kraven också kunskap om bland annat de
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som gäller för verksamheten. Kunskapen
kan visas exempelvis genom en redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet
eller utbildning på området.
Kraven på insikt innebär att den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt ska ha
förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Utöver kunskap om de
skolförfattningar som gäller för verksamheten omfattar kravet på insikt även kunskap
om bl.a. de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som reglerar verksamheten.
Vidare krävs att den enskilde kan visa att denne har kunskap om de ekonomiska
regelverk som styr associationsformen, exempelvis reglerna i årsredovisningslagen
(ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL). Kunskapen kan visas exempelvis genom en
redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området.
Bedömningen ska ske samlat för hela den berörda kretsen, dvs. kravet ska i ett
aktiebolag vara uppfyllt av styrelsen, den verkställande direktören och ägarna
sammantaget. I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas av bolagsmännen och eventuella
kommanditdelägare gemensamt. I en ekonomisk eller ideell förening ska kraven
vanligtvis uppfyllas av styrelsen. Det krävs alltså inte att samtliga personer i den
berörda kretsen har kunskapen, utan endast att den sökande kan visa att kunskapen
finns representerad inom kretsen.
Kraven på insikt ska uppfyllas av den berörda personkretsen – att endast till exempel
genom anställda eller externa konsulter ha tillgång till kompetensen eller kunskapen är
inte tillräckligt för att kraven ska anses uppfyllda.
Närmare om kravet på ekonomiska förutsättningar
Den som ansöker om godkännande ska ha ekonomiska förutsättningar att driva
verksamheten i enlighet med de krav som ställs på den.
I kravet på ekonomiska förutsättningar ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt
som innebär att den bär sina kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för
nödvändiga investeringar. Det kan bli aktuellt att ingripa mot en aktör om ekonomin
kraftigt försämras, t.ex. genom vikande barnunderlag eller att aktörens tillgångar
minskar, på ett sådant sätt att det påverkar förutsättningarna att bedriva en verksamhet
av godtagbar kvalitet enligt lagar och andra föreskrifter.
Om verksamheten visar ett underskott bör det vägas in om det finns fonderade eller
andra medel, exempelvis genom ett moderbolag eller en bankgaranti, tillgängliga för
att hantera underskottet. Ett underskott i sig innebär inte att kravet på ekonomiska
förutsättningar inte är uppfyllt. En prognos som visar att det finns förutsättningar att
inom skälig tid nå ett överskott kan också vara en indikation på att kravet är uppfyllt.
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Om det är fråga om ett bolag som ingår i en koncern bör det även beaktas om
ekonomin i koncernen som helhet påverkar aktörens ekonomiska förutsättningar.
Närmare om kravet på lämplighet
Som en del i ägar- och ledningsprövningen ska en bedömning göras av företrädarnas
lämplighet i övrigt.
Vid lämplighetsprövningen bör vägas in ekonomisk skötsamhet in, dvs. viljan och
förmågan att fullgöra skyldigheterna mot det allmänna. Laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse beaktas. Som exempel på omständigheter av det sist
nämnda slaget kan nämnas att personen har haft en ledande ställning i ett bolag som är
eller har varit försatt i konkurs. I den helhetsbedömning av omständigheterna i det
enskilda fallet som ska göras bör vägas in om någon ekonomisk misskötsamhet kan
läggas personen till last.
Mot bakgrund av att syftet med tillståndsmyndighetens prövning är att eftersträva
seriösa ägare är det rimligt att brott av förmögenhetsrättslig karaktär beaktas vid
prövningen. Det finns vidare ett generellt behov av att förhindra att kriminella söker
sig till välfärdsverksamhet. Även t.ex. vålds- och sexualbrott bör därför kunna vägas
in vid en prövning.
Det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter, såsom exempelvis hur
långt tillbaka i tiden brottet begicks, brottets beskaffenhet och hur sökanden har
uppträtt därefter. Om företrädarna tidigare har drivit en verksamhet vars godkännande
eller tillstånd har återkallats, om verksamhet bedrivits olagligen eller om ansvarig
myndighet i sin tillsyn funnit allvarliga brister i verksamheten, kan det också påverka
bedömningen av företrädarnas lämplighet.
Den principiella utgångspunkten i ett rättssamhälle är att den som har avtjänat ett
straff ska ha samma rätt som alla andra att verka i samhället. Enbart den
omständigheten att en person har dömts för ett brott ska inte per automatik innebära
att lämplighetskravet inte anses uppfyllt, utan prövningen måste göras utifrån den
verksamhet som ska bedrivas och omständigheterna i det enskilda fallet.
Den 1 januari 2019 träder i kraft en ändring i 16 b § förordning (1999:1134) om
belastningsregister. Ändringen innebär att kommunen i ärenden om godkännande av
enskild huvudman får begära ut uppgifter ifråga om den som kommunen överväger att
godkänna som huvudman och sådana som ingår i personkretsen enligt 2 kap. 5 a §
skollagen.
Tillsyn ska utövas över att kraven är uppfyllda
För att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet i övrigt upprätthålls behöver
tillsyn utövas över att kraven på verksamheten samt ägare och ledning fortlöpande är
uppfyllda. Om tillsynen visar att en enskild huvudman inte uppfyller kraven för ett
godkännande kan det bli aktuellt med ingripande från tillsynsmyndigheten.
Kommunen får då förelägga aktören att åtgärda en brist.
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Ett föreläggande kan emellertid enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer endast
utfärdas om det finns förutsättningar för att det kan följas. Ett godkännande bör därför
kunna återkallas utan föregående föreläggande om aktören saknar rättslig eller faktiskt
möjlighet att åtgärda de brister som föranlett frågan om återkallelse av tillståndet.
Detta kan t.ex. vara fallet om skälet för att ta upp frågan om återkallelse är konkurs,
om aktören uppvisar kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar och inte har
någon möjlighet att avhjälpa bristen, eller om aktören är ett aktiebolag där samtliga
aktier övergår till en person som bedöms vara olämplig.
I sammanhanget bör framhållas att det av förvaltningslagen följer att innehavaren av
godkännandet ska ges tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas.
I 26 kap. skollagen anges de möjligheter till ingripanden som finns för en
tillsynsmyndighet avseende skollagsreglerad verksamhet. I bestämmelserna där har
vissa ändringar gjorts som träder i kraft den 1 januari 2019.
Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt
Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven.
Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt.
Kraven börjar dock gälla direkt efter ikraftträdandet den 1 januari 2019. Det innebär
att det fr.o.m. då ska prövas om ägare och ledning uppfyller kraven inom ramen för
tillsynen, och att den som redan har ett godkännande ska anmäla ändringar i den
berörda kretsen av personer till kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet direkt
efter ikraftträdandet.
Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande
Kommunen får enligt 2 kap. 5 § c skollagen ta ut avgift för ansökningar om
godkännande. Det innebär inte att kommunen måste göra det, men om kommunen
beslutar sig för att ta ut en avgift ska beslutet fattas av kommunfullmäktige.
Taxan ska bygga på självkostnadsprincipen

När det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen
eller skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens (KL)
bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot
retroaktivt verkande beslut som gäller. Viss ledning kan tas av de avgifter som
Skolinspektionen kommer att ta ut för sitt prövning av ansökningar avseende
fristående skolor, eftersom kommunens prövning rimligen kommer att vara liknande
avseende ansökningar om fristående förskolor.2 Varje kommuns avgift ska dock
spegla den egna kommunens kostnader för godkännande. Kommunen får inte ta ut
högre avgifter än motsvarande självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 § KL. Avgifter
får alltså inte tas ut till sådana belopp att de tillför kommunen en vinst.

2

Skolinspektionen kommer enligt 2 kap 5 § skolförordningen ta ut en avgift på 35 000 kr för ansökan
om nyetablering av fristående skola och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
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Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta direkta och indirekta kostnader
som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är
personalkostnader, material och utrustning. Exempel på indirekta kostnader är
lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens
eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör
också räknas med (se prop. 1993/94:188 Lokal demokrati, s. 85).
Beslutet får inte ha retroaktiv verkan utan avgift för ansökningar får tas ut först när
taxebeslutet är fattat av kommunfullmäktige. Avgiften måste också bygga på
likställighetsprincipen så att alla som söker godkännande i en och samma kommun
behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift.
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om
laglighetsprövning i 13 kap KL.
Finns bemyndigande att utfärda föreskrifter
Det finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att utfärda föreskrifter om villkor för godkännande. Föreskrifterna kan
exempelvis avse närmare krav på vilken erfarenhet eller utbildning som ska krävas för
att godkännas som enskild huvudman, eller hur den enskilde ska visa att denne har
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Vad SKL erfar är det i dagsläget oklart om sådana föreskrifter kommer utfärdas.
Frågor med anledning att detta cirkulär besvaras i första hand av
Ann Sofi Agnevik, avd. för juridik, annsofi.agnevik@skl.se
Eva-Lena Arefäll, avd. för utbildning och arbetsmarknad, eva-lena.arefall@skl.se
Kristina Söderberg, avd. för juridik, kristina.soderberg@skl.se

Germund Persson

Ann Sofi Agnevik
Eva-Lena Arefäll
Lars Kolmodin
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Utdrag ur Skollagen 2010:800
2 kap 5 § Huvudmän inom skolväsendet
Enskilda
5 § Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem.
Godkännande ska lämnas om den enskilde
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att
samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse beaktas.
För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga
negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av
det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser
gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola krävs därutöver att elevunderlaget är tillräckligt
för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.
Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet. Lag
(2018:1158).
5 a § I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt 5 § andra stycket 1 och tredje
stycket sammantaget avse
1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten. Lag (2018:1158).
5 b § Enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 5 a
§ till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen.
Lag (2018:1158).
5 c § Statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om godkännande
av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande enligt 2
kap. 5 §. Lag (2018:1158).
5 d § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om
1. villkor för godkännande enligt 5 § andra stycket 1 och 2 och tredje stycket, samt
2. avgifter för ansökningar hos Statens skolinspektion enligt 5 c §. Lag (2018:1158).
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utifrån kommunallagens regler, och av kommunfullmäktige 2014-06-16 § 87 och
2018-03-19 § 37 fastställda bidragsregler, ska kommunalt partistöd på 473 000 kronor
för år 2020 utbetalas till Socialdemokraterna.
Sammanfattning
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. Partistödet
ändamål är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och
är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. Fullmäktige har
enligt kommunallagen rätt att besluta om partistödets omfattning och formerna för det.
Rätten för en kommun att lämna partistöd är knuten till att partiet är representerat i
fullmäktige med minst en vald ledamot. Med lagtextens ord är ett parti representerat "om
det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd”, enligt 14 kap.
vallagen (2005:837). Ett mandat som inte besätts med ledamot innebär att partiets
representation minskar i motsvarande grad. Enligt kommunallagens regler för partistöd
utbetalas till ett parti som upphört att vara representerat i fullmäktige under ett år efter
att representationen upphört.
Kommunallagens regler för kommunalt partistöd innehåller också en regel om att partier
som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske
per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att
stödet lämnats. Redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare.
Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen
ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Rapporten ska bifogas
redovisningen till fullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2014-06-16 § 87 fastställt och 2018-03-19 § 37 reviderat
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. De lokalt fastställda
reglerna utgör ett komplement till lagreglerna.
I 2 § i de lokala reglerna för kommunala partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska
fördelas per mandat i kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av
prisbasbeloppet och mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet.

138

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:

Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2020;
Grundstöd:
100% av basbeloppet

47 300 kronor

Mandatbundet stöd:
50 % av basbeloppet

23 650 kronor

Kommunfullmäktige ska årligen beslut om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, 2020-01-28
Regler för kommunalt partistöd
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 (S)
Beslutet skickas till
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Controller Susanne Andersen
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 1(2)
Dnr: 2020/377

Datum
2020-02-04
2020-02-17

§
38

Utbetalning av kommunalt partistöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utifrån kommunallagens regler, och av kommunfullmäktige 2014-06-16 § 87 och
2018-03-19 § 37 fastställda bidragsregler, ska kommunalt partistöd på 473 000 kronor
för år 2020 utbetalas till Socialdemokraterna.
Sammanfattning
Kommunalt partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap 29–32 §§. Partistödet
ändamål är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin och
är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommuninvånarna. Fullmäktige har
enligt kommunallagen rätt att besluta om partistödets omfattning och formerna för det.
Rätten för en kommun att lämna partistöd är knuten till att partiet är representerat i
fullmäktige med minst en vald ledamot. Med lagtextens ord är ett parti representerat "om
det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd”, enligt 14 kap.
vallagen (2005:837). Ett mandat som inte besätts med ledamot innebär att partiets
representation minskar i motsvarande grad. Enligt kommunallagens regler för partistöd
utbetalas till ett parti som upphört att vara representerat i fullmäktige under ett år efter
att representationen upphört.
Kommunallagens regler för kommunalt partistöd innehåller också en regel om att partier
som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske
per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att
stödet lämnats. Redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare.
Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen
ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Rapporten ska bifogas
redovisningen till fullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2014-06-16 § 87 fastställt och 2018-03-19 § 37 reviderat
bidragsregler för kommunalt partistöd utifrån gällande lagstiftning. De lokalt fastställda
reglerna utgör ett komplement till lagreglerna.
I 2 § i de lokala reglerna för kommunala partistöd anges att ett grundbidrag ska utgå till
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och att ett mandatstöd ska
fördelas per mandat i kommunfullmäktige. Grundbidraget ska uppgå till 100 procent av
prisbasbeloppet och mandatstödet till 50 procent av prisbasbeloppet.

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2020;
Grundstöd:
100% av basbeloppet

47 300 kronor

Mandatbundet stöd:
50 % av basbeloppet

23 650 kronor

Kommunfullmäktige ska årligen beslut om förskottsutbetalning av partistödet. Bidraget
betalas ut efter det att partiet lämnat en skriftlig redovisning för perioden 1 januari till 31
december föregående år och bifogat ett granskningsintyg. Utbetalningarna hanteras vid
kommunfullmäktiges sammanträde i februari och maj.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Miki Tomita Larssons tjänsteskrivelse, 2020-01-28
Regler för kommunalt partistöd
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 (S)
Beslutet skickas till
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
Controller Susanne Andersen

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare
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FÖRFATTNINGSSAMLING
Regler för kommunalt partistöd
Utgivare: Kansli
Gäller från: 2019-01-01
Antagen: KF § 87, 2014-06-16
Reviderad: KF § 37, 2018-03-19

Regler för kommunalt partistöd
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd
(4 kap. 29–32 §§). I Karlshamns kommun ska därutöver följande gälla.

Rätt till partistöd
1§
Det kommunala partistödet i Karlshamns kommun utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

Grundstöd och mandatstöd
2§
Partistödet består av
-

ett grundbidrag till varje parti representerat i kommunfullmäktige, vilket uppgår till 100 % av
prisbasbeloppet

-

ett mandatstöd, som uppgår till 50 % prisbasbeloppet och fördelas per mandat i
kommunfullmäktige.

Fördelning av partistöd
3§
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilka en vald ledamot är fastställd enligt 14
kap vallagen (2005:837). Om ett parti innehar ett mandat som besätts av en ledamot som lämnat
partiet, tillfaller partistödet ändock det parti som ursprungligen tilldelats mandatet.
Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört.
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Karlshamns kommun
FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för partistöd

Redovisning och granskning
4§
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning, för perioden 1 januari–31
december, som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första
stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Årlig utbetalning
5§
Partistöd betalas ut årligen, i förskott, efter beslut av fullmäktige.
Partistödet utbetalas efter det att partiet har lämnat in redovisning och granskningsintyg och saken
prövats i kommunfullmäktige. Utbetalningarna hanteras vid kommunfullmäktiges sammanträde i
februari och maj.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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Datum
2020-02-17

§

Interpellation om gratis blöjor i förskolan - Björn Tenland Nurhadi (SD)
Förslag till beslut
att svaret tas till handlingarna.
Sammanfattning
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Björn Tenland Nurhadi (SD) följande
interpellation till utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Berg (S):

Det har kommit information gällande följsamhet till lagen gällande gratis blöjor för
förskolebarn, en lag som från och med årsskiftet skall följas. Kostnadsuppskattningen
för detta varierar stort mellan olika kommuner, men det rör sig om så stora summor att
det direkt kan påverka nämndens budget.
Detta väcker ju funderingar kring hur vår kommun kommer att handskas med frågan rent
konkret. Blöjor är ju en vetenskap i sig och de individuella åsikterna är olika.
Vilken blöja passar på vilket barn; en del läcker på vissa men passar andra. En del
blöjor ger vissa barn utslag medan andra inte gör det. Det finns en uppsjö av olika
märken, storlekar och funktioner. Det finns de som vill köra supermiljövänligt och
använder tygblöjor, andra vill använder high tech-varianten med urinmarkörer, eller den
kompletta allt-i-ett-blöjan med kardborreband.
Blöjsituationen har väckt följande frågor:
1. Kommer kommunen försöka gå varje förälder till mötes genom att köpa in just
den blöjtyp som föräldern efterfrågar?
2. Kommer kommunen gå förskolepersonalen till mötes och köpa in ett stort
sortiment av olika typer av blöjor för att minimera risken för läckage samt att göra
bytet så effektivt som möjligt?
3. Kommer kommunen gå efter några miljökrav eller klimatkrav, i så fall vilka?
4. Vad uppskattar kommunen att kostnaden blir efter det sätt som kommunen avser
att införa blöjor efter följsamhet till lagen?
5. Hur kommer blöjorna finansieras, genom en redan extremt ansträngd ram eller
med tillskott från styrelsen? Om det sker inom ram, vad kommer det i så fall
sparas in på?
Utbildningsnämndens ordförande Jan-Åke Berg avger följande svar:
Det är viktigt att konstatera att det inte är någon ny lag som träder i kraft från årsskiftet.
Bakgrunden är en tvist mellan Värmdö kommun och en privat förskola i just den
kommunen, som är en av få kommuner i landet som sedan tidigare har haft ett
kommunalt beslut om att förskolan ska tillhandahålla blöjor. Man har avsatt pengar för

Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00
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detta och det är en del av den kommunens grundbelopp som de fristående förskolorna
får, men i det här fallet så följde inte den privata förskolan detta.
Kammarrätten fastslog att Värmdö kommun hade rätt och att den privata förskolan
(eftersom de fått medel därtill) skulle tillhandahålla blöjor. Domen överklagades till
högsta förvaltningsdomstolen, som i december valde att inte pröva fallet, vilket gör att
kammarrättens dom står fast.
Vilka konsekvenser detta får för alla andra kommuner, där de flesta inte har beslut om
att tillhandahålla blöjor sedan tidigare, råder det lite delade meningar om nationellt. SKR
har aviserat att man kommer att analysera läget noggrant och sedan återkomma med
hur förbundet ska agera och många kommuner i landet avvaktar detta.
Vi har varit i kontakt med de andra kommunerna i länet om deras bedömningar och vi
kan konstatera att genomgående är förhållningssättet att avvakta SKRs analys. Detta är
också bedömningen som vår egen jurist gör och således är det så vi förhåller oss just
nu.
Det finns i nuläget inga allmänna råd eller riktlinjer om de frågor som ställs i
interpellationen beträffande typer av eller kvalitet på blöjor. Dessa frågor får hanteras
efter ställningstagande till SKRs analys. En mycket grov bedömning av kostnaden är en
årskostnad på mellan 1,5 – 3 mkr, beroende på hur väl vi skulle lyckas i en eventuell
upphandling, och ingen finansiering/avsatta medel finns i dagsläget.

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare
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§

Interpellation om välfärdsmiljoner – Björn Tenland Nurhadi (SD)
Förslag till beslut
att svaret tas till handlingarna.
Sammanfattning
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Björn Tenland Nurhadi (SD) följande
interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S):
Hur har välfärdsmiljonerna använts i Karlshamn?
I ett pressmeddelande som Publicerad 10 april 2019 gick finansdepartementet stolt ut
med att det skulle komma ett miljardregn över kommunerna, vilket var på närmre 16
miljarder för året till kommuner och landsting. För Karlshamns kommuns del har det
inneburit för UO25 1:1 ca 22.2 miljoner samt 17,2 miljoner för 1:4. Vidare har det
fördelats 2 miljoner ytterligare för UO 9 4:5 vilket är åtgärder inom äldreområdet. Dock
har inte kommunerna behövt redovisa tillbaka till regeringen hur pengarna har använts,
vilket gör att man undrar hur penarna har använts.
Dessa välfärdsmiljoner är beroende av konjunkturen och Sverige liksom
Karlshamnskommun befinner sig i högkonjunktur och har gjort så under många år nu,
vilket gör att välfärdsmiljonerna inte får bli ett beroende för kommunen.
Sverigedemokraterna undrar därför:
Hur har kommunen använt valfärdsmiljonerna som har kommit kommunen till handa?
Hur ser kommunalrådet på att dessa pengar skulle kunna redovisas separat så att
medborgarna vet vad de extra anslagen har gått till?
Vilka åtgärder har gjorts riktat mot våra äldre för dessa anslag?
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson avger följande svar:
Genom regeringens ekonomiska tillskott till kommunsektorn fick Karlshamns Kommun ta
del av över 40 miljoner. UO25 anslag 1:4 gav bidrag till kommunens ökade kostnader
inom flyktingmottagandet. UO25 1:1 fördelades till kommunerna efter invånarantal och
har nyttjats i Karlshamn för att bibehålla ordinarie verksamhet och därmed undvika
drastiska besparingsåtgärder. UO9 4:5 har nyttjats direkt i äldreomsorgen för utbildning
av personal, extrapersonal i samband med flytt till Östralycke. För mig är det viktigare att
vi nyttjar de pengar vi får till bra verksamhet och att pengarna är generella. Min
grundsyn är att stadsbidragen ska vara generella och att det är kommunen som
hanterar dessa medel utifrån medborgarnas behov. De medel som direkt har riktats till
äldre är de som finns i anslag UO9 4:5. Indirekt har mycket större del av medlen gått till
äldre eftersom medlen har hjälpt till att behålla befintlig verksamhet.
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§

Interpellation om övergiven soptipp i Mörrum och miljögifter - Björn
Tenland Nurhadi (SD)
Förslag till beslut
att ta svaret till handlingarna.
Sammanfattning
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Björn Tenland Nurhadi (SD) följande
interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S):
Vad gör ni åt den övergivna soptippen utanför Mörrum vid Vittskölve?
Att agera ur ett miljöperspektiv är viktigt för kommande generationer. Intill Mörrumsån så
har vi en övergiven soptipp med uppskattningsvis upp till 10.000 ton sopor. Sopor som
innehåller allt för att skadedjur ska trivas, till giftiga dioxiner. Dioxiner som rinner rakt ner
i Mörrumsån när det regnar. När det blåser flyger det plastpåsar och andra plastdetaljer
som hamnar i naturen.
Sverigedemokraterna undrar därför:
Känner ni till situationen gällande den övergivna soptippen?
Har ni bistått eller kommer bistå drabbade grannar till soptippen med
skadedjursbekämpning?
Vilka åtgärder har gjort?
Kommer ni göra några åtgärder?
Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson avger följande svar:
Ärendet hanteras av Miljöförbundet, som är kommunens miljönämnd. 15 juni 2017
beslutade Miljöförbundet att förelägga Blekinge Metall Holding AB att etappvis forsla
bort allt utomhus förekommande avfall från fastigheterna. Ärendet överklagades av
bolaget och efter ett antal turer så återförvisade Mark- och miljödomstolen, MMD
ärendet till Miljöförbundet för fortsatt utredning om vem som är rätt adressat för
föreläggandet och på vilken grund (9 eller 10 kapitlet miljöbalken). Fler
verksamhetsutövare och fastighetsägare har förekommit sedan Blekinge Metall AB gick
i konkurs 2014.
Miljöförbundet riktar 18 juni 2019 ett nytt föreläggande till Blekinge Metall Holding AB,
med betoning på att det grundas på 9 kap. miljöbalken, med samma innebörd som
tidigare. Ärendet överklagas på nytt av bolaget och länsstyrelsen beslutade att upphäva
Miljöförbundets beslut. Detta beslut har överklagats av Miljöförbundet. Delegationen
avser att ta ställning till förslag till yttrande (för att utveckla sin talan i överklagandet) till
MMD. Yttrandet ska skickas till MMD senast 7 februari. Se bifogad sammanställning från
Miljöförbundet för mer detaljerad info om ärendegången.

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

150

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-20

Sida 2(4)
Dnr: 2020/322

Klagomål har under perioden inkommit till och hanterats av Miljöförbundet angående
skadedjur och nedskräpning.
När det gäller påståendet om dioxiner så behövs mer uppgifter från interpellanten för att
kunna lämna relevant information. Jag lämnar här ändå en del input. Det brann i
området under våren 2015 och eftersom dioxiner kan bildas vid förbränning av avfall så
finns en risk att det då bildats dioxiner som kan ha spridits till luft eller nått mark eller
vatten. I dagsläget känner inte kommunen till några andra uppgifter som vare sig talar
för eller emot att området skulle vara förorenat av dioxiner. Om interpellanten känner till
andra uppgifter så är det viktigt att tillsynsmyndigheten får kännedom om detta.
Såvitt jag vet så har inte kommunen (förutom Miljöförbundet) agerat i frågan. Ska
kommunen agera på något sätt så blir det i så fall som ett frivilligt kommunalt åtagande.
I nuläget tycker jag att vi fortsätter att följa miljöförbundets ärende, skulle förhållande
ändras eller någon annan avgörande info komma fram så kan åtgärder behöva vidtas
då.
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Översiktlig sammanställning över vad som förevarit i ärendet om avfallsförvaring på
fastigheterna Vittskövle 4:1 o 4:2 i Karlshamns kommun
2017-06-15, § 2017/37. Miljöförbundet förelägger Blekinge Metall Holding AB (BMH) att
vid vite forsla bort allt utomhus förekommande avfall från fastigheterna. Bortforslingen
skall ske i enlighet med en angiven etappindelning och med minst 350 ton per månad.
Beslutet skall gälla även om det överklagas.
2017-07-18 Miljöförbundets beslut överklagas av BMH till länsstyrelsen i Blekinge
samtidigt begärs att föreläggandet inhiberas.
2017-08-08 Länsstyrelsen beslutar avslå yrkandet om inhibition.
Beslutet överklagas av BMH till Mark- och miljödomstolen (MMD).
2017-08-30 MMD beslutar att inhibera miljöförbundets beslut i avvaktan på
länsstyrelsens prövning av överklagandet i själva sakfrågan.
2017-09-07, § 2017/49. Miljöförbundet yttrar sig till länsstyrelsen i överklagningsärendet
och motsätter sig bifall till BMH:s yrkanden.
2018-03-02. Länsstyrelsen avslår BMH:s överklagande. BMH överklagar beslutet till
MMD.
2018-06-14, § 2018/37. Miljöförbundet yttrar sig till MMD och motsätter sig bifall till
BMH:s yrkanden samt åberopar bland annat de synpunkter som tidigare framförts till
länsstyrelsen (§ 2017/49).
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2019-03-21 MMD upphäver miljöförbundets beslut, 2017-06-15, § 2017/37, och
återförvisar ärendet till miljöförbundet för fortsatt handläggning eftersom det ifrågasatts
om föreläggandet baserats på 9:e eller 10:e kapitlet i miljöbalken. MMD:s dom kan inte
överklagas.
2019-06-18, § 2019/47. Miljöförbundet riktar ett nytt föreläggande, med samma innebörd
som det tidigare (2017-06-15, § 2017/37), till BMH. I beslutet har det betonats att det
baseras på 9:e kapitlet i miljöbalken. Föreläggandet avser dock endast den norra
fastigheten, 4:1, eftersom fastighetsägaren avser att själv röja upp den södra.
2019-08-15 BMH överklagar beslutet till länsstyrelsen.
2019-10-03, § 2019/68. Miljöförbundet yttrar sig till länsstyrelsen och motsätter sig bifall
till BMH:s yrkanden.
2019-12-18 Länsstyrelsen bifaller BMH:s överklagande och upphäver miljöförbundets
beslut (2019-06-18, § 2019/47) med motiveringen att det inte visats att BMH är rätt
adressat.
2019-12-27 Miljöförbundet överklagar, genom ett ordförandebeslut, länsstyrelsens
beslut till MMD. Förbundet medges anstånd till den 7 februari 2020 med att utveckla sin
talan.
2020-01-23 Miljöförbundets arbetsutskott biföll ett förslag till yttrande till MMD.
2020-02-06 Miljöförbundet avser ta ställning till förslag till yttrande till MMD.

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare
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§

Avsägelse från Tonnie Philipsson (V) avseende uppdraget som ledamot i
Byggnadsnämnden
Förslag till beslut
att bevilja Tonnie Philipssons (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i
Byggnadsnämnden.
Sammanfattning
Tonnie Philipsson (V) har den 9 januari 2020 meddelat att han avsäger sig uppdraget
som ledamot i Byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Tonnie Philipssons begäran om att entledigas från sitt uppdrag, daterad 2020-01-09
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Tonnie Philipsson
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare
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§

Avsägelse från Berno Runsten (KD) avseende uppdraget som ersättare i
Överförmyndarnämnden
Förslag till beslut
att bevilja Berno Runsten (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i
Överförmyndarnämnden.
Sammanfattning
Berno Runsten (KD) har den meddelat att han avsäger sig uppdraget som ersättare i
Överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Berno Runstens begäran om att entledigas från sitt uppdrag, daterad 2020-02-12
Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Berno Runsten
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare
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§

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i teknik- och fritidsnämnden - Thomas
Qvarnström (MP) och Peter Lorentzen (MP)
Förslag till beslut
att utse Thomas Qvarnström (MP) till ny ledamot i teknik- och fritidsnämnden.
att utse Peter Lorentzen (MP) till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden.
Sammanfattning
Houssam Almassri (MP) har avlidit och med anledning härav behöver ny ledamot i
teknik- och fritidsnämnden utses. Gruppledare Charlott Lorentzen (MP) har meddelat att
Thomas Qvarnström (MP), ersättare i teknik- och fritidsnämnden, utses till ny ledamot.
Det innebär att även ny ersättare behöver utses. Gruppledare Charlott Lorentzen (MP)
har meddelat Peter Lorentzen (MP) utses till ny ersättare.
Beslutet skickas till
Teknik- och fritidsnämnden
Thomas Qvarnström
Peter Lorentzen
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare

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

156

Karlshamns
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-10

Nämnd
Kommunfullmäktige

Sida 1(1)
Dnr: 2018/3825

Datum
2020-02-17

§

Fyllnadsval av 1:e vice ordförande, ledamot respektive ersättare i nämnden
för arbete- och välfärd - Sirkka Kahilainen (S), Bengt Källström (S) och
Linda Winnetoft (S)
Förslag till beslut
att utse Sirkka Kahilainen (S) till 1:e vice ordförande i nämnden för arbete- och välfärd
att utse Bengt Källström (S) till ledamot i nämnden för arbete- och välfärd
att utse Linda Winnetoft (S) till ersättare i nämnden för arbete- och välfärd.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2019 § 225 att bevilja Tommy Persson
(S) avsägelse av uppdraget som 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Gruppledare Per-Ola Mattsson (S) har meddelat att till nämnden för arbete och välfärd
utse Sirkka Kahilainen (S) till 1:e vice ordförande, Bengt Källström (S) till ny ledamot och
Linda Winnetoft (S) till ny ersättare.
Beslutet skickas till
Nämnden för arbete och välfärd
Sirkka Kahilainen
Bengt Källström
Linda Winnetoft
Utredare Anna Persson
Lönehandläggare Cecilia Thomasson
Matrikeln
Hemsidan

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare
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§

Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom nämnden för arbete och
välfärds verksamhetsområde, kvartal 4 2019
Förslag till beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Nämnden för arbete och välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut
enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med
bestämmelserna i 28 f-i § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen,
kommunfullmäktige samt IVO.
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.
För perioden rapporteras totalt 3 individrapporter som fördelas enligt följande:
2 avser beslut om kontaktfamilj enligt SoL
1 avser saknad ledig bostad enligt SoL
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Beslutet skickas till
Revisionen

Lena Mattsson
Nämndsekreterare
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2020-02-26
2020-02-17

§

Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde, kvartal 4 2019
Förslag till beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL),
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.
Per kvartal 4 2019 finns det inga individrapporter att rapportera in som avser gynnande
beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-02-07
Beslutet skickas till
Revisionen

Lena Mattsson
Nämndsekreterare
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§

Handlingar för kännedom februari 2020
Förslag till beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 7 november 2019-5 februari
2020 redovisas.
Beslutsunderlag
Ärendenr
2019/3292

§
36/19

Datum
2019-11-07

2020/376

1/20

2020-01-23

Ärende
Protokollsutdrag BN § 221/2019
Digitaliserad handläggning inom
stadsbyggnadsavdelningen
Meddelande KF- protokoll över inspektion av
kommunens överförmyndarverksamhet

Miki Tomita Larsson
Kommunsekreterare

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

160

