
Karlshamns 
kommun 

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 

Sida 1(1) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Marie Sällström 
Ordförande 
 
 
Om du har förhinder att närvara vid mötet vänligen meddela snarast sekreterare  
Miki Tomita Larsson (miki.tomitaLarsson@karlshamn.se, 0454-81080). 
 
Bilagor till ärende 7-16 återfinns i ärende 6. 

Datum: 2020-04-27 
Tid: 17:00 
Plats: Pingstkyrkan i Karlshamn,  

1

mailto:miki.tomitaLarsson@karlshamn.se


Karlshamns KALLELSE Sida 1(1) 
kommun Kommunfullmäktige  
 2020-04-27  
 

Dagordning 
 
Nr Ärende 
1.  Val av justerare 
2.  Fastställande av dagordning 
3.  Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 

utgifter 
4.  Reviderad drift- och investeringsbudget för år 2020, plan 2021-2022 
5.  Kommunens årsredovisning 2019 
6.  Revisionsberättelse för år 2019 
7.  Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2019 
8.  Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd år 2019 
9.  Ansvarsfrihet för nämnden för barn, ungdom och skola 
10.  Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2019 
11.  Ansvarsfrihet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2019 
12.  Ansvarsfrihet för kulturnämnden 
13.  Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2019 
14.  Ansvarsfrihet för teknik - och fritidsnämnden år 2019 
15.  Ansvarsfrihet för valnämnden år 2019 
16.  Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden år 2019 
17.  Ansvarsfrihet för direktionen Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 

2019 
18.  Ansvarsfrihet för direktionen Räddningstjänsten Västra Blekinge 
19.  Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet (FINSAM) i Blekinge 

län år 2019 
20.  Ansvarsfrihet för direktionen Miljöförbundet Blekinge Väst 
21.  Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gården i 

Karlshamns bevarande avseende år 2018 
22.  Beslut om igångsättning av projektet utveckling av torget (Karlshamn 2:1) 

samt investeringsbudget 
23.  Revidering av bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
24.  Val av styrelse i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021-2022 
25.  Beslut om ny inriktning för Kreativum i Blekinge AB 
26.  Handlingsplan för att stärka arbetet med nationella minoriteter 2019-2023 
27.  Beslut om föreskrifter för avfallshantering för antagande 
28.  Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 
29.  Egenavgift för boende på Mariegårdens stödboende 
30.  Motion om ledamöters frågestund vid kommunfullmäktige - Björn Tenland 

Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) 
31.  Motion om kulturell stadsplanering - Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika 

Berggren (SD) 
32.  Fyllnadsval av ersättare i nämnden för arbete och välfärd - Lars 

Hasselgren (M) 
33.  Fyllnadsval av ledamot i överförmyndarnämnden - Marina Carlegrund 

(KD) 
34.  Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Karlshamns hamn AB och 

Karlshamns kombiterminal AB - Ted Olander (MP) 
35.  Fyllnadsval av ledamot till överförmyndarnämnden - Alice Abbas (MP) 
36.  Justering av val av revisor tillika ordförande för revisorerna 
37.  Handlingar för kännedom april 2020 
38.  Fyllnadsval av ersättare i teknik- och fritidsnämnden - Ida Lindgren (M) 

2



3

Val av justerare /

Fastställande av dagordning /

Redovisning kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter /



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 att fastställa reviderad drift- och 
investeringsbudget jämte resultat-, balans- och kassaflödesbudget för år 2020, samt 
plan 2021-2022, i enlighet med beslutsförslaget i Bilaga 1. 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 att fastställa den övre gränsen för 
kommunens nyupplåning (långfristig) under 2020 till 158 mnkr, exklusive löpande kredit 
inom ramen för kommunens koncernkonto och kommunstyrelsens rätt att i enlighet med 
finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 mnkr.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa reviderad drift- och investeringsbudget jämte resultat-, balans- och 
kassaflödesbudget för år 2020, samt plan 2021-2022, i enlighet med beslutsförslaget i 
Bilaga 2. 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2020 till 
300 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enlighet med finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 
mnkr.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 58 om ett förslag till reviderad drift- och 
investeringsbudget för 2020 och plan för 2021-2022. Den reviderade drift- och 
investeringsbudgeten skulle fastställas av kommunfullmäktige vid fullmäktiges 
sammanträde 2020-03-23. Detta sammanträde ställdes dock in på grund av 
osäkerheten kring Covid- 19 och risken för smittspridning. Beslut om reviderad drift- och 
investeringsbudget togs därmed inte. 

Då förutsättningarna i omvärlden förändrats sedan kommunstyrelsens beslutade om 
förslag till reviderad drift- och investeringsbudget behöver vissa justeringar genomföras, 
vilka framgår av bilaga 2. Bland annat behöver kommunens ram för långfristiga skulder 
förändras från 158 mnkr till 300 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-01 
Protokollsutdrag KS 2020-03-10 § 58 
Bilaga 1. Reviderad drift- och investeringsbudget 2020-2022_beslutad av KS 2020-03-
10 § 58 
Bilaga 2. Förslag på ny reviderad drift- och investeringsbudget 2020, plan för 2021-2022 
Bilaga 3. Upplåning 2020 
Protokollsutdrag KSAU 2020-04-07 § 128 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Samtliga förvaltningschefer 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Ekonomichef Åsa Nygren
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 att fastställa reviderad drift- och 
investeringsbudget jämte resultat-, balans- och kassaflödesbudget för år 2020, samt 
plan 2021-2022, i enlighet med beslutsförslaget i Bilaga 1. 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 att fastställa den övre gränsen för 
kommunens nyupplåning (långfristig) under 2020 till 158 mnkr, exklusive löpande kredit 
inom ramen för kommunens koncernkonto och kommunstyrelsens rätt att i enlighet med 
finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 mnkr.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa reviderad drift- och investeringsbudget jämte resultat-, balans- och 
kassaflödesbudget för år 2020, samt plan 2021-2022, i enlighet med beslutsförslaget i 
Bilaga 2. 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2020 till 
300 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enlighet med finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 
mnkr.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 58 om ett förslag till reviderad drift- och 
investeringsbudget för 2020 och plan för 2021-2022. Den reviderade drift- och 
investeringsbudgeten skulle fastställas av kommunfullmäktige vid fullmäktiges 
sammanträde 2020-03-23. Detta sammanträde ställdes dock in på grund av 
osäkerheten kring Covid- 19 och risken för smittspridning. Beslut om reviderad drift- och 
investeringsbudget togs därmed inte. 

Då förutsättningarna i omvärlden förändrats sedan kommunstyrelsens beslutade om 
förslag till reviderad drift- och investeringsbudget behöver vissa justeringar genomföras, 
vilka framgår av bilaga 2. Bland annat behöver kommunens ram för långfristiga skulder 
förändras från 158 mnkr till 300 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-01 
Protokollsutdrag KS 2020-03-10 § 58 
Bilaga 1. Reviderad drift- och investeringsbudget 2020-2022_beslutad av KS 2020-03-
10 § 58 
Bilaga 3. Upplåning 2020 
Bilaga 2. Förslag på ny reviderad drift- och investeringsbudget 2020, plan för 2021-2022
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-04-01 Dnr: 2019/340 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 128 
Kommunstyrelsen 2020-04-14 85 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Reviderad drift- och investeringsbudget för år 2020, plan 2021-2022 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 att fastställa reviderad drift- och 
investeringsbudget jämte resultat-, balans- och kassaflödesbudget för år 2020, samt 
plan 2021-2022, i enlighet med beslutsförslaget i Bilaga 1. 
 
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-03-10 att fastställa den övre gränsen för 
kommunens nyupplåning (långfristig) under 2020 till 158 mnkr, exklusive löpande kredit 
inom ramen för kommunens koncernkonto och kommunstyrelsens rätt att i enlighet med 
finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 mnkr.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa reviderad drift- och investeringsbudget jämte resultat-, balans- och 
kassaflödesbudget för år 2020, samt plan 2021-2022, i enlighet med beslutsförslaget i 
Bilaga 2. 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2020 till 
300 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enlighet med finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 
mnkr.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 58 om ett förslag till reviderad drift- och 
investeringsbudget för 2020 och plan för 2021-2022. Den reviderade drift- och 
investeringsbudgeten skulle fastställas av kommunfullmäktige vid fullmäktiges 
sammanträde 2020-03-23. Detta sammanträde ställdes dock in på grund av 
osäkerheten kring Covid- 19 och risken för smittspridning. Beslut om reviderad drift- och 
investeringsbudget togs därmed inte. 

Då förutsättningarna i omvärlden förändrats sedan kommunstyrelsens beslutade om 
förslag till reviderad drift- och investeringsbudget behöver vissa justeringar genomföras, 
vilka framgår av bilaga 2. Bland annat behöver kommunens ram för långfristiga skulder 
förändras från 158 mnkr till 300 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-01 
Protokollsutdrag KS 2020-03-10 § 58 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-04-01 Dnr: 2019/340 

 

Bilaga 1. Reviderad drift- och investeringsbudget 2020-2022_beslutad av KS 2020-03-
10 § 58 
Bilaga 2. Förslag på ny reviderad drift- och investeringsbudget 2020, plan för 2021-2022 
_beslutad av KS 2020-04-14 § 85 
Bilaga 3. Upplåning 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef 
 
 
 
 
 
Daniel Wäppling   Åsa Nygren 
Kommundirektör   Ekonomichef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-03-10 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:30—17:15, ajournering kl. 15:00-15:15 

Beslutande Per-Ola Mattsson Ordförande (S) 
Mats Dahlbom 1:e vice ordf (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Marie Sällström Ledamot (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Christel Friskopp Ledamot (S) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Andreas Saleskog Ledamot (S) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Leif Håkansson (S)  Magnus Gärdebring (M)  

Närvarande 
ersättare 

Sofie Ekenberg (C) 
Jan Bremberg (S) 
Ulla Sandgren (S) 
Ulf Ohlsson (M) 
Claes Jansson (MP) 
Görgen Lennarthsson (SD) 
Jan-Åke Berg (S) 
Emanuel Norén (L) 
Johnny Persson (S) 
Lars-Olof Larsson (KD) 

 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör 
Annette Sandberg, kommunikationschef 
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Miki Tomita Larsson, kommunsekreterare 
Samuel Henningsson, VD Netport Science Park AB 
Mathias Roos, VD Kreativum i Blekinge AB 
Ingela Håkansson, biträdande klusterledare Teach Tank 
Stefan Sandberg, platschef Södra Cell  
Mathias Wijk, näringslivschef 
Magnus Persson, fastighetschef 

 
 
§§ 52-56, 60, 77 
 
§ 55 
§ 77 
§ 77 
§ 77 
§ 56 
§§ 60-61 

Paragrafer §§ 52-77  

Utses att justera Mats Dahlbom (C) 

Justeringsdatum  2020-03-16 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-03-10 

Sida 2(3) 

 

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

Mats Dahlbom 
 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2020-03-10 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-03-16 

Tillkännages t.o.m.: 2020-04-06 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

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

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-03-10 

Sida 3(3) 

 

 
§ 58 Reviderad drift- och investeringsbudget för år 2020, plan 2021-2022 2019/340  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att fastställa tekniska justeringar i driftbudget enligt bilaga 2. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa reviderad drift- och investeringsbudget jämte resultat-, balans- och 
kassaflödesbudget för år 2020, samt plan 2021-2022, i enlighet med beslutsförslaget 
 
att fastställa den övre gränsen för kommunens nyupplåning (långfristig) under 2020 till 
158 mnkr, exklusive löpande kredit inom ramen för kommunens koncernkonto och 
kommunstyrelsens rätt att i enlighet med finanspolicy uppta kortfristiga lån upp till 50 
mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
I förslag till reviderad budget behandlas nya finansiella förutsättningar efter bland annat 
ny kostnadsutjämning och avisering om ytterligare medel för år 2020 i 
vårändringsbudgeten. Vidare föreslås vissa kompletteringar vad avser kostnader och 
investeringsutgifter, budgeterad kassaflödesanalys och balansräkning, samt förslag till 
tilläggsanslag. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-20 
Bilaga 1, Förslag till reviderad drift- och investeringsbudget för år 2020, plan 2021-2022 
Bilaga 2, Förslag till tekniska justeringar i driftbudget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef 
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Bilaga 1. Reviderad drift- och investeringsbudget 
2020, plan 2021-2022 (beslutad av KS 2020-03-10 
§ 58) 
 
Budgetförutsättningar 
Befolkningsutveckling 
Befolkningsprognosen baserades vid beslut om budget §159/2019 på utfallet 2018-12-31 med 
prognos till 2028. Justering har skett utifrån faktisk befolkning per den 1 november 2019, 
innebärande en justering med -27 för år 2020. Justeringen görs med motsvarande antal 
respektive prognosår. 

Folkmängd (antal) 2020 2021 2022 

Kommunfullmäktiges budget §159 
2019 

32 470 32 600 32 732 

Baserat på fastställd folkmängd 
1/11 2019 

32 443 32 573 32 705 

 
Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges kommuner och regioners 
prognos i cirkulär 19:59 (december). Budgeten grundar sig på cirkulär 19:21 (maj).  

Skatteintäkterna och generella statsbidrag har sammantaget justerats med +11 mnkr för år 
2020, där den nya kostnadsutjämningen utgör +18 mnkr, skatteintäkter – 12 mnkr, 
inkomstutjämningsbidrag +8 mnkr och regleringsavgift – 3 mnkr. 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag (tkr) 

2020 2021 2022 

Kommunfullmäktige budget §159, 
2019. 

1 969 431 2  013 067 2 075 334 

SKL cirkulär 19:59, 2019. 1 980 338 2 034 897 2 102 015 

Regeringen, avisering 20/1 2020, 
samt opp.partierna, riksd, 19/3 *) 

 
16 500 

  

Förändring 27 407 21 830 26 681 
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*) Den 20 januari 2020 presenterade regeringen ett förslag som innebär att 5 miljarder kronor ska 
tillskjutas sektorn redan under år 2020; 3,5 miljarder av dessa avser kommuner.Tillskottet ska vara 
nivåhöjande från och med 2020. Förslaget förväntas ingå i regeringens vårändringsbudget som 
presenteras den 15/4l. Därefter har oppositionspartierna aviserat ytterligare 2,5 mnkr till välfärden 
(riksdagen 19/3). Vare sig regeringens eller oppositionspartiernas förslag enligt ovan om höjda 
statsbidrag kommande år, ingår i SKR beräkningar för ”Skatter & Bidrag”. Källa: SKR (2020-02-13). 

I ovanstående redovisade statsbidrag har tillskjutna medel enbart räknats för år 2020. Det finns 
dock anledning att utgå från att tillkommande medel aviseras även för kommande budgetår.  

Av tillkommande medel har i nedanstående 5,5 mnkr hanterats som en reserverad 
kostnadspost i finansförvaltningen för att kunna möta prognosförändringar eller andra 
budgetunderskott. 

Löner och prisutveckling 
Antagandena för 2020 är ändrade i förhållande till budgetbeslutet § 159 2019, d v s 3,1 % 2019, 
2,7 % 2020 (tidigare 3,2 %), 3,1 % 2021 (tidigare 3,2 %) och 2,7 % 2022 (tidigare 2,9 %). 
Ändringen följer av SKR:s bedömning i cirkulär 19:59.  

Löner (tkr) 2020 2021 2022 

Kommunfullmäktiges budget § 159 
plus tekn just KS § 316 2019 

-34 639 -84 165 -131 654 

SKR cirkulär 19:59 2019 -28 972 -75 263 -119 699 

Förändring 5 667 8 902 11 955 

 
Arbetsgivaravgiften är oförändrad mot tidigare antagande, 40,15%, vilket är en ökning med 1%-
enhet fr o m år 2020. 
 
Pensionshantering, pensionskostnader  
Pensionskostnaden inkl. löneskatt i enlighet med KPA:s senaste beräkning som gjordes 2019-
12-18 bedöms rymmas i befintligt budgetanslag för år 2020. 
 
Kapitalkostnader 
Kapitalkostnaderna är omräknade i enlighet med delårsrapportens helårsprognos avseende 
investeringar med ett utfall som är 56 mnkr lägre än budgeterat för år 2019. 

Avskrivningar (tkr) 2020 2021 2022 

Kommunfullmäktige budget § 159 
2019 

-99 490 -105 497 -110 298 

Prognos efter lägre investeringsnivå 
2019-08-31  

-97 250 -103 257 -108 058 
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Förändring 2 240 2 240 2 240 

 

Övriga förändringar som påverkar den övergripande finansieringen 
I samband med skatteväxlingen av kollektivtrafiken år 2019 budgeterades inte kommunens 
tilläggsköp för skärgårdstrafik och resandeservice Karlshamns resecentrum. 

(tkr) 2020 2021 2022 

Skärgårdstrafiken  -2 131 -2 131 -2 131 

Resandeservice  -120 -120 -120 

Förändring -2 251 -2 251 -2 251 

 

Summa av förändrade förutsättningar för finansiering av driftbudget 

(tkr) 2020 2021 2022 

Summa förändrade förutsättningar 33 063 30 721 38 625 

Resultat, budget § 159/2019 19 695 20 131 20 754 

Nytt beräknat resultat 52 758 50 852 59 379 

Förslag, tillägganslag (se 
nedanstående redovisning) 

 
27 258 

 
27 258 

 
27 258 

Avsättning, reserv finansförvaltning  -5 500 -3 594 -11 121 

Resultat, 1% av skatteintäkter 
och statsbidrag 

20 000 20 000 21 000 

 

Summan av de förändrade förutsättningarna enligt ovanstående har, efter att ett beräknat 
resultat om 1 % av skatteintäkter och statsbidrag, fördelats som förslag till tilläggsanslag eller 
reserverats som en kostnadspost i den centrala finansieringen.  

Det förändrade förutsättningarna ger bland annat möjlighet att kunna hantera effektiviseringar1 
som bedöms inte kunna ske i den omfattning som budget och plan anger. 

 
1 I samband med budget § 159/2019 beslutades om effektiviseringar med 30 mnkr och för plan 2021-2022 
med 52 mnkr som är fördelade med 2,0 % av nämndernas nettobudgetramar 2020 och 3,5 % 2021-2022. 
Nämnden för Arbete och Välfärd tillfördes samtidigt 10 mnkr för volymökning. 
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Reserven skapar beredskap för att kunna möta prognosförändringar vad avser skatter och 
statsbidrag. 

Förslag tilläggsanslag 

(tkr) 2020 2021 2022 

Kommunstyrelsen 4 458  4 458 4 458 

Utbildningsnämnden 21 000 21 000 21 000 

Teknik- och 
fritidsnämnden 

1 800 1 800 1 800 

Summa 27 258 27 258 27 258 

 
Det utarbetade förslaget innebär att: 

Utbildningsnämnden tillförs 21 mnkr för att möte de utmaningar som verksamheten står inför.  

Teknik- och Fritidsnämnden tillförs 1,8 mnkr för att finansiera ett utökat uppdrag för 
fritidsgårdsverksamheten. 

Kommunstyrelsen tillförs 4.458 mnkr vilket ska användas för att säkerställa nämndövergripande 
satsningar på digitalisering (1,5 mnkr), finansiera samordnad varudistribution enligt tidigare 
beslut (1,0 mnkr), hantera kostnaden för Blekinge Business Inkubator som i dagsläget 
finansieras av Karlshamnsfastigheter (0,6 mnkr), finansiera ökade obligatoriska åtaganden inom 
områden Kris och säkerhet (1 mnkr) samt justera obalans som uppstått vid 
verksamhetsövertagande av Rådhuskafét från Nämnden för arbete och välfärd (0,358 mnkr). 

Ramjustering (”teknisk justering) – nämnderna 
Av bilaga 2 framgår justeringar i drift- och investeringsbudget som följer av ny 
nämndorganisation, omfördelning utifrån förändrad organisation, samt tekniska justeringar som 
löneökningar, kapitalkostnader m m. 

Omfördelning utifrån förändrad organisation följer av respektive nämnd antagen internbudget för 
år 2020.   

Observera att ramjusteringarna beslutas av kommunstyrelsen och beskriver tekniska justeringar 
för ramarna före beslut om tilläggsanslag och andra förändringar enligt denna reviderade 
budget. 

Tilläggsbudget – investering 
Finansiering av investeringsutgift för markförvärv, del av Duveryd 5:1, kommunfullmäktige § 65, 
2019, har vad avser erlagd handpenning om 2 000 tkr skett ur kommunstyrelsens konto för 
strategisk utveckling. Resterande del av ersättningen, 24 400 tkr, erläggs efter att 
fastighetsbildningen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske kommande budgetår 2020. 

Vidare har kommunfullmäktige i februari § 8, fattat beslut om att avsätta 14 700 tkr i 2020 och 
14 700 tkr i 2021 års investeringsbudget för Asarums idrottsplats. Avsättningen innebär att 
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budget för total investeringsutgift år 2020 utökad med 14 700 tkr och år 2021 med 1 400 tkr (ej 
fördelat anslag om 13 300 tkr tas i anspråk). Tilläggsbudget för investeringarna framgår av 
tekniska justeringar (bilaga 2). 

 

Ekonomisk sammanställning  
Ekonomisk sammanställning i enlighet med förslag till reviderad budget.  

 

 

Resultatbudget 
 
tkr

Budget 
2019

Budget 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Verksamhetens intäkter 705 267 704 667 704 667 704 667
Verksamhetens kostnader -2 571 594 -2 594 698 -2 624 736 -2 682 744
Avskrivningar -90 302 -97 250 -103 257 -108 058

Verksamhetens nettokostnad -1 952 103 -1 987 281 -2 023 326 -2 086 135

Skatteintäkter, generella statsbidrag mm 1 933 561 1 998 908 2 036 737 2 103 625
Finansiella intäkter 11 494 12 208 13 423 14 344
Finansiella kostnader -2 265 -3 835 -6 835 -10 835

Årets resultat -9 313 20 000 20 000 21 000  

Budget 2019 motsvarar beslut i KS § 184 190604.   
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Driftbudget 

Nettokostnader (tkr)
2019 2020 2021 2022

Kommunfullmäktige -2 376 -2 931 -2 896 -2 896
Överförmyndarnämnd -3 335 -3 289 -3 240 -3 240
Valnämnd -842 0 0 0
Kommunrevision -1 465 -1 436 -1 414 -1 414
Kommunstyrelse -175 878 -197 437 -205 051 -215 059
BUS-nämnd/UTB-nämnd -625 626 -769 675 -753 373 -752 303
Gymnasienämnd -169 267 0 0 0
Kulturnämnd -25 760 -33 482 -33 158 -33 233
Teknik- och fritidsnämnd -82 302 -93 539 -92 459 -91 619
Byggnadsnämnd -6 669 -6 652 -6 538 -6 479
Omsorgsnämnd -458 557 -448 078 -441 710 -441 961
Nämnden för Arbete och Välfärd -375 427 -374 027 -364 502 -364 933
Summa nämnder -1 927 504 -1 930 546 -1 904 341 -1 913 137

Summa finansförvaltning 1 918 191 1 950 545 1 924 341 1 934 137

Totalt -9 313 20 000 20 000 21 000

Budget Plan

 
 
Investeringsbudget 
 
(tkr) Total 

ink/utg
Budget 

2020
Plan 
2021

Plan 
2022

Totala investeringar -790 500 -289 100 -251 400 -250 000

Investeringar över 7 mnkr KS -626 566 -233 640 -197 900 -195 026

Investeringar under 7 mnkr nämnder -163 934 -55 460 -53 500 -54 974
Kommunstyrelse -49 500 -17 500 -16 000 -16 000
BUS-nämnd -39 434 -13 960 -12 000 -13 474
Kulturnämnd -6 000 -2 000 -2 000 -2 000
Teknik- och fritidsnämnd -46 500 -14 500 -16 000 -16 000
Omsorgsnämnd -10 500 -3 500 -3 500 -3 500
Nämnden för Arbete och Välfärd -12 000 -4 000 -4 000 -4 000  
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Balansbudget  
(mnkr) Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Materiella anläggningstillgångar 1 378  1 526 1 668 
Finansiella anläggningstillgångar 178 178 178 
Kortfristiga fordringar 140 140 140 
Likvida medel 30 30 30 
Summa tillgångar 1 726 1 874 2 016 
    
Eget kapital 1 053 1 073 1 094 
Avsättningar 15 15 15 
Långfristiga skulder 308 436 557 
Kortfristiga skulder 350 350 350 
Summa eget kapital 
avsättningar och skulder 

 
1 726 

 
1 874 

 
2 016 

 
Balansbudgeten är upprättad utifrån den prognos som förelåg i samband med delårsrapporten per den 
31/8 2019. 

 

Kassaflödesbudget 
(mnkr) Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Årets resultat 20 20 21 
Justering av- och nedskrivningar 97 103 108 
Medel från den löpande 
verksamheten 

 
117 

 
123 

 
129 

    
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar 

 
-289 

 
-251 

 
-250 

Medel från 
investeringsverksamheten 

 
-289 

 
-251 

 
-250 

    
Nyupptagna lån 158 128 121 
Medel från 
finansieringsverksamheten 

 
158 

 
128 

 
122 

    
Årets kassaflöde -14 0 0 

 
Kassaflödesbudgeten är upprättad utifrån den prognos som förelåg i samband med 
delårsrapporten per den 31/8 2019. 

Kassaflödesanalysen visar ett lånebehov om upp till 158 mnkr för år 2020.  
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Bilaga 2. Förslag på ny reviderad drift- och 
investeringsbudget 2020, plan 2021-2022  

 

Budgetförutsättningar 
Befolkningsutveckling 
Befolkningsprognosen baserades vid beslut om budget §159/2019 på utfallet 2018-12-31 med 
prognos till 2028. Justering har skett utifrån faktisk befolkning per den 1 november 2019, 
innebärande en justering med -27 för år 2020. Justeringen görs med motsvarande antal 
respektive prognosår. 

Folkmängd (antal) 2020 2021 2022 

Kommunfullmäktiges budget §159 
2019 

32 470 32 600 32 732 

Baserat på fastställd folkmängd 
1/11 2019 

32 443 32 573 32 705 

 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas enligt Sveriges kommuner och regioners 
prognos i cirkulär 19:59 (december). Budgeten grundar sig på cirkulär 19:21 (maj).  

Skatteintäkterna och generella statsbidrag har sammantaget justerats med +11 mnkr för år 
2020, där den nya kostnadsutjämningen utgör +18 mnkr, skatteintäkter – 12 mnkr, 
inkomstutjämningsbidrag +8 mnkr och regleringsavgift – 3 mnkr. 

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag (tkr) 

2020 2021 2022 

Kommunfullmäktige budget §159, 
2019. 

1 969 431 2  013 067 2 075 334 

SKL cirkulär 19:59, 2019. 1 980 338 2 034 897 2 102 015 

Regeringen, avisering 20/1 2020, 
samt opp.partierna, riksd, 19/3 *) 

 
16 500 

  

Förändring 27 407 21 830 26 681 
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*) Den 20 januari 2020 presenterade regeringen ett förslag som innebär att 5 miljarder kronor ska 
tillskjutas sektorn redan under år 2020; 3,5 miljarder av dessa avser kommuner. Tillskottet ska vara 
nivåhöjande från och med 2020. Förslaget förväntas ingå i regeringens vårändringsbudget som 
presenteras den 15/4l. Därefter har oppositionspartierna aviserat ytterligare 2,5 mnkr till välfärden 
(riksdagen 19/3). Vare sig regeringens eller oppositionspartiernas förslag enligt ovan om höjda 
statsbidrag kommande år, ingår i SKR beräkningar för ”Skatter & Bidrag”. Källa: SKR (2020-02-13). 

I ovanstående redovisade statsbidrag har tillskjutna medel enbart räknats för år 2020. Det finns 
dock anledning att utgå från att tillkommande medel aviseras även för kommande budgetår.  

Av tillkommande medel har i nedanstående 5,5 mnkr hanterats som en reserverad 
kostnadspost i finansförvaltningen för att kunna möta prognosförändringar eller andra 
budgetunderskott. 

Löner och prisutveckling 
Antagandena för 2020 är ändrade i förhållande till budgetbeslutet § 159 2019, d v s 3,1 % 2019, 
2,7 % 2020 (tidigare 3,2 %), 3,1 % 2021 (tidigare 3,2 %) och 2,7 % 2022 (tidigare 2,9 %). 
Ändringen följer av SKR:s bedömning i cirkulär 19:59.  

Löner (tkr) 2020 2021 2022 

Kommunfullmäktiges budget § 159 
plus tekn just KS § 316 2019 

-34 639 -84 165 -131 654 

SKR cirkulär 19:59 2019 -28 972 -75 263 -119 699 

Förändring 5 667 8 902 11 955 

 
Arbetsgivaravgiften är oförändrad mot tidigare antagande, 40,15%, vilket är en ökning med 1%-
enhet fr o m år 2020. 

 
Pensionshantering, pensionskostnader  
Pensionskostnaden inkl. löneskatt i enlighet med KPA:s senaste beräkning som gjordes 2019-
12-18 bedöms rymmas i befintligt budgetanslag för år 2020. 

 
Kapitalkostnader 

Kapitalkostnaderna är omräknade i enlighet med delårsrapportens helårsprognos avseende 
investeringar med ett utfall som är 56 mnkr lägre än budgeterat för år 2019. 

Avskrivningar (tkr) 2020 2021 2022 

Kommunfullmäktige budget § 159 
2019 

-99 490 -105 497 -110 298 

Prognos efter lägre investeringsnivå 
2019-08-31  

-97 250 -103 257 -108 058 

Förändring 2 240 2 240 2 240 

 

20



Övriga förändringar som påverkar den övergripande finansieringen 
I samband med skatteväxlingen av kollektivtrafiken år 2019 budgeterades inte kommunens 
tilläggsköp för skärgårdstrafik och resandeservice Karlshamns resecentrum. 

(tkr) 2020 2021 2022 

Skärgårdstrafiken  -2 131 -2 131 -2 131 

Resandeservice  -120 -120 -120 

Förändring -2 251 -2 251 -2 251 

 

Summa av förändrade förutsättningar för finansiering av driftbudget 

(tkr) 2020 2021 2022 

Summa förändrade förutsättningar 33 063 30 721 38 625 

Resultat, budget § 159/2019 19 695 20 131 20 754 

Nytt beräknat resultat 52 758 50 852 59 379 

Förslag, tilläggsanslag (se 
nedanstående redovisning) 

 
32 758 

 
27 258 

 
27 258 

Avsättning, reserv finansförvaltning   -3 594 -11 121 

Resultat, 1% av skatteintäkter 
och statsbidrag 

20 000 20 000 21 000 

 

Summan av de förändrade förutsättningarna enligt ovanstående har, efter att ett beräknat 
resultat om 1 % av skatteintäkter och statsbidrag, fördelats som förslag till tilläggsanslag eller 
reserverats som en kostnadspost i den centrala finansieringen.  

Det förändrade förutsättningarna ger bland annat möjlighet att kunna hantera effektiviseringar1 
som bedöms inte kunna ske i den omfattning som budget och plan anger. 

Reserven skapar beredskap för att kunna möta prognosförändringar vad avser skatter och 
statsbidrag. 

  

                                                             
1 I samband med budget § 159/2019 beslutades om effektiviseringar med 30 mnkr och för plan 2021-2022 
med 52 mnkr som är fördelade med 2,0 % av nämndernas nettobudgetramar 2020 och 3,5 % 2021-2022. 
Nämnden för Arbete och Välfärd tillfördes samtidigt 10 mnkr för volymökning. 
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Förslag tilläggsanslag 

(tkr) 2020 2021 2022 

Kommunstyrelsen 9 958  4 458 4 458 

Utbildningsnämnden 21 000 21 000 21 000 

Teknik- och 
fritidsnämnden 

1 800 1 800 1 800 

Summa 32 758 27 258 27 258 

 

Det utarbetade förslaget innebär att: 

Utbildningsnämnden tillförs 21 mnkr för att möte de utmaningar som verksamheten står inför.  

Teknik- och Fritidsnämnden tillförs 1,8 mnkr för att finansiera ett utökat uppdrag för 
fritidsgårdsverksamheten. 

Kommunstyrelsen tillförs 9,958 mnkr vilket ska användas för att finansiera samordnad 
varudistribution enligt tidigare beslut (1,0 mnkr), hantera kostnaden för Blekinge Business 
Inkubator som i dagsläget finansieras av Karlshamnsfastigheter (0,6 mnkr), finansiera ökade 
obligatoriska åtaganden inom områden Kris och säkerhet (1,0 mnkr) samt justera obalans som 
uppstått vid verksamhetsövertagande av Rådhuscaféet från Nämnden för arbete och välfärd 
(0,358 mnkr), finansiering av ökad kapacitet inom plan- och bygglovsarbete enligt tidigare beslut 
(1,0 mnkr), finansiering av insatser inom strandstädning och Ark56 enligt tidigare beslut 
(0,5mnkr), finansiering av fastighetsförvaltningens åtgärder för att säkerställa lokaler för fortsatt 
biblioteksverksamhet i Gallerian (0,5 mnkr) samt anslag till kommunstyrelsens förfogande för 
digitalisering, innovation, omställning och åtgärder med anledning av Pandemin (5 mnkr). 

Ramjustering (”teknisk justering) – nämnderna 
Av bilaga 2 framgår justeringar i drift- och investeringsbudget som följer av ny 
nämndorganisation, omfördelning utifrån förändrad organisation, samt tekniska justeringar som 
löneökningar, kapitalkostnader m m. 

Omfördelning utifrån förändrad organisation följer av respektive nämnd antagen internbudget för 
år 2020.   

Observera att ramjusteringarna beslutas av kommunstyrelsen och beskriver tekniska justeringar 
för ramarna före beslut om tilläggsanslag och andra förändringar enligt denna reviderade 
budget. 

Tilläggsbudget – investering 
Finansiering av investeringsutgift för markförvärv, del av Duveryd 5:1, kommunfullmäktige § 65, 
2019, har vad avser erlagd handpenning om 2 000 tkr skett ur kommunstyrelsens konto för 
strategisk utveckling. Resterande del av ersättningen, 24 400 tkr, erläggs efter att 
fastighetsbildningen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske kommande budgetår 2020. 
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Vidare har kommunfullmäktige i februari § 8, fattat beslut om att avsätta 14 700 tkr i 2020 och 
14 700 tkr i 2021 års investeringsbudget för Asarums idrottsplats. Avsättningen innebär att 
budget för total investeringsutgift år 2020 utökad med 14 700 tkr och år 2021 med 1 400 tkr (ej 
fördelat anslag om 13 300 tkr tas i anspråk). Tilläggsbudget för investeringarna framgår av 
tekniska justeringar (bilaga 2). 

 

Ekonomisk sammanställning  
Ekonomisk sammanställning i enlighet med förslag till reviderad budget.  

Resultatbudget 
 

 

Budget 2019 motsvarar beslut i KS § 184 190604.   

(tkr)

Budget 

2019

Budget 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

Verksamhetens intäkter 709 793 704 667 704 667 704 667

Verksamhetens kostnader -2 571 594 -2 594 698 -2 624 736 -2 682 744

Avskrivningar -90 302 -97 250 -103 257 -108 058

Verksamhetens nettokostnad -1 952 103 -1 987 281 -2 023 326 -2 086 135

Skatteintäkter, generella statsbidrag mm 1 933 561 1 998 908 2 036 737 2 103 625

Finansiella intäkter 11 494 12 208 13 423 14 344

Finansiella kostnader -2 265 -3 835 -6 835 -10 835

Årets resultat -9 313 20 000 20 000 21 000
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Driftbudget 

 
 
Investeringsbudget 
 

 

 

 

 

Nettokostnader (tkr)

2019 2020 2021 2022

Kommunfullmäktige -2 376 -2 931 -2 896 -2 896

Överförmyndarnämnd -3 335 -3 289 -3 240 -3 240

Valnämnd -842 0 0 0

Kommunrevision -1 465 -1 436 -1 414 -1 414

Kommunstyrelse -175 878 -202 937 -205 051 -215 059

BUS-nämnd/UTB-nämnd -625 626 -769 675 -753 373 -752 303

Gymnasienämnd -169 267 0 0 0

Kulturnämnd -25 760 -33 482 -33 158 -33 233

Teknik- och fritidsnämnd -82 302 -93 539 -92 459 -91 619

Byggnadsnämnd -6 669 -6 652 -6 538 -6 479

Omsorgsnämnd -458 557 -448 078 -441 710 -441 961

Nämnden för Arbete och Välfärd -375 427 -374 027 -364 502 -364 933

Summa nämnder -1 927 504 -1 936 046 -1 904 341 -1 913 137

Summa finansförvaltning 1 918 191 1 956 045 1 924 341 1 934 137

Totalt -9 313 20 000 20 000 21 000

Budget Plan

(tkr)
Total 

ink/utg

Budget 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

Totala investeringar -790 500 -289 100 -251 400 -250 000

Investeringar över 7 mnkr KS -626 566 -233 640 -197 900 -195 026

Investeringar under 7 mnkr nämnder -163 934 -55 460 -53 500 -54 974

Kommunstyrelse -49 500 -17 500 -16 000 -16 000

BUS-nämnd -39 434 -13 960 -12 000 -13 474

Kulturnämnd -6 000 -2 000 -2 000 -2 000

Teknik- och fritidsnämnd -46 500 -14 500 -16 000 -16 000

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

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

 

 

Balansbudgeten är upprättad utifrån den prognos som förelåg i samband med delårsrapporten per den 

31/8 2019. 

 

Kassaflödesbudget 

 

 

Kassaflödesbudgeten är upprättad utifrån den prognos som förelåg i samband med 

delårsrapporten per den 31/8 2019. 

Kassaflödesanalysen visar ett lånebehov om upp till 172 mnkr för år 2020.  

 

 

(tkr)
Budget 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

Materiella anläggningstillgångar 1 392 1 540 1 682

Finansiella anläggningstillgångar 178 178 178

Kortfristiga fordringar 140 140 140

Likvida medel 30 30 30

Summa tillgångar 1 740 1 888 2 030

Eget kapital 1 053 1 073 1 094

Avsättningar 15 15 15

Långfristiga skulder 322 450 571

Kortfristiga skulder 350 350 350

Summa eget kapital avsättningar och skulder 1 740 1 888 2 030

(tkr)
Budget 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

Årets resultat 20 20 21

Justering av- och nedskrivningar 97 103 108

Medel från den löpande verksamheten 117 123 129

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -289 -251 -250

Medel från investeringsverksamheten -289 -251 -250

Nyupptagna lån 172 128 121

Medel från finansieringsverksamheten 172 128 121

Årets kassaflöde 0 0 0
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Karlshamns kommun-Ekonomiavdelningen 
Rådhuset · 374 81 Karlshamn · Tel +46 454-810 00 ·  

E-post:ekonomi@karlshamn.se · Hemsida: http://www.karlshamn.se

  
                                                                
                    
 
 
 
Bilaga 3. Ram för långfristig låneskuld 2020 
 
Bakgrund 
 
Kommunens likviditet kommer att utvecklas negativt under de närmaste åren bl a 
beroende på höga investeringsutgifter, enligt budget 289 mnkr år 2020 och 250 mnkr  
åren 2021-2022. Detta innebär att kommunen har behov av att öka sin långfristiga 
låneskuld för att finansiera kommande investeringar.  
 
Kommunen låneskuld per 2019-12-31 uppgick till 150 mnkr. 
 
Enligt delegationsbeslut har utsedda delegater, två i förening, rätt att besluta om ny- 
och återupplåning vid förfall av lån. Det krävs dock ett beslut inom vilken ram denna 
rätt gäller. 
 
 
 
 
Åsa Nygren                                                  Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonomichef                                                   Redovisningschef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och till 
kommunfullmäktige för beslut med justeringen att texten i sammanfattningen 
kompletteras med information om att kommunfullmäktige 2019-10-28 § 186 beslutande 
om ett uttag på 9,3 mnkr ur resultatutjämningsreserven 2019. 
  
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2019 för Karlshamns kommun har upprättats.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 § 186 om ett uttag på 9,3 mnkr ur 
resultatutjämningsreserven. 
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till -7 mnkr för kommunen och +42 mnkr. 
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt underskott i förhållande till budget 
på plus 2 mnkr, vilket fördelar sig med cirka -8 mnkr för nämnderna och cirka +11 mnkr 
för finansförvaltningen. 
 
Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

 Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2019 
 Bilaga Personalekonomisk redovisning 2019 
 Bilaga Folkhälsobokslut 2019 

 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2019 
Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2019 
Bilaga Personalekonomisk redovisning 2019 
Bilaga Folkhälsobokslut 2019 
Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram 2019 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 109 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Samtliga förvaltningschefer 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och till 
kommunfullmäktige för beslut med justeringen att texten i sammanfattningen 
kompletteras med information om att kommunfullmäktige 2019-10-28 § 186 beslutade 
om ett uttag på 9,3 mnkr ur resultatutjämningsreserven 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2019 för Karlshamns kommun har upprättats.  
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till -7 mnkr för kommunen och +42 mnkr för 
kommunkoncernen.   
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt underskott i förhållande till budget 
på plus 2 mnkr, vilket fördelar sig med cirka -8 mnkr för nämnderna och cirka +11 mnkr 
för finansförvaltningen.   
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen närmar sig en god ekonomisk 
hushållning utifrån uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt det 
ekonomiska resultatet. För verksamheternas kvalitet och resultat visas en förhållande 
god måluppfyllelse men det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller kommunens 
ekonomiska resultat.  
 
Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

 Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2019 
 Bilaga Personalekonomisk redovisning 2019 
 Bilaga Folkhälsobokslut 2019 

 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2019 
Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2019 
Bilaga Personalekonomisk redovisning 2019 
Bilaga Folkhälsobokslut 2019 
Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram 2019 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att texten i sammanfattningen kompletteras med information 
om att kommunfullmäktige 2019-10-28 § 186 beslutade om ett uttag på 9,3 mnkr ur 
resultatutjämningsreserven 2019. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner arbetsutskottet besluta enligt det.
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Kommunstyrelsen 2020-04-14 82 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 
 
Kommunens årsredovisning 2019 
 
Koalitionens förslag till kommunstyrelsens beslut 
 
att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna det till revisorerna och till 
kommunfullmäktige för beslut.  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning 2019 för Karlshamns kommun har upprättats.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 § 186 om ett uttag på 9,3 mnkr ur 
resultatutjämningsreserven.  
 
Årets ekonomiska resultat uppgår till -7 mnkr för kommunen och +42 mnkr för 
kommunkoncernen.   
 
Kommunens driftredovisning uppvisar ett sammanlagt underskott i förhållande till budget 
på plus 2 mnkr, vilket fördelar sig med cirka -8 mnkr för nämnderna och cirka +11 mnkr 
för finansförvaltningen.   
 
Den övergripande bedömningen är att kommunen närmar sig en god ekonomisk 
hushållning utifrån uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt det 
ekonomiska resultatet. För verksamheternas kvalitet och resultat visas en förhållande 
god måluppfyllelse men det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller kommunens 
ekonomiska resultat.  
 
Till årsredovisningen finns fyra bilagor: 

 Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2019 
 Bilaga Personalekonomisk redovisning 2019 
 Bilaga Folkhälsobokslut 2019 

 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning 2019 
Bilaga resultatrapporter nämnder och bolag 2019 
Bilaga Personalekonomisk redovisning 2019 
Bilaga Folkhälsobokslut 2019 
Bilaga KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) med diagram 2019 
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Förvaltningsberättelse 
 

Översikt över verksamhetens utveckling  
 

mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Kommunen

Verksamhetens intäkter 432 510 521 495 405

Skatteintäkter, utjämningsbidrag 1 935 1 890 1 819 1 751 1 641

Verksamhetens bruttokostnader -2 291 -2 366 -2 220 -2 148 -1 983

Årets resultat -7 -110 27 16 2

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 

utjämnningsbidrag, % 101 105 99 99 100

Överskottsgrad, % -0,4% -5,8% 1,5% 0,9% 0,1%

Överskottsgrad i genomsnitt 5 år, % -0,7% -0,9% 0,9% 1,2% 1,6%

Soliditet (%) 65% 62% 66% 66% 65%

Soliditet, genomsnitt 5 år 65% 65% 66% 67% 68%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 47% 45% 48% 47% 46%

Investeringar (netto) 196 150 116 46 102

Självfinansieringsgrad (%) 4,0% 62,7% 127,6% 239,1% 95,2%

Långfristig låneskuld 150 155 185 213 243

Genomsnittlig låneränta, % 0,91 2,05 1,96 1,80 2,07

Skuldsättningsgrad, % 54 62 51 52 54

Borgensåtagande, mnkr 2 510 2 169 1 966 1 663 1 500

Antal månadsanställda (1 november) 3 102 3 247 3 203 3 239 3 046

Kommunfakta:

Folkmängd * 32 473 32 330 32 200 32 130 31 846

Kommunal skattesats * 21,76 22,21 22,21 22,21 22,21

2019 2018 2017 2016 2015

Den kommunala koncernen

Verksamhetens intäkter 1 252 1 166 1 088 998 918

Verksamhetens kostnader -2 884 -2 822 -2 586 -2 489 -2 325

Resultat efter finansiella poster 42 -42 85 48 6

Årets resultat 42 -42 73 40 6

Soliditet (%) 26% 27% 29% 31% 31%

Soliditet, genomsnitt 5 år, koncern 29%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 23% 23% 25% 26% 26%

Investeringar 853 456 504 297 304

Självfinansieringsgrad (%) 39% 55% 66% 84% 66%

Långfristig låneskuld 2 693 2 263 2 113 1 957 1 828

Genomsnittlig låneränta, % 1,05

Antal anställda 3 482 3 550 3 466 3 456 3 262  
 

1) Skatteväxling kollektivtrafik -45 öre 

2) Definitioner av nyckeltal framgår av avsnitt ”ord och begrepp”” 

3) Den kommunala koncernen inkluderar förutom Kommunen även koncernen Stadsvapnet i Karlshamn AB samt 50% utav Västblekinge 

Miljö AB. 
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Den kommunala koncernen redovisar ett resultat på +42 mnkr (- 42) efter finansiella poster 

för verksamhetsåret 2019 vilket är 84 mnkr bättre jämfört med föregående år.  

 

Kommunens resultat uppgår till -7 mnkr vilket är avsevärt bättre än föregående års resultat 

på -110 mnkr. Det förbättrade resultatet beror främst på att finansförvaltningens 

budgeterade effektiviseringar och minskningar av sjukfrånvarokostnader på 49 mnkr 2018 

fördelades ut på nämnderna 2019. Dessutom gjordes det nedskrivningar av aktier och 

investeringar på 49 mnkr 2018 och 2019 uppgår nedskrivningarna till 2 mnkr. Trots ett 

bättre resultat 2019 kvarstår behov av effektiviseringar för att klara budgeterat resultat på 1 

procent av skatter och bidrag  2020-2021. 

 

 

Den kommunala koncernen (organisation)  
 

Karlshamns kommun har 10 nämnder utöver Kommunfullmäktige och Revision och 

kommunens verksamhet är indelad i fem förvaltningar. Varje förvaltning arbetar med mellan 

en till tre nämnder. Förvaltningsorganisationen följer inte strikt nämndsorganisationen vilket 

innebär att en nämnd kan arbeta med flera förvaltningar.  

 

I kommunkoncernen ingår Stadsvapnet i Karlshamn AB med de helägda dotterbolagen 

Karlshamn Energi AB inkl Karlshamn Energi Elförsäljning AB och Karlshamn Energi Vatten 

AB, Karlshamnsbostäder AB, Karlshamns Hamn AB inkl Karlshamn Kombiterminal AB, 

Kreativum i Blekinge AB och Karlshamnsfastigheter AB. Från och med 2018 ingår 

Kreativum i Blekinge AB som ett helägt dotterbolag till Stadsvapnet i Karlshamn AB. 

Koncernen bildades 1997 och ägs till 100% av Karlshamns Kommun. I kommunkoncernen 

ingår även delägda Västblekinge Miljö AB. Samtliga bolag har sina säten i Karlshamn. 

 

Tillsammans med Olofströms och Sölvesborgs kommun äger kommunen del i följande 

bolag och förbund: Räddningstjänsten i Västra Blekinge samt Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Samtliga fem blekingekommuner är delägare i Cura individutveckling. Dessa har inte 

konsoliderats i den sammanställda redovisningen men ingår i den kommunala koncernen.  

 
VA-verksamheten, som fram till och med 2018 bedrevs i kommunal förvaltning, bedrivs 

sedan 2019 i ett helägt dotterbolag, Karlshamn Energi Vatten AB, till Karlshamns Energi 

AB. 33 personer fick ny arbetsgivare vid bolagiseringen. Sternölaboratoriet, som tidigare 

varit en del av VA-verksamheten, avvecklades per 31 december 2019. 
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Nämnder Verksamhet Privata utförare 

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling 
och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och kommunala bolags 
verksamhet. 
Kommunstyrelsen är också nämnd för 
Kommunledningsförvaltningen samt delar 
av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Nämnden för arbete och 
välfärd 

Nämnden ansvarar för:                                                                                   
Utredning och beslut, barn och familj samt 
öppenvård barn och familj och 
familjehem.                                                                                 
Utredning och beslut, vuxna och öppen 
vård vuxna.                                         
Socialpsykiatri.                                                                                                           
Arbetsmarknad, försörjningsstöd och 
introduktion.                                                                
LSS, utredning och beslut samt insatser 
till människor med funktionshinder.  

Från och med 1 september 
2017 bedrivs kommunens 
uppdrag för personlig assistans 
av privat företag (Carelli 
Assistans). 
Karlshamns kommun tillämpar 
inte Lagen om Valfrihet (LOV) 

Omsorgsnämnden Nämnden ansvarar för stöd i ordinärt och 
särskilt boende inom äldreomsorg, 
myndighet resurs samt hälso- och 
sjukvård. 

Karlshamns kommun tillämpar 
inte Lagen om Valfrihet (LOV) 

Nämnden för barn, 
ungdom och skola 

Nämnden ansvarar för förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem, fritidsgårdar, Ire natur- och 
kulturskola och den kommunala 
musikskolan. 

Fyra grundskolor (Montessori, 
Thoréns, Åryds friskola och 
Walldorf ) samt  
tre förskolor (Montessori, 
Walldorf och 
föräldrakooperativet 
Tummetott).  
 

36



 7 

Nämnder Verksamhet Privata utförare 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Nämnden ansvarar för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning, tentamensservice och 
studie- och yrkesvägledning 

I Karlshamns kommun finns en 
privat utförare, Gymnasieskola; 
Fria Läroverken. 
 

Kulturnämnden Nämnden ansvarar för kommunens kultur 
och bibliotek 

 

Teknik- och 
fritidsnämnden 

Nämnden ansvarar för Gata, trafik, 
maskin, park, marin, fritid och 
projektkontor 

 

Byggnadsnämnden Stadsbyggnadsavdelningen exklusive 
mark och exploatering och miljö. 
Nämnden är byggnadsnämnd enligt plan- 
och bygglagen och andra författningar  

 

Överförmyndarnämnden Nämnden ansvarar för: 
Tillsyn, utbildning och rekrytering  av god 
man, förvaltare och förmyndare 
(ställföreträdare). 
Förordnande av tillfällig ställföreträdare 
samt att utreda behov av ställföreträdare. 

 

Valnämnden Nämnden ansvarar för att genomföra 
lagstadgade val. 

 

Kommunrevision Den övergripande revisionsuppgiften är 
att granska om verksamheten följer och 
uppnår kommunfullmäktiges beslut och 
mål, att detta sker inom givna ekonomiska 
ramar och andra förutsättningar samt med 
en tillräcklig styrning och kontroll. 
Revisorerna har också uppgiften att 
granska verksamheten i kommunens 
företag, genom de lekmannarevisorer och 
revisorer som kommunfullmäktige utser i 
företagen. 

 

 
Bolag Verksamhet 

Stadsvapnet i Karlshamn 
AB 

Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala bolag. Bolaget ska utgöra 
moderbolag i en koncern som omfattar Karlshamns kommuns helägda bolag. 
Bolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. 
I den rollen ligger att övergripande på strategisk nivå samordna de 
kommunala bolagens verksamheter och utöva aktiv ägarstyrning av bolagen 
i enlighet med ägardirektiv samt riktlinjer, program och andra styrdokument 
som ägaren delger bolaget. Bolaget ska ha en löpande kommunikation med 
dotterbolagen i syfte att stödja och följa upp att dotterbolagen uppnår 
fastslagna mål. 
Bolaget ska genomföra resultat- och skattemässiga dispositioner för att 
optimera koncernens resurser, kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens 
omfattning och se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar för en hållbar 
utveckling i sina verksamheter. 

Karlshamnsfastigheter AB Föremålet för bolagets verksamhet är att främja näringslivet i Karlshamns 
kommun genom att förvalta och hyra ut lokaler. Vidare ska bolaget förvärva, 
äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter. Ändamålet 
med bolagets verksamhet är att stärka kommunens attraktionskraft och 
främja etableringar. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och 
syfta till att främja kommunens utveckling. 

Karlshamn Energi AB  Karlshamn Energi AB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen 
Karlshamn Energi Elförsäljning AB samt Karlshamn Energi Vatten AB. 
Verksamheten i Karlshamn Energi AB omfattar affärsområdena elnät, värme, 
bredband och med där tillhörande tjänster, medan elproduktion och elhandel 
bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB och affärsområdet 
vatten bedrivs i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB. Företagets vision 
är att vara det starkaste varumärket och det naturliga valet när hushåll och 
företag i regionen väljer energi och bredbandslösningar. Affärsidén är att 
skapa enkla, prisvärda och kundnära lösningar med starkt fokus på 
hållbarhet, lokala samarbeten och med ständig fokus på utveckling och 
service. 
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Bolag Verksamhet 

Karlshamn Hamn AB Karlshamns Hamn är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår Karlshamn 
Tank Storage (ägs till 50% av Karlshamns Hamn AB samt 50% av 
Scandinavian Tank Storage AB) och Karlshamn Kombiterminal AB (ägs till 
100%). Bolagets affärsidé är att erbjuda kundanpassade helhetslösningar 
inom området hamn, terminal och transporttjänster. Detta på ett sätt som ger 
långsiktig god lönsamhet och gynnar utvecklingen i regionen. Visionen är att 
vara en betydande logistiknod i Södra Östersjöområdet 

Karlshamnsbostäder AB Karlshamnsbostäder AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag. Föremålet för 
bolagets verksamhet är att inom Karlshamns kommun köpa, sälja, bebygga, 
förvalta och utveckla fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och 
därtill hörande lokaler. Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda 
goda bostäder och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i 
Karlshamns kommun samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. 

Kreativum i Blekinge AB Bolaget bedriver science center-verksamhet vilket innebär utbildning och 
utställningsverksamhet där bolaget stimulerar nyfikenhet och utvecklar 
undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik och 
entreprenörskap. Bolaget samverkar med skola, näringsliv och andra 
samhällsutvecklande intressenter. 

Västblekinge Miljö AB Västbleking Miljö AB är ett kommunalt miljöbolag med uppdrag att samla in, 
samordna, hantera och behandla avfall från kommunerna i västra Blekinge; 
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.  

 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Identifierad risk Beskrivning Hantering av risk 
Omvärldsrisk   

Brist på arbetskraft Svag befolkningstillväxt i 
Blekinge innebär problem att 
rekrytera personal inom både 
offentlig och privat sektor. 

Se kompetensförsörjning under 
verksamhetsrisk.  

Åldrande befolkning Ökat tryck på omsorgs-
verksamheten samt ökad 
försörjningsbörda då allt färre i 
arbetsför ålder ska försörja de 
som inte är i arbetsför ålder 
samt sjunkande 
skatteunderlag. 

Kommunen ska vara i fas med 
utbyggnaden av äldreboenden. 

Verksamhetsrisk   

Kompetensförsörjning Allt svårare rekryteringsläge 

inom många yrkeskategorier.  

 

En kompetensförsörjningsplan är 

framtagen för Karlshamns 

kommun som arbetsgivare.  

Arbetar med strategiska 

insatsområden: 

 Ledarskap 

 Arbetsmiljö 

 Anställningsvillkor  

 Arbetsinnehåll 

Finansiell risk   

Ränterisk Inom kommunkoncernen finns 
en räntebindningstid som är 
relativt lång i ett genomsnitt 
och där andelen lån med rörlig 
ränta och förfall kortare än 1 år 
uppgår till 23 % av totala 
låneskulden. Låg 
genomsnittsränta. 

Bedömning görs vid varje 
omsättning av lån samt 
nyupplåning så att det blir en 
balans på förfallotidpunkter 
samt bunden/ rörlig ränta. 
Investeringsplaner tas fram för 
bolag och kommun. 
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Identifierad risk Beskrivning Hantering av risk 
Finansieringsrisk Kommunkoncernens låneskuld 

är relativt hög vilket kan 
innebära en risk för att hamna i 
en situation där det skulle 
kunna bli svårt med 
nyupplåning. Kommunens 
andel av lånen är låg men 
kommunen har ett stort 
borgensåtagande. 

Samplanering och prioritering 
av de investeringar som 
behöver göras. Anpassningar 
och effektiviseringar i syfte att 
få positiva ekonomiska resultat. 

 

Omvärldsrisker 
Tillväxten i omvärlden försvagas nu framförallt i de länder som är viktiga exportmarknader 

för Sverige. Den svaga kronan har bidragit till att det hittills inte påverkat den svenska 

exportindustrin. Företagen i Karlshamns närhet är exportberoende. Coronavirusets utbrott i 

Kina riskerar att drabba olika industriverksamheter i Sverige vilket i sin tur kan komma att 

påverka Karlshamns Hamn genom uteblivna transporter. En lågkonjunktur med minskad 

export  innebär sannolikt en ökad arbetslöshet vilket kan innebära ökat behov av 

försörjningsstöd på sikt. 

 

BNP- tillväxten 2019 blev 1,2 procent. Bedömning är ändå att lågkonjunkturen som troligen 

märks i slutet av 2020 blir mild. BNP tillväxten förväntas öka med 0,9 procent 2020, 1,8 

procent år 2021, 2,1 procent år 2022, 1,7 procent år 2023.   

 

Staten kan underlätta genom att statsbidragen i större utsträckning blir mer generella och 

värdesäkrade. Riktade statsbidrag förvårar på olika sätt effektivisering i verksamheten då 

de ökar kostnadsnivån, skapar förväntningar och minskar krismedvetenheten. 

Effektiviseringar och anpassningar genomsyrar redan idag diskussioner och verksamhet i  

kommunen. Behovet av effektiviseringar inom kommunen kvarstår under kommande 

treårsperiod. Konsekvensen av att inte klara effektiviseringarna, förutom en fortsatt för hög 

kostnadsnivå, är att kommunen inte klarar av att egenfinansiera del av de investeringar 

som bedöms som nödvändiga för kommunens verksamheter utan tvingas låna till delar av 

investeringsbehovet.  

 

Befolkningsstruktur och befolkningsutveckling 

Under 2019 ökade befolkningen i riket med 97 404 personer och det var den lägsta 

folkökningen sedan 2013, och lägre än den genomsnittliga ökningen under årtiondet. 

Befolkningen i Sverige ökar för tillfället av att det dels föds fler än det dör, men framförallt är 

invandringen större än utvandringen. Cirka 73 procent av folkökningen förklaras av 

migrationen. Att folkökningen förra året var lägre än de föregående åren förklaras till stor 

del av det minskade antalet invandrare. Under 2019 invandrade 115 805 personer, en 

minskning med 13 procent jämfört med 2018. 

 

Trenden i Sverige är att befolkningsmängden ökar och befolkningen i yngre och äldre åldrar 

ökar snabbare än antalet personer i yrkesverksam ålder. Det innebär att efterfrågan på 

välfärdstjänster ökar mer än vad som kan finansieras genom ökad sysselsättning och 

därmed ökade skatteintäkter.  
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Blekinge är ett av tre län med minskande befolkning 2019 (-78 personer). Karlshamn är den 

enda Blekingekommun som ökar. Karlshamns kommuns befolkning har under 2019 ökat 

med 143 invånare till 32 473 personer. Ökningen i Karlshamn beror främst på ett 

invandringsöverskott men även på en ökad inrikes inflyttning från andra kommuner.  

 

Januari - December 2019 2018 2017 2016 2015 

Födelseöverskott -59 -79 -89 -87 -52 

Invandringsöverskott 92 202 289 518 355 

Inrikes 
flyttningsöverskott 

110 7 -130 -147 -55 

Folkökning 143 130 70 284 248 
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Befolkningsutveckling i Blekinge       

Januari - december 2019 2018 
Förändring 

18-19 
Förändring 

% 
2017 2016 

Blekinge 159 606 159 684 -78 -0,05% 159 371 158 453 

Karlshamn 32 473 32 330 143 0,44% 32 200 32 130 

Karlskrona 66 622 66 675 -53 -0,08% 66 666 66 262 

Olofström 13 426 13 516 -90 -0,67% 13 482 13 417 

Ronneby 29 633 29 695 -62 -0,21% 29 568 29 207 

Sölvesborg 17 452 17 468 -16 -0,09% 17 455 17 437 

 

Andelen personer med utländsk bakgrund var 17,8 procent i Karlshamn (17,1 procent 

2018) jämfört med 25,5 procent för riket (24,9 procent). Sett till totalbefolkningen var 

Karlshamn storleksmässigt på 81:a plats i landet (oförändrat sedan 2012). 

 

Könsfördelningen är relativt jämn i Karlshamn, 49,6 procent kvinnor och 50,4 procent män. 

För Blekinge är siffrorna 49,0 procent kvinnor och 51,0 procent män. 

 

Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,1 år jämfört med Blekinge 43,4 år och 41,2 år för 

riket totalt. I Blekinge ligger Olofström och Sölvesborg högst med 45,1 år och Karlskrona 

lägst med 42,1 år. Ronneby ligger på 43,5 år. Enligt befolkningsprognosen räknas 

medelåldern år 2029 ligga på 44,3 år i Karlshamn men stiga till 42,1 år för riket. 

 

 
 

Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (25 procent mot 20 

procent), medan antalet barn och ungdomar 0-18 år är något lägre (20 procent mot 22 

procent. Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar är betydligt lägre (55 procent mot 58 

procent). 
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Försörjningsbördan (hur många fler personer de som arbetar och är mellan 20-64 år 

behöver försörja) ligger 2019 på 0,87 för Karlshamn och 0,76 för riket. Om 10 år beräknas 

den vara 0,91 i Karlshamn och 0,80 i riket. 

 

Arbetsmarknad 
På riksnivå förväntas arbetslösheten öka främst inom näringsliv, industri- och 

varuproducerande branscher men även inom offentlig sektor om än i mindre omfattning. 

Samtidigt minskar Arbetsförmedlingen antalet kontor samt minskar ersättningen till 

arbetsmarknadspolitiska program. Konsekvensen blir ett ökat tryck på kommunernas 

arbetsmarknadsorganisationer.  

 
Bostadsmarknad 
Behovet av prisvärda bostäder för yngre är fortsättningsvis stort i Karlshamns kommun. 

Privata initiativ har resulterat i nya hyres- och bostadsrätter i våra tätorter och flera nya 

projekt befinner sig i ett planeringsstadium. Bygget av Östralycke i Asarum har bidragit till 

positiv flyttkedja i resten av kommunen. Medan privata aktörer planerar och bygger i 

attraktiva, marknadsmässigt anpassade lägen har Karlshamnsbostäder satsat på att 

planera i våra mindre orter vilket skapar nödvändig balans på bostadsmarknaden och bidrar 

till att utveckla landsbygden. Karlshamns kommuns nya vision ”Karlshamn 50 000”, som 

innebär att vi siktar mot att växa och bli 50 000 invånare, innebär att större exploaterings- 

och planeringsprojekt kommer att behöva prioriteras i syfte att leva upp till visionen. 

         

Betydande avtal och regelförändringar 
Försäkringskassans tolkning av personlig assistans har blivit striktare och uppräkningen av 

den  statliga ersättning kommunerna får för utförda tjänster har varit låg vilket innebär att 

kommunerna får ta ett större kostnadsansvar för personer med funktionsnedsättningar.  

 

Skatteväxling av kollektivtrafiken genomfördes i Blekinge 1/1 2019. 

 

Från och med 1/1 2019 övertog Karlshamn Energi Vatten AB huvudmannaskapet för den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Karlshamns kommun. 
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Hållbarhet 
Förutsättningarna för att Karlshamns kommun ska uppnå målen som berör kommunen för 

Agenda 2030 är goda där det kan konstateras att det finns förutsättningar för en hög social 

hållbarhet i kommunen och där det visar sig att Karlshamn inte sticker ut nämnvärt i 

förhållande till riket. Därmed är det viktigt att fortsätta arbeta med att utveckla dessa 

förutsättningar för att få en ännu mer jämlik befolkning där alla människors lika värde står i 

fokus.  

Den 27 november 2017 antog Kommunfullmäktige i Karlshamn Folkhälsopolicyn som gäller 

mellan 2018-2023. Riktlinjer fastställdes i Kommunstyrelsen den 6 mars 2018 som 

beskriver hur folkhälsoarbetet ska ledas och drivas framåt. Folkhälsoarbetet ska vara en 

naturlig del i planeringen och ingå i ordinarie styr- och ledningsstrukturer. Hela 

organisationen, politik och verksamhet ska ta ett gemensamt ansvar för att 

folkhälsoperspektiven inte glöms bort i planering och genomförande. För innevarande 

policyperiod har tre fokusområden valts ut, Psykisk hälsa, Hälsofrämjande miljöer och 

levnadsvanor samt ANDT(alkohol, narkotika, dopning och tobak). 

 

Folkhälsobokslut finns som bilaga till årsredovisning 2019.  

 

Verksamhetsrisker 
 

Kompetensförsörjning inom kommunkoncernen 

Karlshamns kommun arbetar på olika sätt för att vara en attraktiv arbetsgivare. En 

kompetensförsörjningsplan är framtagen för Karlshamns kommun som arbetsgivare. Detta 

mot bakgrund av det allt svårare rekryteringsläget inom många yrkeskategorier. Kommunen 

ser en ökad svårighet att rekrytera inom vissa yrkeskategorier exempelvis arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter, lärare med vissa inriktningar och planarkitekter. 

 

Enligt en undersökning som gjorts bland nyanställda medarbetare i Karlshamns kommun, var 

de viktigaste faktorerna för att trivas på en arbetsplats relationen med kollegor, bra ledarskap 

och stimulerande arbetsuppgifter.  

 

Utifrån dessa faktorer är inriktningen i Karlshamns kommun att arbeta med följande 

strategiska insatsområden: 

 Ledarskap 

 Arbetsmiljö 

 Anställningsvillkor  

 Arbetsinnehåll 

 

Dessa strategiska insatsområden syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 

 

Finansiella risker 

Det finansiella målet om överskott i förhållande till skatteintäkter och bidrag är 1,0 procent i 

genomsnitt under senaste femårsperioden. Karlshamn har även under senaste 

högkonjunkturen haft svaga ekonomiska resultat. Det innebär att det ekonomiska läge vi nu 

befinner oss i, och troligen på väg in i en lågkonjunktur, är ännu besvärligare och kräver 

mycket kraftfulla tag för att komma tillrätta med.  
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Kommunen behöver förändra och utveckla sina verksamheter för att kunna minska sina 

kostnader. Det ökade trycket på utbyggnad och förändring av vissa verksamheter, framför 

allt inom förskola och skola i kommunen, påverkar även behovet av investeringar i nya 

verksamhetslokaler. I kommunkoncernen finns ett stort behov av investeringar kommande 

år.  

 

Likviditet och soliditet 
 
Kommunkoncernen  
Soliditeten i koncernen uppgick per 31 december 2019  till 26 procent vilket är minskning 

jämfört med föregående år (27 procent). Försämringen av soliditetstalet är hänförlig till att 

investeringar finansierats i högre grad med extern finansiering än eget kapital. Soliditeten är 

högre än de 25 procent som fastlagts som finansiellt mål för kommunkoncernen. 

 
Kommunen 
Kassalikviditeten i kommunen är oförändrad jämfört med 2018 och uppgår till 19 procent. 

Trots en likviditet under hundra procent bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt 

vara tillfredsställande men i längden inte hållbar. Förklaringen till detta är att en stor del av 

kommunens kortfristiga skulder utgörs av semesterlöneskuld som inte kommer att omsättas 

under det närmaste året. Om man bortser från semesterlöneskulden uppgår 

kassalikviditeten till cirka 24 procent. Semesterlöneskulden inkl. okompenserad övertid har 

minskat med ca 4 mnkr, från 86 mnkr 2018 till 82 mnkr 2019. 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Soliditeten visar hur 

stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel. Soliditeten 

uppgick till 65 procent 2019 (62 procent) vilket är en ökning mot föregående år. Den 

genomsnittliga soliditeten de senaste fem åren uppgår till 65 procent, samma nivå som för 

2018.  

 

Låneskuld och räntor 
 
Kommunkoncernen 

Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick per 31 december 2019 till 2 720 mnkr. Skulden 

har ökat i koncernen med 440 mnkr under 2019 till följd av investeringar i koncernen och 

förväntas öka ytterligare under 2020 till följd av investeringar i kommunen och 

koncernbolagen. 

 

Upplåningen inom kommunkoncernen löper med både fast och rörlig ränta. Cirka 618 mnkr 

har en räntebindningstid under 1 år. Genomsnittlig räntebindningstid är 3,67 år.  

Genomsnittlig ränta uppgick 2019 till 1,05 procent i koncernen. En förändring i räntekostnad 

inklusive refinansieringsantaganden vid en parallell höjning av hela räntekurvan med 1 

procent skulle medföra ökade kostnader på 2 120 tkr 2020 (KI Finans, Finansrapport för 

alla affärer, Karlshamns kommun 200226). En ränteökning slår inte fullt ut under 2020 

eftersom merparten av låneportföljen är bunden. 

 

Kommunen 

Vid utgången av 2018 var Kommunens låneskuld 164 mnkr (varav 9 mnkr investeringsfond 

VA) och 150 mnkr vid utgången av 2019. Merparten av låneskulden avsåg VA-

verksamheten som bolagiserades 1 januari 2019.  
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I kommunen löper 100 mnkr med räntebindningstid 2-5 år och 50 mnkr med ränte-

bindningstid 5-10 år. Genomsnittlig ränta har sänkts från 2,05 % till 0,91 % 2019. Den 

genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 4,68 år.  

 
Andelen bundna lån bör i normalfallet ligga i intervallet 2-5 år och andelen lån med rörlig 

ränta bör inte överstiga 50 %. Högst 40 % av de bundna lånen i skuldportföljen får 

omsättas/ förfalla under ett och samma år. 

 

Vid omsättning av lån samt nyupplåning har valet  det senaste åren varit att få längre 

bindningstid till låg ränta då bedömningen har varit att räntorna i närtid kommer att stiga. De 

förväntade räntehöjningarna har hittills uteblivit men då kommunen tidigare haft betydligt 

högre räntenivåer har genomsnittsräntan ändå kunnat sänkas vid omsättning av lån. 

Kommunen har sedan många år tillbaka haft en god likviditet och därav även en låg 

låneskuld då  investeringarna  självfinansierats i stor utsträckning. 

 

Det investeringsbehov som finns, tillsammans med något sämre likviditet, gör att 

kommunen troligen kommer att behöva låna för att finansiera kommande investeringar i 

större utsträckning. Med stor sannolikhet kommer kommunen ej att erbjudas de låga räntor 

vi under flera år vant oss vid. Det finns en risk att de finansiella kostnaderna ökar på grund 

av högre räntenivåer och ökad upplåning.    

 

Utrymmet för att investera beräknas som årets resultat + avskrivningar.  

Utifrån 2019 års resultat (-7 mnkr) och avskrivningar (93 mnkr) blir detta 86 mnkr. 

 

Då kommunen har svaga resultat innebär det att det i större utsträckning än tidigare 

kommer att krävas extern finansiering för att klara de budgeterade investeringsnivåerna.  

Investeringsbudgeten uppgår till 289 mnkr 2020 och 250 mnkr per år 2021-2022, totalt 789 

mnkr. Inte minst på grund av behovet av investeringar är det viktigt att förbättra de 

ekonomiska resultaten. Till detta kommer omfattande investeringar i koncernbolagen. 

 
Borgensåtagande 
Borgensåtagandet har ökat med 341 mnkr jämfört med 2018 och uppgår till  

2 510 mnkr. Borgensåtagandet är till största delen (2 445 mnkr eller 97 procent) hänförbart 

till kommunens helägda bolag. Borgensavgiften för de kommunala bolagen för år 2019 var 

0,3 procent på borgensbeloppet vid årsskiftet.  

 

Såväl kommunen som de kommunala bolagen står inför stora aviserade investeringsbehov 

de närmaste åren. Kommunens finansiella åtagande inkluderar även borgen för de 

kommunala bolagen och det finns därför behov av att vara observant på, föra en 

diskussion, göra en bedömning samt prioritera utifrån den samlade investeringsnivån. Detta 

för att inte hamna i ett läge där kommunen inte längre kan tillgodose medborgarnas behov 

utan får ett begränsat utrymme att agera. Kommunens borgensåtagande är stort redan i 

nuläget.  
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Pensionsförpliktelser 
 
Kommunkoncernen 

Inom kommunkoncernen finns försäkringslösningar för att hantera bolagens 

pensionsåtaganden. 

 

Kommunen 

Kommunens pensionsförpliktelser uppgår till 724 mnkr. 

Kommunfullmäktige beslutade september 2000 att pensionsmedel tillsvidare till högsta 

möjliga individuella del utbetalas till av den anställde vald kapitalförvaltare/ 

pensionssparkonto.  

 

Pensionsförpliktelserna tryggas genom en pensionsförsäkringslösning med KPA Pension. 

Försäkringspremierna faktureras löpande utav KPA Pension och möjlighet finns via 

pensionsvalet att välja förvaltare för den anställde.  

 

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i balansräkningen. En 

mindre del avseende pensioner efter 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. 

Denna avsättning samt ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 minskar 

årligen då inga nya insättningar har utförts sedan övergången till försäkringslösning. Under 

åren 2005-2007 gjordes förtidsinlösen av ansvarsförbindelsen med totalt 33,8 mnkr 

inklusive särskild löneskatt. Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda redovisas som en 

avsättning i balansräkningen.  

 

Ansvarsförbindelsen samt avsättningen i balansräkningen inkluderar särskild löneskatt som 

uppgår till 24,26% av pensionsförpliktelserna. Det finns inga placeringar avseende 

pensionsmedel. 

 

Pensionsförpliktelse, Kommunen 2019 2018 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen;     

 - Avsättning inklusive särskild löneskatt 7 8 
 - Avsättning inklusive särskild löneskatt för 
förtroendevalda 2 2 

 - Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 622 644 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 93 84 

Summa pensionsförpliktelser 724 738 

      

Förvaltade pensionsmedel     

Totalt pensionsförsäkringskapital KPA pensioner 110 94 

 - varav överskottsfond 1 1 

Summa förvaltade pensionsmedel 110 94 

      

Finansiering     

Återlånade medel 614 644 

Konsolideringsgrad 15% 13% 

 

Enligt prognosen från KPA Pension kommer ansvarsförbindelsen inkl särskild löneskatt att 

minska med 97 mnkr till cirka 526 mnkr år 2024 då det ej tillkommer några nya 
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pensionstagare utan snarare blir färre som omfattas av ansvarsförbindelsen. Även 

avsättning inklusive särskild löneskatt minskar enligt prognosen med cirka 4 mnkr till 3 mnkr 

år 2024.  

 

Den avgiftsbestämda ålderspensionen (KAP-KL, AKAP-KL) som förvaltas av KPA Pension 

beräknas enligt prognosen öka med 15 mnkr till 82 mnkr, inklusive löneskatt, fram till 2024. 

Den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) ökar enligt prognosen med 3 mnkr till 28 

mnkr år 2024. 

 

Ökningarna förklaras bland annat av ökad lönesumma. Lönesatsningar de senaste åren, 

bland annat inom utbildningsförvaltningen, har inneburit att fler anställda kommit över den 

så kallade brytpunkten vilket påverkar beräkningarna och prognoserna. Även framtida 

inflation samt inkomstbasbelopp som påverkar pensionsunderlaget beaktas i prognosen. 

 
Skatteintäkter och statsbidrag 
 

Kommun 
Kommunal 

skattesats år 
2019 * 

Plats i 
förhållande till 

övriga 290 
kommuner 

Kommunal 
skattesats år 

2018 

Karlskrona 21,65% 129 22,10% 

Ronneby 21,91% 159 22,36% 

Karlshamn 21,76% 142 22,21% 

Olofström 21,71% 137 22,16% 

Sölvesborg 21,82% 150 22,27% 

Genomsnitt Blekinge  21,77%   22,22% 

Genomsnitt mindre 
stad/tätort 
(Kommungruppen som 
Karlshamn tillhör 

22,01%   22,05% 

Genomsnitt liknande 
kommuner  utifrån 
strukturkostnad 

21,48%   21,45% 

* Skatteväxling kollektivtrafik mellan 
Kommuner och Regionen 2019      

 
Skatteunderlagsutveckling 

Största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete och den arbetsföra delen av 

befolkningen ökar betydligt långsammare. Den kommunala skatteunderlagstillväxten 

dämpas 2020-2021 till följd av minskad sysselsättning för att  2022-2023 nå historiskt 

genomsnittligt värde.  

 

I budget 2020 samt planåren 2021-2022 finns inga signaler om en planerad skattehöjning i 

kommunen. 

 

Enligt SKRs prognos i maj 2019 som utgör grund för kommunens budget 2020 samt 

planåren 2021-2022 ökar skatter och bidrag med 41 mnkr 2020 respektive 44 mnkr och 62 

mnkr för åren 2021-2022.  
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mnkr  2020 2021 2022 

Skatter och bidrag enligt budget för 2020 och flerårs-

planen för 2021 och 2022 beslutad av KF 190923 § 159 
1 969 2 013 2 075 

Skatter och bidrag enligt SKRs prognos december 2019 1 980 2 035 2 102 

Skatter och bidrag enligt SKRs prognos februari 2020 1 974 2 029 2 098 

Regeringen, avisering 20/1 2020, samt 

oppositionspartierna, riksdag 19/3 *) 
16,5   

Skillnad 21,5 16 23 

*) Den 20 januari 2020 presenterade regeringen ett förslag som innebär att 5 miljarder kronor ska 
tillskjutas sektorn redan under år 2020; 3,5 miljarder av dessa avser kommuner. Tillskottet ska vara 
nivåhöjande från och med 2020. Förslaget förväntas ingå i regeringens vårändringsbudget som 
presenteras den 15/4. Därefter har oppositionspartierna aviserat ytterligare 2,5 mnkr till välfärden 
(riksdagen 19/3). Vare sig regeringens eller oppositionspartiernas förslag enligt ovan om höjda 
statsbidrag kommande år, ingår i SKR beräkningar för ”Skatter & Bidrag”. Källa: SKR (2020-02-13). 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
 

Kommunen 

Den nya reviderade Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, trädde i kraft den 1 juli 2019 med 

förändringar när det gäller begreppen utbildning, undervisning och omsorg. Förskollärares 

ansvar finns beskrivet och förskolechef benämns numera som rektor. Förutom dessa 

förändringar finns nya skrivningar om digital kompetens, hållbar utveckling, barnkonvention, 

jämställdhet med mera 

 

Många interna omflyttningar inom omsorgen med syfte att få en effektivare organisation. 

Flytt av Solrosen och Perennagården till Östralycke, Flytt av korttidsverksamhet från 

Persgård till Solrosen, Tre hemtjänstenheter centralt i Karlshamn har flyttat till gemensam 

lokal på Pilvägen och hemtjänsten i Asarum har flyttat till ny lokal. Dessutom planeras 

avveckling av äldreboendet på Båtsmansgården. 

 

Två nya gruppbostäder inom LSS har startat under 2019, fyra kostnadskrävande 

gruppbostäder har avvecklats och omstrukturering av LSS-boendena fortsätter. 

 

2019-04-08 beslutade kommunfullmäktige § 65 att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering där Karlshamns kommun förvärvar cirka 66 hektar av fastigheten 

Duveryd 5:1 för sammanlagt 26 400 tkr och gav kommunstyrelsens ordförande samt 

kommundirektören i uppdrag att efter säljarnas påskrift underteckna avtalet.  

 

En handpenning på 2 000 tkr har erlagts under året och resterande del av ersättningen 

betalas senast en månad efter att beslutet om fastighetsbildningen vunnit laga kraft.  

 

Fastigheten Duveryd 5:1 ligger strategiskt mellan Karlshamn och Asarum, helt inom 

utvecklingsområde för verksamheter enligt översiktsplanen. Ett förvärv av del av denna 

fastighet möjliggör för utveckling i linje med översiktsplanens intentioner. 
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Enligt beslut i KS 2019-11-05 § 280 fick mark- och exploateringsingenjören i uppdrag att 

markanvisa del av Duveryd 5:1. Prospektet har annonserats på kommunens hemsida under 

november till januari. Intressent har hittats enligt det prospekt som kommunstyrelsen 

godkänt. 

KS beslutade 2020-02-04 § 14 att godkänna markanvisningsavtal med Skåneporten 

Fastigheter AB och uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att 

teckna avtalet. Kommunen anvisar till bolaget ett markområde på 36 hektar som består av 

del av fastigheten Duveryd 5:1 och är beläget vid korsningen mellan väg E22 och väg 29. 

 

Bolagen 

Karlshamn Energi AB fortsätter utveckling av affärsområdet ”Bredband” i snabb takt. 

Utbyggnad sker även på landsbygden. Efterfrågan på denna tjänst är stor både från 

företags- och privatkunder. Från och med 1 januari 2019 har huvudmannaskapet för VA-

verksamheten övertagits från Karlshamns kommun. 

 

Karlshamnsbostäder AB har färdigställt trygghetsboendet Korpalyckan i Asarum samt sista 

etappen på vårdboendet Östralycke under året. Lägenheter som Migrationsverket tidigare 

har hyrt har återställts. Ny VD, ekonomichef samt marknadschef har tillträtt under hösten. 

 

Karlshamns Hamn AB ökade omsättningen och resultatet väsentligt under 2019 främst 

beroende på ett stort gasrörsprojekt samt positiv utveckling av lager och skogsprodukter. 

Hamnens verksamhetsområde är konjunkturkänsligt och påverkas av rådande 

världsmarknadsläge. Året har generellt sätt präglats av en god konjunktur med undantag för 

olja där konjunkturen är sämre. 

 

Karlshamnsfastigheter AB har arbetat med grundläggningen av nybyggnationen på östra 

Piren som stod klart i slutet av sommaren. Upphandling pågår avseende nybyggnation. Ny 

VD och styrelse tillträdde under hösten. 

 

Kreativum i Blekinge AB har ökat antalet besökande med 8 % sedan 2018 och därmed har 

det minskande antalet besökare vänt. Besök från offentliga organisationer, skolbesök och 

gruppbokningar, har minskat kraftigt vilket inneburit kraftigt minskade intäkter och negativ 

resultatpåverkan. Ny styrelse tillträdde under hösten. 

 

 

Styrning och uppföljning av den kommunala 

verksamheten   
2014 tog kommunfullmäktige beslut om Kompass Karlshamn, kommunens styrsystem som 

sattes i full drift 2015. Efter ett par år gav kommunens ledningsgrupp (LG) en arbetsgrupp i 

uppdrag att se över hur implementering skett, hur ägarskap av styrsystemet fungerade och 

vilken acceptans som fanns för styrsystemet. Ledorden för översynen var förenkla och 

förtydliga. Utvecklingsarbetet har lett fram till ett förslag till uppdaterad policy för styrning 

och kvalitetsutveckling som kommunfullmäktige kommer att behandla under våren 2020.  
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Struktur för styrning och ansvar 

Den kommunala verksamheten styrs såväl av statliga som kommunala styrdokument. 

Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som utöver kommunstyrelsen behövs för att 

kommunen ska fullgöra sina uppgifter. 

Ytterst ansvarig för styrning och ledning är den politiska organisationen i Karlshamns 

Kommun. Detta genom beslut i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 

Kommunfullmäktige beslutar om bland annat vision, mål, budget, prioriteringar och 

ambitionsnivåer för kommunen samt om reglementen för nämnder. För bolagen beslutar 

fullmäktige om bolagsordning och ägardirektiv. 

 

Vision. Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats 

om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare. 

 

Kommunprogrammet innehåller de politiska viljeinriktningarna och beslutas av 

kommunfullmäktige inför varje mandatperiod. Kommunprogrammet talar om vad vi ska göra 

för att arbeta i visionens riktning och där finns kommunens inriktningsmål som hjälper till att 

planera arbetet under perioden så att vi gör rätt saker.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat om fem inriktningsmål för mandatperioden: 

 Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 

 Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 

 Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 

 Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 

 Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

 

Reglementen för nämnder och styrelse reglerar respektive nämnds uppdrag och 

ansvarsområden. 

 

Bolagsstyrelserna styrs av aktiebolagslagen samt av bolagsordningen, som beslutas av 

kommunfullmäktige via bolagsstämman, och av ägardirektiven som beslutas direkt av 

kommunfullmäktige. Bolagsstyrelserna beslutar om mål, budget, prioriteringar och 

ambitionsnivåer för sin verksamhet. 

Mål- och budgetdokumentet konkretiserar kommunprogrammet och innehåller mål och 

budget för det kommande året och planer för ytterligare två år. Översyn av kommunens 

budgetprocess pågår och kommer att lyftas till politiskt beslut under våren 2020. 

 

Nämnder och styrelser fastställer verksamhetsplaner/affärsplaner. Dessa planer uttrycker 

mål, prioriteringar/strategiska utvecklingsområden, budget och övriga förutsättningar (t ex 

nuläge och omvärldsanalys). Mål och mått skapar möjlighet för organisationen att följa om 

verksamheten är på väg mot önskvärda resultat. 

 

Förvaltningar (verksamheter och enheter) utarbetar verksamhetsplaner med prioriterade 

utvecklingsområden och konkretisering av vilka insatser som ska genomföras under 

kommande period. Internbudgeten anger de ekonomiska förutsättningarna. 
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Genomförandet bärs av organisationens medarbetare. Förvaltningschefer och VD är ytterst 

ansvariga för de verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat som uppnås och för att 

verkställa och följa upp uppdraget. 

 

Varje chef ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, analysera och förbättra 

verksamheten inom det givna uppdraget.  

 

Uppföljning, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och intern kontroll 

Resultat (Mål, verksamhet och budget) följs upp tre gånger per år, tertial 1, tertial 2 

(delårsrapport) och i årsredovisningen. Därutöver lämnar nämnder och bolag 

ekonomiuppföljning till KS efter februari och efter oktober.  

 

Nämnder, bolag och verksamheter har ansvar för att följa upp sin verksamhet utifrån 

fastställd verksamhetsplanering. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Med 

tanke på det ekonomiska resultatet 2018 och den ekonomiskt trängda situationen som 

Karlshamn fortfarande befinner sig i har kommunstyrelsen haft löpande dialoger med 

framför allt nämnden för arbete och välfärd, barn och ungdomsnämnden och med 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.  

 

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS resultatdialoger tre gånger per år (tertial och 

helår) med nämnder och bolag. Dessutom genomförs budgetdialoger varje år med 

nämnder och bolag inför uppstart av budgetprocessen. 

 

Varje nämnd fastställer årligen en intern kontrollplan i samband med beslut om 

verksamhetsplan. Även bolagen arbetar med sin intern kontroll. Uppföljning av den interna 

kontrollen sker i resultatrapporter i samband med delårsrapport (augusti) och årsbokslut.  

 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk 

ställning 

Bedömning av resultat och måluppfyllelse av 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 om kommunens mål och budget för 2019 och 

vid samma tillfälle beslutades om Kommunprogram med inriktningsmål för mandatperioden 

2019-2022.  

 

Från och med 2019 beslutar kommunfullmäktige om 5 inriktningsmål och därefter uppdras 

åt nämnder och bolag att besluta om nämndsmål och lämpliga uppföljnings- och 

resultatanalysmetoder. 

 

En redovisning av måluppfyllelse och resultat för Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

återfinns här kompletterat med kommunens resultat i KKiK, Kommunens Kvalitet i korthet.  
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Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och i 

dagsläget omfattar ca 260 kommuner. För mer information se även ”Bilaga, Kommunens 

Kvalitet i Korthet” som är kompletterat med kommentarer samt jämförande diagram med 

övriga deltagande kommuner. 

 

OBS att en del av måtten redovisas för föregående år då resultat ännu inte är klara för 

2019. De flesta av de tomma rutorna betyder att det inte finns nyare resultat än de som 

avser 2018, dvs det finns inte senare publicerad nationell statistik.  

Färgmarkeringarna i tabellerna har följande betydelse: 

 

De 25 procent kommuner som placerat sig högst 

De 50 procent kommuner som placerat sig i mitten 

De 25 procent kommuner som placerat sig lägst 

 

Bedömning av resultat och måluppfyllelse av kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 

Alla nämnder och bolag har arbetat aktivt för att nå en bra måluppfyllelse. För att göra 

bedömning om kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnåtts används respektive nämnds 

och bolags egen bedömning om måluppfyllelsen. Resultatet av årets måluppföljning visar 

på ett varierande resultat men med en riktning mot en god måluppfyllelse. I många fall kan 

vi se att resultaten är goda i Karlshamn i förhållande till andra kommuner och till medel i 

riket.  

 

Den övergripande bedömningen är att kommunen närmar sig en god ekonomisk 

hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt det ekonomiska 

resultatet. För verksamheternas kvalitet och resultat visas en förhållandevis god 

måluppfyllelse men det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller kommunens ekonomiska 

resultat.  

 

I kommande avsnitt görs en bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till 

kommunfullmäktiges inriktningsmål.  

 

För uppföljning av kommunfullmäktiges mål på nämnds- och bolagsnivå, se även 

respektive nämnds och bolags redovisning i ”bilaga till årsredovisning, nämnders, bolags 

och förbunds resultatrapporter”. 

 

Inriktningsmål 1: Karlshamn tar ansvar för morgondagens 

samhälle 
Sammanfattningsvis bedöms att måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god. 

 

Kommunledning 

En handlingsplan för saneringsarbete och deponier är antagen och kommer att genomföras 

under kommande år, vilket inte bara kommer att ge positiva miljövinster utan också 

användbar mark som i sin tur kan exploateras eller säljas av. 
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Projektet med samordnad varudistribution, där man under året främst arbetat med 

upphandling av leverantör och kartläggning av leveranspunkter är nu redo för ett 

genomförande under 2020, med förväntade resultat kommande år. 

 

Arbetet med folkhälsa fortgår där tre fokusområden har valts ut; psykisk hälsa, 

hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor samt ANDT (alkohol, narkotika, dopning och 

tobak). 

 

Arbete och Välfärd 

Nämnden för arbete och välfärd har fokuserat på barn och ungdomars psykiska hälsa samt 

att minska på barnfattigdomen. Ungdomars psykiska hälsa mäts i 

Drogvaneundersökningen som bland annat speglar barn och ungdomars psykiska hälsa. 

Den senaste undersökning visar att den psykiska hälsan i målgruppen har försämrats. Det 

krävs ett utökat samarbete internt i kommunen och med externa aktörer för att finna 

åtgärder som resulterar i förbättrad psykisk hälsa. Åtgärder för att minska barnfattigdomen 

pågår. Processen från bidrag till egen försörjning skall förbättras så att föräldrar snabbare 

hamnar i egen försörjning. 

 

Samhällsbyggnad 

Byggnadsnämnden har arbetat med initiativ såsom införande av en digital bygglovsprocess 

som ska underlätta för våra medborgare och företag i sin ansökan om bygglov. Flera 

detaljplaner med varierat ändamål har tagits fram under året.  

 

Trygghetsinsatser som främjar cykling såsom belysning av cykelbanor, faciliteter för 

cyklister  har utvecklats. 

 

Idrott och motion för alla har skett genom att det skapats förutsättningar till att erbjuda 

motionsformer för alla, oavsett ålder och ekonomiska förutsättningar. Goda exempel är 

arbetet med en tillgängligare fritidsbibbla som under året ökat utlåningen av sportartiklar 

med 250%, fler spontanidrottsplatser har anlagts och används flitigt, samarbetsprojekt med 

föreningslivet har genomförts. Ett sådant exempel är Hitta ut (orientering) som i år ökade 

rörelsetimmarna med 36% och har nu över 58000 rörelsetimmar.  

 

Utbildning 

Resultaten i kommunens levnadsvaneenkät visar att det finns stora skillnader mellan flickor 

och pojkar, i synnerhet när det gäller gruppen elever som mår dåligt relativt ofta (en eller 

fler gånger per vecka eller alltid). En av de vanligaste orsakerna till dåligt psykiskt mående 

är stress och känsla av otillräcklighet i skolarbetet. Prov, inlämningsuppgifter och betyg är 

exempel på vanliga stressfaktorer. 

 

Bolagen 

Hamnen arbetar för att utvecklas genom en långsiktig tillväxt med bra miljöhänsyn för 

invånarnas bästa i balans med företagets lönsamhet samt aktivt arbete och utveckling av 

miljöarbetet. Under året har bland annat installerats ett filtersystem i alla dagvattenbrunnar 

som tar hand om tungmetaller med mera. Tvätthallen är uppdaterad så den uppfyller de 

senaste miljökriterierna med oljeavskiljare. En av de stora varor som hamnen jobbar med 

kommer på tåg och skeppas ut på båt vilket miljömässigt är ett bra sätt att transportera 

varor på. 
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KABO arbetar aktiv med att minska sin miljöpåverkan. Genom projektet EPC, 

energisparåtgärder, minskas energiförbrukningen. De är delaktiga i Allmännyttans 

klimatinitiativ vilket innebär att bolaget ska vara fossilfritt 2030. KABO är miljödiplomerade. 

 

KABO arbetar aktivt med att hyresgäster ska vara delaktiga samt kunna påverka sitt 

boende. Genom olika aktiviteter arbetas även med integration och inkludering. Exempelvis 

anordnas träffar med samhällsinformation och svenskundervisning. Trygghetsjour erbjuds 

på kvällar och helger. 

 

KEAB arbetar för att alla permanentboende ska ha möjlighet att anslutas till bredband. 

Kreativums verksamheten syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, i syfte 

att möta kompetensbehovet i regionen samt för att bidra till omställningen till ett mer 

hållbart samhälle avseende sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Aktiviteter som 

erbjuds har ett uttalat mål att verka för en breddad rekrytering. Kreativum utgör ett attraktivt 

besöksmål för både egna invånare och tillresande turister. 

 

Kommunens resultat i KKiK 2019 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel % 

26 17  37 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel % 

42 45  45 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel % 

35 48  47 

 

 

Inriktningsmål 2: Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom 

hela livet 
 

Kommunledning 

Kommunstyrelsens verksamheter utgör till stor del nödvändiga stödprocesser för de mer 

specialiserade verksamheter som mer direkt verkar för kunskapsutveckling.  

 

Kommunens satsning på BTH och Netport Sciencepark är tydliga exempel på hur 

kommunalt engagemang och stöd kan bidra till en lokalt förankrad ”infrastruktur” för 

kunskapsutveckling. 

 

Utbildning 

Samtliga grundskolenheter har under året arbetat fokuserat med nämndens prioriterade 

utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet ska ses som långsiktigt och genomförs på 

organisations-, grupp- som individnivå inom områdena likabehandling och värdegrund, 

resultatanalys samt flexibel organisation.  
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Resultatanalys visar att betygsresultaten i grundskolan pekar uppåt i flera ämnen, bland 

annat svenska, vilket sannolikt är ett resultat av flera års satsningar på Läs- och 

skrivutveckling. Dock finns fortfarande systematiska skillnader mellan elevgrupper; bland 

annat utifrån kön och socioekonomisk bakgrund. 

 

Bolagen 

KABO erbjuder nya hyresgäster utbildning genom Boskola. Studiecirklar anordnas i 

samarbete med Vuxenskolan exempelvis Språkskolor och Odlingscafé. Läxhjälp erbjuds 

och dansgrupper anordnas mm. 

 

Kreativum arbetar för att ”öppna dörren” för att fler elever ska välja naturvetenskap och 

teknik. Det innebär ett målinriktat arbete med såväl genus som nyanlända och genom att 

medvetet visa på möjligheten för elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund. 

Kreativum arbetar också inom flera integrationsprojekt tillsammans med kommunens 

enheter, bland annat ”Ingenjörsspåret” samt ”Språkstödjare”. Under perioden har Kreativum 

påbörjat flera aktiviteter riktade mot äldre åldrar än bolaget traditionellt sett arbetat mot. 

Detta inkluderar bland annat aktiviteter gentemot pensionärer. 

 

Kommunens resultat i KKiK 2019 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum,  

andel barn % 
70 % 62 % 73 59 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,1 5,1  5,1 

Kostnad förskola kr / inskrivet barn 140 260 148 297  151 858 

Elever i årskurs 3 som deltagit alla delprov, som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska, andel 
% 

67 % 66 % 75 74 

Elever i årskurs 6 med lägst betyg E i matematik, 
andel % 

87,4 % 91 % 91,6 86 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel % 

67,9 % 71,8 % 75,0 81 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel % 

72,2 75,2 77,7 83 

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som 
helhet, positiva svar andel % 

-- 72,8  67 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 101 247 109 052  113 951 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala 
skolor, andel % 

74,2 72,2 74,1 63 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel % 

77,2 75,5 75,5 71 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr / elev 135 347 142 925  133 002 

 

Utbildning 

Redovisade uppgifter om kostnader i förskola, grundskola avser år 2018. Det har 

genomförts stora effektiviseringar under 2019, och dessa är inte inräknade.  
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Förskolan i Karlshamns kommun har en hög andel inskrivna barn jämfört med riket och 

jämförbara kommuner och en hög andel inskrivna i kommunala förskolor. 

Karlshamns kommuns förskolor har en hög andel personal med pedagogisk 

högskoleutbildning, 55% jämfört med 42% i riket i stort.  

 

Skolresultaten i Karlshamns kommuns grundskolor har under de senaste två åren visat på 

en positiv utveckling både vad gäller ökade meritvärden och andelen elever med 

gymnasiebehörighet. 

 

Karlshamns kommun har en högre andel elever på yrkesprogram än i riket, 37% av de 

folkbokförda i Karlshamn väljer ett yrkesprogram jämfört med 28% i riket. Yrkesprogram har 

en högre programkostnad än högskoleförberedande program. Redovisade uppgifter om 

kostnader i gymnasieskolan avser år 2018. De effektiviseringar som genomförts 2019 är 

således inte inräknade. Karlshamns kommun har nu generellt sett låga programkostnader 

jämfört med riksprislistan. 

 

Inriktningsmål 3: Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling 

och entreprenörskap 
Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god. 

 

Kommunledning 

Kommunstyrelsens verksamheter bidrar inom detta område direkt till samhällsutvecklingen 

och stimulerar både genom egna insatser samt genom delaktighet i olika samarbeten med 

och bidrag till externa aktörer inom innovationsområdet. Här kan nämnas Tillväxtarbetet 

inom Region Blekinge, BTH, Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet uppmärksammande 

av interna innovatörer/intraprenörer samt NetPort SciencePark. Den kommunala 

organisationen samlas nu kring en tillväxtvision där kommunens bidrag handlar om smidiga 

rutiner, rimliga handläggningstider och ett bra bemötande vilket är ett gott exempel. 

 

Köp av kommunal mark i såväl Janneberg/Strömma som i Duveryd har bidragit till att 

kommunen nu har gott om mark för nya bostäder och verksamheter, vilket skapar 

förutsättningar för att möta behoven av företagsetablering och bostadsmark. Under slutet 

på 2019 förs fler diskussioner avseende etableringar och byggnation av bostäder genom att 

fler intressenter hör av sig.  

 

Ett stadsmiljöprogram är uppstartat under året och arbetet kommer att fortlöpa under 2020 

 

Arbete och Välfärd 

Nämnden för arbete och välfärd har som mål är att minska antalet hushåll som får 

försörjningsstöd. Under år 2019 har antalet hushåll som får försörjningsstöd ökat. Det är en 

trend som syns i de flesta kommuner i landet. En orsak är att fler nyanlända lämnar statens 

etableringsersättning utan att ha sin egenförsörjning ordnad. En annan orsak är att landet 

går in i en lågkonjunktur. Fokus måste vara på de människor som lämnar 

etableringsersättningen genom att ge insatser som snabbare leder till egen försörjning. 
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Samhällsbyggnad 

Det finns flera privata aktörer som anmält sitt intresse för projekt som bidrar till att förtäta 

inom befintlig bebyggelse och att det arbetas med att sanera flera områden för att få loss 

byggklar mark som inte är ekologiskt känslig. Att bygga eller planlägga mark som redan 

varit exploaterad bidrar till att ge utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap där  

Stationsområdet, Skyttevägen och Stärnö är bra exempel.  

 

Bolagen  

KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme dels 

genom att ersätta produktion baserad på fossila bränslen till bland annat bioolja och dels 

genom att försöka få utökad leverans från Södra Cell.  

 

Kreativums verksamhet genomsyras av ett entreprenöriellt tillvägagångssätt. Det betyder 

att stimulera besökarnas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 

egna idéer och lösa problem, alltså stärka en del av besökarnas grundläggande potential till 

inflytande, delaktighet och möjligheter. 

 

Kommunens resultat i KKiK 2019 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 555 520  499 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel % 53,0 53,4 56,5 34 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel % 

32 33  30 

 

 

Inriktningsmål 4: Karlshamn är en plats för trygghet och 

livskvalitet 
Sammanfattningsvis god måluppfyllelse. 

 

Arbete och Välfärd 

Nämnden för arbete och välfärd erbjuder generellt insatser av hög kvalitét. Det finns dock 

många förbättringsarbeten som kan öka kvaliteten ytterligare. Nämnden har tagit beslut om 

en omstrukturering av gruppboendena inom LSS. På sikt skall alla fyra lägenheters-

gruppbostäder ersättas med gruppbostäder med sex till sju lägenheter och syftet är att 

både öka kvalitén och kostnadseffektiviteten. Denna process påbörjades under år 2018, har 

fortsatt under år 2019 och framåt och har lett, och kommer att leda till positiva ekonomiska 

resultat.  

 

Under år 2019 har det gjorts enkätundersökningar inom LSS med verksamheterna 

gruppboende, servicelägenheter och daglig verksamhet och sammanfattningsvis har målen 

för kvalitet, trygghet, bemötande och delaktighet helt uppfyllts. 

 

De åtgärder som nämnden för arbete och välfärd har beslutat om under år 2018 och 2019 

inom Individ och familjeomsorgen har lett till positiva ekonomiska resultat. En 

sammantagen bild av satsningen på egna öppenvårdsinsatser, ändrad delegation, mindre 

omorganisation, genomlysning av avtal med externa HVB-hem och fokus på hemtagning, 
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där det är möjligt, har lett till minskade placeringskostnader i förhållande till utfallet år 2018. 

Placeringen av vuxna missbrukare i externa missbruksinstitutioner har minskat med 50%. 

Satsningen på stödboendet på Mariegården bedöms ha haft en positiv effekt under slutet 

av år 2019.  

 

Det har inte lyckats att minska antalet hushåll med försörjningsstöd  men åtgärder har 

vidtagits för att påskynda processerna från bidrag till egen försörjning.  

 

På sikt förväntas kvaliteten inom Individ och familjeomsorgen att öka. De satsningar som 

gjorts inom öppenvården barn och familj och inom missbrukarvården kommer att ge ett 

positivt resultat. 

 

Omsorg 

Resultatet i den nationella brukarundersökningen visar att hemtjänsten i Karlshamn har hög 

brukarnöjdhet medan särskilt boende har ett lägre resultat. Generellt sett har hemtjänst 

bättre resultat i brukarundersökningen än särskilt boende. Östralycke har under stora delar 

av året varit en byggarbetsplats vilket har påverkat trivseln för de boende. 

 

Gemenskap och aktiviteter är viktiga faktorer för ett gott och meningsfullt liv. Det finns 

träffpunkter i varje kommundel som är välbesökta. Dagarna på Sörgården var som alltid 

mycket uppskattade och välbesökta, så också äldredagen som hade nära 700 besökande 

vilket var publikrekord. Östralycke hade en egen minimässa med utställning och guidade 

visningar i huset vilken också var välbesökt och uppskattad. 

 

Samhällsbyggnad 

Arbete har skett med olika samarbetspartners för att utveckla formerna för 

föreningssamverkan, vilket ska resultera i att fler blir delaktiga i föreningslivet och därmed 

får möjlighet till en gemenskap.  

 

För att fler ska attraheras av och känna välbefinnande i våra olika naturområden har det 

gjorts insatser i parker och strövområden både gällande renhållning och gällande 

tillgänglighet. 

 

Utbildning 

Såväl levnadsvaneundersökningen som elevenkäten visar att merparten av eleverna i 

grundskolan känner sig trygga i sina skolmiljöer. Trygghet och  studiero är väsentliga 

aspekter för att eleverna ska lyckas i skolan.  

 

Vägga gymnasieskola lockar en hög andel av elever folkbokförda i Karlshamn och även 

elever från intilliggande kommuner. Det är en bekräftelse på att den kommunala 

gymnasieskolan i Karlshamn har ett gott rykte och kan erbjuda en trygg och stimulerande 

lärmiljö. 

 

Enligt resultatet av vårens elevenkät på vuxenutbildningen framkommer att en hög andel av 

eleverna uppfattar skolan som en trygg plats.  
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Bolagen 

Hamnen bygger ut säkerhetsorganisationen efter de nya lagstiftningar och krav som gäller 

och har skrivit ett avtal med Securitas för att klara detta. Framöver kommer även 

gemensamma övningar inom totalförsvaret.  

 

KABO har ett nära samarbete med Karlshamns United (fotbollsförening) och tillsammans 

anordnas olika aktiviteter i våra områden. Detta har resulterat i mindre skadegörelse. 

 

KABO har samarbete med Lunds universitet i projekt gällande äldres boende med fokus på 

tillgänglighet och sociala rättigheter och genom olika bosociala projekt skapas samhörighet 

i våra områden, exempelvis odlingsbäddar, kaféverksamhet. 

 

Låg omflyttning är viktigt för att skapa trygghet i KABOs områden, vet du vem grannen är 

känner du dig tryggare. Under året har det även satsats extra på bättre belysning för att öka 

trygghetskänslan. 

 

Kommunens resultat i KKiK 2019 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
andel % 

80 78 78 79 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom 
försörjningsstöd, medelvärde 

15 11 23 15 

Kostnad för Individ- och familjeomsorg, kr/ inv 3 479 4 459  4 289 

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende 
boende enligt LSS § 9.9, medelvärde 

-- 68  155 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB) 
minus ersättning från FL enligt SFB, kr/inv 

8 470 8 448  6 720 

Väntetid  i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

-- 38 60 67 

Personalkontinuitet, antal personer som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

15 15 15 16 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel 
% av maxpoäng 

  32 51 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- 
helhetssyn, andel % 

87 80 80 82 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel % 

90 92 93 90 

Kostnad äldreomsorg, kr / inv 80+ 234 210 252 804  249 532 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 
bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år 

98,8 90,5  45,8 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 33 31  27 

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av 
invånare 7-15 år, % 

17 22  27 
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Omsorg 

Andel personer som en brukare i hemtjänsten möter under 14 dagar ligger på samma antal 

som föregående år och kontinuiteten ligger på i snitt 15 personer. Arbetet med att hålla en 

god kontinuitet har etablerats väl i hela verksamheten men de fortsatt höga sjuktalen 

försvårar att hålla en god kontinuitet. De ekonomiska förutsättningarna har också lett till 

stora förändringar på kort tid i verksamheten.  

 

Nationella brukarenkäten visar en förbättring av andel brukare som är ganska/mycket nöjda 

med sin hemtjänst jämfört med föregående år. Resultatet hjälper verksamheten att 

identifiera de områden som behöver få mer fokus för ytterligare förbättring och fortsatt 

arbete.  

 

Väntetiderna från ansökningsdatum till inflyttningsdatum på särskilt boende samt kön till 

särskilt boende har minskat till följd av förändrade arbetssätt inom myndighetsutövningen. 

Även förändrade rutiner vid inflyttning från korttidsboende till särskilt boende har bidragit till 

att minska kön till särskilt boende. Resultatet av den nationella brukarundersökningen 2019 

har minskat inom flera områden både i jämförelse med riket och med länet. Utifrån 

resultatet av brukarundersökningen har följande fokusområden valts ut för 2020: ökat 

inflytande och delaktighet samt matupplevelse och måltidssituation.  

 

Arbete och Välfärd 

Resultatet för ej återaktualiserade ärenden när det gäller försörjningsstöd är bra men kan 

bli mycket bättre. Fokus är att effektivisera processerna från försörjningsstöd till egen 

försörjning.   

 

Väntetiden från ansökan av försörjningsstöd till beslut är också bra och med framtida teknik 

kan tiden mellan ansökan och beslut förkortas betydligt. 

 

Kostnaden per invånare för individ- och familjeomsorg har tidigare år varit lägre än 

riksgenomsnittet och vissa år betydligt lägre. Bedömningen är att kostnaden per invånare 

för individ- och familjeomsorgen under år 2019 kommer att vara högre än riksgenomsnittet. 

Framför allt är det inom barn- och familj som kostnaden har ökat.  

 

Väntetiden från beslut till verkställighet avseende LSS-boende håller sig inom gränsen tre 

månader. Resultatet av kvalitetsmätningar inom samtliga boendeformer LSS, 

servicelägenhet och gruppbostäder, är mycket bra.  

 

Den totala kostnaden inom LSS har alltid legat högt i kommunen. Det beror på att det 

tidigare funnits vårdhem i Karlshamn för denna målgrupp. När vårdhemmen avvecklades 

på 1990-talet flyttade många av de som bodde på vårdhemmen till gruppbostäder och 

servicelägenheter i Karlshamn. Ett omfattande arbete pågår för att öka 

kostnadseffektiviteten när det gäller gruppbostäder. På kort och lång sikt sker en 

omstrukturering som innebär att de mindre gruppbostäderna skall avvecklas till förmån för 

gruppbostäder med fler antal lägenheter.  
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Inriktningsmål 5: Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ 

organisation 
Sammanfattningsvis kan måluppfyllelsen betecknas som god inom vissa områden, på god 

väg inom vissa men sämre när det gäller långsiktigt hållbar ekonomi.  

 

Samtliga verksamheter 

Den ekonomiska situationen för kommunen har 2018 och 2019 varit ansträngd och för 2019 

redovisas ett negativt resultat (-7 mnkr). Utvecklingen är dock positiv jämfört med 

föregående år (-110 mnkr) och utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS och KSau 

under året haft återkommande resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och 

anpassningar. 

 

Inom flera områden ses nu ett trendbrott då  sjukskrivningstalen tydligt sjunker, det 

ekonomiska resultatet förbättras, sysselsättningsgraden ökar, fler anställda har 

hälsosamma scheman, personalomsättningen inom flera nyckelgrupper sjunker.  

 

Fortsatt arbete med olika insatser i syfte att sänka sjuktalen har gjorts vilket har bidragit till 

den fortsatta trenden med sänkta sjuktal. De sänkta sjuktalen under 2019 har gett utrymme 

till ökade satsningar under 2020 kring förebyggande och främjande hälsoarbete via 

företagshälsan, vilket ytterligare förmodas sänka sjuktalen.  

Ledningen har fortsatt arbetet för att skapa hållbart chefs/ledarskap, bland annat gällande 

tillit i styrning och ansvarskultur. 

 

Implementering av det reviderade samverkansavtalet har fortskridit under hela 2019 och 

förnyelsearbetet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet fortskrider. Det samlade greppet 

kring arbetsmiljöarbetet, samverkan och de sänkta sjuktalen har under 2019 skapat bättre 

förutsättningar för cheferna i deras uppdrag vilket sannolikt har sänkt chefsomsättningen. 

 

Samhällsbyggnad 

För att säkerställa att vi bygger hållbart för framtiden så har det under året tagits fram en 

kvalitetsmanual och riktlinjer för hållbart byggande som ligger för beslut under 2020.  Detta 

kommer att underlätta vid kravställan och i diskussion med leverantörer och exploatörer i 

samband med olika bygg-och etableringsprojekt.  

 

Utbildning 

Den hårdnande konkurrensen om pedagogisk personal har inneburit en ökad rörlighet i 

regionen. Arbetet i kommunen med att behålla och rekrytera personal har gett resultat men 

rörligheten är fortfarande kostsam. Möjligheten att erbjuda tillsvidare- och 

heltidsanställningar har underlättat rekryteringarna. En annan framgångsfaktor är 

fördelaktiga villkor t ex gällande fritidsstudier. En svårighet som har identifierats är 

rekrytering till små skolenheter, då sökande föredrar arbetsplatser med kollegial 

samverkan. 
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Kommunens resultat i KKiK 2019 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Andel som får svar på e-post inom en dag, % 85 78 83 84 

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

50 60 51 56 

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

80 81 90 88 

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, %   61 59 

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan 
till beslut för bygglov, antal dagar 

 71  48 

Handläggningstid (median) från när ansökan 
betraktas som fullständig till beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- eller tvåbostadshus, antal dagar 

 35  9,5 

 

Alla nämnder 

De mått som ingår i det som kallas servicemätningen används främst för att förbättra och 

utveckla kommunens tillgänglighet och bemötande via e-post och telefoni.  

Andel som får svar på e-post inom en dag (83 % mot tidigare 78 %) ligger i nivå med snittet 

för andra kommuner.  

Kommunens resultat avseende tillgänglighet per telefon ligger i nivå med genomsnittet men 

är lite sämre jämfört med resultatet föregående år.  

Bemötandet vid kontakt med kommunen har klart förbättrats jämfört med tidigare år och 

ligger nu i nivå med snittet för övriga kommuner. 

Delaktighetsindex visar på hur kommunen möjliggör med medborgarna att delta i 

kommunens utveckling och genomförs genom egen undersökning i kommunen. 

Karlshamns resultat ligger lite över medel för deltagande kommuner.   

 

 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 
 

Resultatutveckling och analys 
 

Kommunkoncernen  

Den kommunala koncernen redovisar ett resultat på +42 mnkr (-42 mnkr) efter finansiella 

poster för verksamhetsåret 2019 vilket är 84 mnkr bättre jämfört med föregående år.  

 

Kommunen visar ett resultat på -7 mnkr (-110 mnkr). Koncernen Stadsvapnet i Karlshamn 

AB visar ett resultat efter finansiella poster på 67 mnkr (61 mnkr) och efter skatt 52 mnkr 

(51 mnkr). VästBlekinge Miljö AB visar ett resultat efter finansiella poster med -6 mnkr 

varav 50 % är inkluderat i koncernen. 

 

Samtliga bolag i koncernen Stadsvapnet, med undantag för Kreativum i Blekinge AB och 

Karlshamnsfastigheter AB, redovisar ett positivt resultat. Karlshamn Energi AB (koncern)    

+ 13,1 mnkr (+18,3 mnkr), Karlshamnsbostäder AB +36,4 mnkr (+34,5 mnkr), Karlshamns 

Hamn AB (koncern) +44,2 mnkr (+26,8 mnkr), Karlshamnsfastigheter AB -7,8 mnkr (-5,8 

mnkr) och Kreativum i Blekinge AB -11,2 mnkr (-4,8 mnkr).  
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Omsättningen har ökat i koncernen Stadsvapnet med 153 mnkr sedan föregående år vilket 

främst kan hänföras till ökad omsättning i Karlshamns Hamn AB (+ 84,6 mnkr), beroende 

på ett stort gasrörsprojekt och positiv utveckling av lager och skogsprodukter samt 

Karlshamns Energi AB (+ 70,5 mnkr) beroende på förvärv av VA verksamheten från 

Karlshamns kommun.  

 

Räddningstjänsten i Västra Blekinge -2,4 mnkr (-2,5), Cura 2,7 mnkr (-6,0) och 

Miljöförbundet Blekinge Väst 1,6 mnkr (1,7) har inte konsoliderats i den sammanställda 

redovisningen.   

 

Kommunen 

Kommunens resultat uppgår till – 7 mnkr. 2019 års resultat utgör -0,4 procent av erhållna 

skatteintäkter och utjämningsbidrag.  

 

Balans mellan intäkter och kostnader är en grundläggande förutsättning för god ekonomisk 

hushållning. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel som 

verksamhetens nettokostnader tar i anspråk av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 

Mellan 2018 och 2019 har verksamhetens nettokostnader minskat med -1,7 procent (+10,5 

procent). Skatteintäkter och utjämningsbidrag har mellan 2018 och 2019 ökat med 2,4 

procent (3,9 procent).  

 

Verksamheternas intäkter har minskat med 78 mnkr jämfört med 2018.  

Taxor och avgifter har minskat med 62 mnkr med anledning av att VA-verksamheten gick 

över till KEAB den 1 januari 2019. Bidragen har minskat med 25 mnkr vilket främst beror på 

minskning av statsbidrag från Migrationsverket och bidrag från Försäkringskassan för 

personlig assistans. Övriga ersättningar och intäkter har ökat med 9 mnkr. 

 

Verksamheternas kostnader har minskat med 75 mnkr jämfört med 2018 och VA-

verksamheten står för 49 mnkr av denna kostnadsminskning.  

 

Personalkostnaderna har ökat med 10 mnkr och vid jämförelse exkl VA är 

kostnadsökningen 29 mnkr. Detta beror på löneökningar samt ökade kostnader för 

pensioner.  

 

Övriga kostnader har minskat med 85 mnkr och vid jämförelse exkl VA är 

kostnadsminskningen 55 mnkr. Detta beror på att medlemsbidraget till kollektivtrafiken på 

30 mnkr skatteväxlades 2019 samt att kostnader för köp av huvudverksamhet är lägre. 
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I tabellen redovisas i sammandrag nämndernas intäkter, kostnader och nettokostnadsutfall 

för åren 2019 och 2018 samt budgetavvikelsen för 2019. I intäkter och kostnader ingår 

även interna poster. 

 

Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på 2,3 mnkr, 

vilket fördelar sig med cirka -8,5 mnkr för nämnderna och cirka +10,8 mnkr för 

finansförvaltningen.  Förklaring till nämndernas avvikelser framgår av respektive nämnds 

resultatrapport samt i följande analys av ekonomiskt resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftredovisning
Netto

Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Intäkter Kostnader Netto

Nämnder 2019 2019 2018 2019 2019 2018 2019

Kommunful lmäktige 0 0 0 -2 -2 -2 -2 0 1 1

Överförmyndarnämnd 0 0 0 -3 -3 -3 -3 0 1 1

Valnämnd 1 1 1 -2 -1 -2 -1 0 0 0

Kommunrevision 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0

Kommunstyrelse 366 353 362 -542 -529 -562 -176 13 -13 0

BUS nämnd 84 66 89 -711 -692 -705 -627 18 -19 -1

Gymnasienämnd 64 58 68 -234 -228 -239 -170 6 -7 -1

Kulturnämnd 3 2 2 -28 -27 -29 -25 1 -1 0

Teknik- och fritidsnämnd 76 70 68 -160 -152 -141 -84 6 -7 -2

Teknisk nämnd VA 0 0 103 0 0 -103 0 0 0 0

Byggnadsnämnd 11 8 9 -17 -14 -16 -6 3 -3 1

Omsorgsnämnd 70 65 76 -529 -524 -542 -459 5 -5 0

Nämnd för Arbete och Välfärd 126 87 153 -509 -463 -533 -383 39 -46 -7

Summa nämnder 801 710 931 -2 737 -2 637 -2 877 -1 936 91 -100 -8

Finansförvaltning
Pensioner mm 0 0 0 -44 -40 -33 -44 0 -4 -4

Kalkylerade kapitalkostnader 19 19 22 0 0 19 0 0 0

Skatter, generella statsbidrag 1 985 1 983 1 942 -50 -50 -52 1 935 2 0 2

Finansiella intäkter 13 11 14 0 0 0 13 1 0 1

Finansiella kostnader 0 0 0 -5 -5 -28 -5 0 0 0

Jämförelsestörande poster 14 0 0 -4 0 -29 10 14 -4 10

Anslag till förfogande 0 0 0 1 -1 0 1 0 2 2

VA-verksamheten 0 0 4 0 0 -4 0 0 0 0

Summa finansförvaltning 2 030 2 013 1 982 -101 -95 -146 1 929 17 -6 11

TOTALT 2 831 2 723 2 913 -2 838 -2 732 -3 023 -7 108 -106 2

Intäkter Kostnader Budgetavvikelser

64



 35 

Nämnder, -8,5 mnkr Avvikelse Analys av ekonomiskt resultat 

Kommunfullmäktige +0,6 mnkr Plus på arvodeskostnader samt övriga 

verksamhetskostnader. 

Överförmyndarnämnd +0,8 mnkr Trots satsningar på en rad aktiviteter med syfte 

att få fler engagerade i uppdrag inom nämndens 

verksamhetsområde har nämnden klarat sin 

budgetram. 

Valnämnd +/-0 mnkr Ändringar i vallagen påverkade kostnaderna 

kring val till Europaparlamentet som 

genomfördes i maj. 

Kommunrevision 

 

+/-0mnkr Högre arvodeskostnader på grund av dubbel 

revision under första tertialen samt höga 

kostnader för granskningar av besparingar 

budgetåret 2019. 

Kommunstyrelse 

 

-0,4 mnkr Den politiska verksamheten har underskott på 

arvoden, IT-licenser samt internationellt arbete. 

Anpassningar inom förvaltningen visar på 

positivt resultat. Överskott på deponier p g a 

processuell hantering tillsammans med andra 

parter. Positiv avvikelse inom 

Fastighetsförvaltning samt 

Serviceverksamheten på grund av vakanser 

samt inom Mark- och skogsförvaltning avseende 

skogsavverkning. Negativ avvikelse på facklig 

verksamhet, kommunungemensamma 

systemkostnader (Ekonomi och HR), 

Östersjöfestivalen. Ökade livsmedelskostnader. 

BUS nämnd 

 

-0,9 mnkr Nämnden erhöll tilläggsbudget med 16 mnkr i 

oktober. Tillägget användes till att täcka 

obalansen gällande ersättning till friskolor, 

minskad ersättning från Migrationsverket samt 

löneglidningar. Förvaltningen har under året 

arbetat med att effektuera anpassningar och 

effektiviseringar samt söka statsbidrag för att 

säkerställa kvalitet och utveckling i 

verksamheterna. Helårsprognosen per 31 

augusti uppgick till -19,3 mnkr. 

Gymnasienämnd 

 

-0,7 mnkr Beslutade åtgärder för att få en budget i balans 

har genomförts. Tilläggsbudget om 9,5 mnkr 

erhölls i oktober 2019 vilket använts för att 

hantera den del av effektiviseringskravet som 

det saknats beslut om åtgärder för (5,1 mnkr) 

samt obalans ersättning friskolor (4,4 mnkr). 

Helårsprognosen  per 31 augusti uppgick -11,1 

mnkr. Förvaltningen har under året arbetat med 

att effektuera anpassningar och effektiviseringar 
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samt söka statsbidrag för att säkerställa kvalitet 

och utveckling i verksamheterna. 

Nämnder, -8,5 mnkr Avvikelse Analys av ekonomiskt resultat 

Kulturnämnd 

 

+0,5 mnkr Det positiva resultatet är i stort sett hänförligt till 

positiv budgetavvikelse gällande dansscenen då 

personalkostnader som budgeterats istället 

finansierats av regionen. 

Teknik- och 

fritidsnämnd 

-1,7 mnkr Låga intäkter på Väggabadet samt lägre intäkter 

på extrajobb inom Gata & Park. Högre 

kostnader än budgeterat för offentlig belysning. 

Byggnadsnämnd 

 

+0,8 mnkr Verksamheterna plan, bygglov och mätning 

balanserar varandra. 

Omsorgsnämnd 

 

+/-0 mnkr Under året har åtgärder vidtagits för att nå en 

budget i balans inom stöd i ordinärt boende (-8,4 

mnkr) snabbare omställning i bemanning samt 

färre medarbetare, fortsatt hör sjukfrånvaro. 

Stöd i särskilt boende (+7,2 mnkr) beror på lägre 

hyreskostnader för  Östralycke och Ekegården 

än budgeterat. Avveckling av särskilda boenden 

på Solrosen och Perennagården, brukarna 

flyttat till Östralycke. Solrosen används framöver 

för annan verksamhet inom förvaltningen. 

Myndighet och resurs, Hälso- och sjukvård (+5,6 

mnkr) beror på låga kostnader för 

bostadsanpassningar, personalkostnader, 

tekniska hjälpmedel samt ökade intäkter. 

Nämnd för Arbete och 

Välfärd 

 

-7,5 mnkr Nämnden erhöll i juni en tilläggsbudget med 23 

mnkr. Avvikelsen beror främst på insatser för 

barn och familj (-16,7 mnkr), insatser för vuxna 

(våld i nära relationer -1,7 mnkr) , 

försörjningsstöd (-3,3 mnkr) och LSS (-2 mnkr). 

Ledning och gemensamt har ett överskott med 

24,5 mnkr. Verksamhetens intentioner att 

minska placeringar i extern regi och erbjuda 

lösningar på hemmaplan visar tydliga resultat. 

Kraftigt minskade kostnader för konsulter. 

Förvaltningen har hanterat volymökningar 

motsvarande 13 mnkr under året samt minskade 

statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn/ 

unga. 

 

Finansförvaltning, +10,8 mnkr 

Finansförvaltningens positiva avvikelse beror främst på att återstående statsbidrag till ökat 

bostadsbyggande 2017-2018 +6,8 mnkr samt bidrag för hantering av förorenad mark på 

Sternö Marina +4,7 mnkr har bokförts som intäkter 2019.  
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Negativa budgetavvikelser är pensioner -6,3 mnkr, nedskrivningar av kommunens 

lekplatser -3,3 mnkr samt två hus som är rivna på fastigheterna Hällaryd 1:60 -0,7 mnkr och 

Stilleryd 5:7 -0,2 mnkr.  

 

Positiva budgetavvikelser är högre skatteintäkter och generella statsbidrag +1,8 mnkr, lägre 

förbrukning av anslag till förfogande +1,7 mnkr, tomtförsäljning Skogsborg +1,8 mnkr, övrig 

försäljning av strötomter +0,5 mnkr, ränteintäkter +1,4 och justering PO mm +2,6 mnkr. 

 

Budgeterade effektiviseringar, satsningar samt förändringar under året 

I tabellen nedan framgår ursprunglig beslutad budget, effektiviseringskrav och särskilda 

satsningar samt tilläggsanslag (TA) under året. I driftbudgeten ovan ingår således de 

effektiviseringar, satsningar och tilläggsanslag som beslutats i samband med  budgeten 

eller tillkommit under året. 

 

 
 

Effektiviseringar i budget 2019  

I driftbudgeten för 2019 ingår effektiviseringar med 50 mnkr som fördelats med 10 mnkr 

Nämnden för Barn, ungdom och skola, Gymnasienämnd 10 mnkr, Kulturnämnd 1 mnkr, 

Teknik- och fritidsnämnd 4 mnkr, Omsorgsnämnd 15 mnkr samt Nämnden för Arbete och 

Välfärd 10 mnkr. 

 

Satsningar i budget 2019 

Kulturnämnden tillförs 1 mnkr i satsning på dansscen och Nämnden för Arbete och välfärd 

tillförs 20 mnkr för volymökning. 

 

Nettoeffekten (effektiviseringar och satsningar) blir därmed 0 för Kulturnämnden och +10 

mnkr för Nämnden för Arbete och Välfärd. 

 

 

 

 

 

Driftbudget

nettokostnader (mnkr)

Budget 

2019

KF § 206 

181217

Varav 

effektivi-

seringar

Varav 

satsningar

TA 

NAV 

2019

KF § 144

 190617

TA 

BUS och GY

2019

KF § 186

 191028

Budget- 

förändringar 

exkl tekn just

2019

Kommunfullmäktige -2 0

Överförmyndarnämnd -3 0

Valnämnd -1 0

Revision -1 0

Kommunstyrelse -141 0

BUS nämnd -585 10 -16 -6

Gymnasienämnd -153 10 -10 1

Kulturnämnd -26 1 -1 0

Teknik- och fritidsnämnd -103 4 4

Byggnadsnämnd -7 0

Omsorgsnämnd -442 15 15

Nämnd för Arbete och Välfärd -341 10 -20 -23 -33

Summa nämnder -1 805 50 -21 -23 -26 -20
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Förändrade budgetramar under året 

 
 

Totalt har tilläggsanslag beviljats med 48,5 mnkr 2019. Nämnden för Arbete och Välfärd har 

under året fått utökad budgetram med 23 mnkr (KF juni 2019). Nämnden för Barn-ungdom 

och skola erhöll 16 mnkr i utökad budgetram (KF oktober 2019) och Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnden erhöll 9,5 mnkr i utökad budgetram (KF oktober 2019). Tekniska 

justeringar har gjorts för löneökningar och kapitalkostnader mm. 

 

Känslighetsanalys 

 

Effekt på kommunens intäkter Förändring Effekt +/- mnkr 

Skatteintäkter 1 procent 15 mnkr 

Förändring skatt  1 krona 70 mnkr 

Generella statsbidrag och utjämning 1 procent 4 mnkr 

Effekt på kommunens kostnader   

Löneökningar  1 procent 15 mnkr 

Räntekostnader 1 procent Bundna räntor tom 2023, 

effekt = 0 mnkr 

Effekt på koncernens kostnader   

Räntekostnader 1 procent 2 mnkr, se ovan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftbudget

nettokostnader (mnkr)

Budget 

2019

KF § 206 

181217

Löneökn

 12 mån 

2018 

Kapital-

kostn

2019

Nya 

regle- 

menten 

KS/TFN 

2019

Löneökn 

8-9 mån 

2019

Övriga

tekn

 just

2019

TA 

NAV 

2019

KF § 144

 190617

TA 

BUS och 

GY

2019

KF § 186

 191028

Ny 

budget 

2019

Kommunfullmäktige -2 0 0 -2

Överförmyndarnämnd -3 0 0 -3

Valnämnd -1 0 0 -1

Revision -1 0 0 -1

Kommunstyrelse -141 -2 3 -23 -5 -9 -176

BUS nämnd -585 -15 1 -12 1 -16 -626

Gymnasienämnd -153 -4 0 -3 0 -10 -169

Kulturnämnd -26 0 1 0 0 -26

Teknik- och fritidsnämnd -103 -5 2 23 -1 1 -82

Byggnadsnämnd -7 0 0 0 1 -7

Omsorgsnämnd -442 -12 1 -7 1 -459

Nämnd för Arbete och Välfärd -341 -7 0 -5 1 -23 -375

Summa nämnder -1 805 -46 8 0 -33 -3 -23 -26 -1 928

Summa finansförvaltning 1 813 46 -8 0 33 3 23 9 1 918

Budgetresultat 8 0 0 0 0 0 0 -17 -9
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Investeringsredovisning  
Investeringsredovisning per nämnd 

 
 

Investeringsredovisning per verksamhet med större projekt särredovisade (7 mnkr) 

 
 

mnkr

Nämnder Budget Utfall Avvikelse

Kommunstyrelse -233 -161 72

BUS nämnd -4 -4 0

Gymnasienämnd -5 -3 2

Kulturnämnd -1 -1 0

Teknik- och fritidsnämnd -21 -20 1

Omsorgsnämnd -4 -4 0

Nämnd för Arbete och Välfärd -4 -3 1

Summa -272 -196 76

mnkr

Färdigställda projekt Budget Utfall Avvikelse

Exploatering verksamhet 0,0 0,0 0,0

Exploatering bostäder 0,5 1,8 1,3

 - varav: Skogsborg 0,5 1,8 1,3

Markförvärv -21,5 -21,6 -0,1

 - varav: Janneberg -21,5 -21,6 -0,1

Infrastruktur -15,6 -14,8 0,8

Pedagogisk verksamhet -16,7 -15,3 1,4

 - varav: IT-utveckling elevdatorer -7,6 -7,5 0,1

Vård omsorg -29,3 -23,4 5,9

 - varav: LSS-boende Boken -8,5 -11,6 -3,1

 - varav: Restaurang Östralycke -8,3 -1,0 7,3

 - varav: Östralycke inventarier -5,0 -4,2 0,8

Fritid- och kultur -6,7 -6,5 0,3

Övrig verksamhet -33,1 -30,8 2,3

 - varav: Rörmokaren 2 -4,1 -3,4 0,8

 - varav: Fastighetsunderhåll K3 -12,8 -13,0 -0,2

 - varav: IT-strategin -5,9 -4,6 1,3

S:a färdigställda projekt -122 -110 12
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Kommentarer 

Årets nettoinvesteringar blev 196 mnkr, vilket är 76 mnkr lägre än den budgeterade nivån 

på 272 mnkr och motsvarar en genomförandegrad på 72 procent. Det är framförallt 

kommunstyrelsen som har avvikelser för större pågående projekt. Färdigställda projekt har 

ett utfall 110,5 mnkr och pågående projekt 85,5 mnkr. 

 

 

 

Pågående projekt Budget Utfall Avvikelse

Exploatering verksamhet -22,4 0,0 22,4

 - varav: Östra Piren -1,0 2,3 3,2

 - varav: Stilleryds industriområde -8,5 -0,8 7,7

 - varav: Jvg.anläggn Stilleryd -10,1 -1,3 8,7

 - varav: Västerport -1,0 -0,1 0,9

 - varav: Strömma handel -0,4 -0,1 0,3

Exploatering bostäder -12,7 -3,5 9,3

 - varav: Vettekulla Västra 0,8 0,0 -0,8

 - varav: Sternö marina -5,0 -1,5 3,5

 - varav: Vettekulla Östra -0,1 0,0 0,1

 - varav: Skyttevägen -0,5 0,0 0,4

 - varav: Stationsområdet -1,0 -0,1 0,9

 - varav: Asarum Flygfältet -2,6 -1,0 1,5

 - varav: Guöplatån -0,8 0,0 0,8

Markförvärv -4,0 -2,0 2,0

 - varav: Duveryd -2,0 -2,0 0,0

Infrastruktur -11,5 -11,2 0,3

 - varav: Kajkonstruktioner -2,0 0,0 2,0

 - varav: Prinsgatan parkering -0,1 0,0 0,1

 - varav: Hinsetunnel, renov o belysn -4,7 -5,8 -1,2

 - varav: GC väg Vekerum/Stilleryd -4,2 -4,9 -0,7

Pedagogisk verksamhet -11,6 -6,1 5,6

 - varav: Möllegårdens skola kök -0,6 -0,3 0,3

 - varav: Svängsta fsk, tillb  o renov -1,0 0,0 1,0

 - varav: Ny F6 skola i Mörrum -5,0 -4,9 0,1

 - varav: Österslättsskolans kök -1,8 -0,3 1,5

Vård omsorg -6,8 -0,6 6,2

 - varav: Iglavägen/Korta vägen -6,8 -0,6 6,2

Fritid- och kultur -58,7 -59,1 -0,4

 - varav: Nytt scenkonsthus -2,2 -1,8 0,4

 - varav: Svängstabadet -4,0 0,0 4,0

 - varav: Asarums IP -1,0 -1,2 -0,2

 - varav: Jössa träningshall -50,0 -54,6 -4,6

Övrig verksamhet -21,3 -3,0 18,2

 - varav: Stora våtmarken Åryd -3,5 -0,6 2,9

 - varav: Tubbaryd kontor -1,8 -0,7 1,1

 - varav: Brandstation -1,8 -0,8 1,1

 - varav: ÅVC Munkahus -12,8 -0,8 12,0

 - varav: Utveckling av torget 0,0 -0,2 -0,2

S:a pågående projekt -149 -85 64

S.a investeringsprojekt -272 -196 76
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Färdigställda projekt, +12 mnkr 

 

Verksamhet Avvikelse Kommentarer 

Exploatering bostäder 

 

+1,3 mnkr Skogsborg: Fler tomtförsäljningar än 

budgeterat. 

 

Markförvärv 

 

+/-0 mnkr Markförvärv Janneberg. 

Pedagogisk verksamhet +1,4 mnkr Inga väsentliga avvikelser. 

 

Infrastruktur +0,8 mnkr Inga väsentliga avvikelser. 

 

Vård omsorg +5,9 mnkr LSS-boende Boken: Renoveringen av 

Boken är klar. 

 

Restaurang Östralycke: I byggnationen 

av nya restaurangen på Östralycke läggs 

mer köksinventarier in i KABO:s 

byggprojekt än beräknat.  

 

Fritid och kultur +0,3 mnkr Inga väsentliga avvikelser. 

 

Övrig verksamhet +2,3 mnkr IT-strategin: Plus på inköp av iPads till 

politiker och utveckling av e-tjänster. 

 

 

Pågående projekt, +64 mnkr 

 

Verksamhet Avvikelse Kommentar 

Exploatering verksamhet +22,4 mnkr Östra Piren: Försäljning av fastigheten 
Emigranten. 
  
Stilleryd industriområde: Ändringar i 
befintlig detaljplan har dragit ut på tiden,  
vilket medför att exploateringen av 
Kapten Holm II och Atlantvägen skjuts 
framåt. 
 
Järnvägsanläggning Stilleryd: 
Funktionsutredning görs tillsammans 
med Trafikverket under 2020. Inlösen av 
fastighet Karlshamn 7:11 (Stena) kan 
tidigast ske 2020. Ombyggnad av 
Östersjövägen blir aktuell efter 
funktionsutredningen.  
 
Västerport: Tidsförskjutning av 
exploatering Västerport på grund av fler 
utredningar och ändring av detaljplan.
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Strömma Handel: Detaljplan pågår.
  

Exploatering bostäder +9,3 mnkr Vettekulla västra: En tomtförsäljning 
kvarstår 2020.  
 
Sternö marina: Verksamhetsbyggnaden 
är riven och markplattan återstår. Beslut 
om rörsystem för syresättning av vattnet 
avvaktas enligt beslut i KSAU.  

 
Vettekulla östra delen: Hela planområdet 
ska säljas till extern exploatör.
  
Skyttevägen: Detaljplan har vunnit laga 
kraft och lantmäteriförrättningen pågår. 
Kommunen ska sälja fastigheter inom 
planen till exploatören 2021.  
  
Stationsområdet: Detaljplanearbete för 
stationsområdet påbörjas 2019 och inget 
markköp är aktuellt i dagsläget.
  
Asarums centrum (flygfältet): Utbyggnad 
av infrastruktur i området under 2020 och 
därefter försäljning till exploatör under 
senare delen av 2020. Framöver 
kommer villatomtförsäljning pågå. 

 
Guöplatån: Kommunen väntar på 
lantmäteriförrättningar.  
 

Markförvärv +2,0 mnkr Handpenning markförvärv Duveryd. 
 

Infrastruktur +0,3 mnkr Kajkonstruktioner: Renovering ej 
påbörjad 2019. 
  
Hinsetunnel: Entreprenaden 
tunnelrenovering klar och ljussättning 
genomförs 2020. 
  
GC väg Verkerum/Stilleryd: 
Entreprenaden pågår. 
  

Pedagogisk verksamhet +5,6 mnkr Svängsta förskola, tillbyggnad och 
renovering: Diskussioner om att bygga till 
förskolan har försenat projektet. 

 
Ny F6 skola i Mörrum: Byggnation av ny 
F6 skola i Mörrum är beslutad.  
 
Österslättsskolans kök: Försening i 
tidplan gör att alla medel inte använts 
2019.  
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Vård omsorg +6,2 mnkr LSS-boenden: Projektering förbereds för 
2 nya LSS-boenden och bygglov är 
inlämnat. 
 

Fritid och kultur -0,4 mnkr Nytt scenkonsthus: Regionteaterns 
etablering har kostat mer än den politiskt 
satta budgeten. Alla åtgärder kommer 
huset tillgodo.  
 
Svängstabadet: Det finns inga politiska 
beslut avseende Svängstabadet 2019.  
 
Svängsta förskola, tillbyggnad och 
renovering: Projektet har medfört vissa 
utredningskostnader. 
  
Jössa träningshall: Mer utgifter är 
upparbetade i projektet 2019 än 
budgeterat, men totalutgiften håller sig 
inom beslutad budget.  
 

Övrig verksamhet +18,2 mnkr Stora våtmarken Åryd: Avseende 
utbyggnad av stora våtmarken i Åryd så 
har delutbetalning av bidrag skett från 
Länsstyrelsen. Kostnader under året 
avser främst förskottsbetalning av 
markköp. Prognosen är att återstående 
budget kommer att upparbetas under 
2020-2021. 
  
Tubbaryd kontor: Mark- och 
miljöundersökningar samt miljöprover av 
befintlig kontorsbyggnad klara. 
  
Brandstation: Detaljplanearbete för ny 
brandstation pågår. Förprojektering i fas 
1 sker i partnering.  
  
ÅVC Munkahus: Fler utredningar är 
genomförda och lokalieringsutredning är 
under genomförande som kan innebära 
annan placering.  
  
Utveckling av torget: Utveckling av torget 
enligt beslut i KS § 101 2019-03-26. 
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Projekt i kommunala bolag som kommunfullmäktige tagit ställning till 

 

Färdigställda projekt
Beslutad 

totalutgift
Ack utfall Avvikelse

Karlshamnsbostäder AB

 - Östralycke, etapp 4 225 203 22

Pågående Projekt
Beslutad 

totalutgift
Ack. Utfall

Beräknad 

totalutgift

Beräknad 

avvikelse

Karlshamn Energi AB

 - Utbyggnad av fiber till landsbygden 70 15 54 16

Karlshamnsfastigheter AB

 - Östra Piren 300 111 300  -

Utgifter sedan projektets start

 
 

 

Balanskravsresultatet 
Balanskravsutredning

mnkr 2019 2018 2017 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen -7,0 -110,1 26,5 15,9

Samtliga realisationsvinster -0,5 -0,5 -1,1 -1,6

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - -

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -0,1 - - -

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper - - - -

VA verksamhet - 0,5 -2,1 -3,3

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -7,6 -110,1 23,3 11,0

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -  - -5,1 -

Användning av medel från 

resultatutjämningsreserv 7,6 - - -

Årets balanskravsresultat 0,0 -110,1 18,2 11,0

Ackumulerad reserv (RUR) 118,0 125,6 125,6 120,5  
 
mnkr 2019 2018 2017 2016

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets  balanskravsresultat enligt 

balanskravsutredningen 0,0 -110,1 18,2 11,0

Synnerliga skäl att inte återställa - 110,1  -  -

Synnerliga skäl för att återställa över längre tid -  -  -  -

UB ackumulerade negativa resultat att återställa 

inom 3 år 0,0 0,0 0,0 0,0

UB Synnerliga skäl som ska återställas över längre tid -  -  -  -

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0,0 0,0 0,0 0,0
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Balanskravet 

Under 2013 beslutade kommunfullmäktige att införa en resultatutjämningsreserv för att 

utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta konjunkturvariationer. Enligt beslutet är 

det möjligt att avsätta den del av årets resultat som överstiger en procent av skatteintäkter, 

utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift. Beslutet gör det även möjligt att från år 

2010 göra en retroaktiv avsättning. Den samlade avsättningen år 2010-2019 uppgår till 126 

miljoner kronor. 

 

Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till -7,6 mnkr. En procent av årets 

skatteintäkter, utjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift ( 1 935 mnkr) uppgår till 

19,4 mnkr. Resultatet innebär att balanskravet inte är uppfyllt.  

 

Syftet med resultatutjämningsreserven är att utjämna konjunktursvängningar när 

skatteintäkterna sviktar. Enligt SKRs prognos i oktober 2019 skulle det vara möjligt att 

använda RUR för att täcka ett negativt balanskravsresultat åren 2020-2023 men inte 2019. 

Det är dock kommunens egna riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige som avgör när 

RUR får användas samt skälen för eventuellt avsteg från dessa. Kommunfullmäktige 

beslutade 2019-10-28 §186 att 2019 års negativa resultat ska finansieras genom uttag ur 

resultatutjämningsreserven. 

 

Det finns inget krav på återställande av 2018 års negativa resultat då Kommunfullmäktige 

beslutat att ej återställa resultatet med hänvisning till synnerliga skäl. 2016 och 2017 hade 

kommunen positiva resultat. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
 

Ytterligare information angående personalekonomisk redovisning återfinns som bilaga till 

årsredovisningen 2019.  

 

Kompetensförsörjning 

Karlshamns kommun arbetar på olika sätt för att vara en attraktiv arbetsgivare. En 

kompetensförsörjningsplan är framtagen för Karlshamns kommun som arbetsgivare. Detta 

mot bakgrund av det allt svårare rekryteringsläget inom många yrkeskategorier. Kommunen 

ser en ökad svårighet att rekrytera inom vissa yrkeskategorier exempelvis arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter, lärare med vissa inriktningar och planarkitekter. 

 

Enligt en undersökning som gjorts bland nyanställda medarbetare i Karlshamns kommun, var 

de viktigaste faktorerna för att trivas på en arbetsplats relationen med kollegor, bra ledarskap 

och stimulerande arbetsuppgifter.  

 

Utifrån dessa faktorer är inriktningen i Karlshamns kommun att arbeta med följande 

strategiska insatsområden: ledarskap, arbetsmiljö, anställningsvillkor, arbetsinnehåll. Dessa 

strategiska insatsområden syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 

 

Antal månadsanställda 

Vid mättillfället 2019-11-01 var antal månadsanställda ca 3 100, vilket är en minskning med 

145 personer jämfört med föregående år. En av anledningarna till minskningen av 
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månadsanställda är att VA-verksamheten under 2019 gått över till KEAB. En annan viktig 

anledning är att genomförda effektiviseringsåtgärder har minskat antalet personer. 

 

Anställda/förvaltning 

Att det förekommer en  stor del visstidsanställningar inom utbildningsförvaltningen förklaras 

med Skollagens bestämmelser om att endast behörig personal, (dvs legitimerade lärare och 

förskollärare), kan få tillsvidareanställning. I dagsläget råder det brist på utbildad personal 

inom dessa yrken varför obehörig personal anställs på visstidsanställningar. 

 

 Förvaltning 
Tillsvidare-

anställda           

Visstids-

anställda 

Totalt antal 

månads- 

anställda 

Differens 

2018/2019 

Omsorgsförvaltningen 790 35 825 -88 

Arbete och Välfärd 444 29 473  -22 

Utbildningsförvaltningen    1 053 240 1 293 -14 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 383 27 410 -17 

Kommunledningsförvaltningen 97 4 101 -4 

TOTALT  2767  335  3 102  -145 

 

Från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation 

Den politiska målsättningen i Karlshamns kommun är att kommunens verksamheter 

organiseras utifrån heltid och lika förutsättningar oavsett kön. 

 

De centrala parterna, där SKR (Sveriges kommuner och regioner) representerar 

arbetsgivaren har i det centrala avtalet med kommunal fört in begreppet ”heltid som norm”. 

De har under 2019 fört fram att begreppet ”heltidsarbete som norm” ska ersätta ”heltid som 

norm. Detta är något som Karlshamns kommun har påbörjat arbetet med. 

 

Det finns över 200 yrken i Karlshamns kommun. I de allra flesta av dessa yrken är 

utgångspunkten heltidstjänstgöring. Yrken som inte är organiserade utifrån heltidsarbete är 

undersköterska, vårdbiträde, städare, kock, måltidsbiträde, stödassistent och stödbiträde. 

Det allra tydligaste exemplet när arbetet ej är organiserat utifrån heltidstjänstgöring är arbetet 

på natten, där den övervägande delen av tjänsterna har sysselsättningsgraden 64,25 

procent. 

 

Antal tillsvidare-

anställda med olika 

sysselsättningsgrader 

 

Sysselsättningsgrad 

0-69% 70-99% 100% 

Män 12 30 434 

Kvinnor 107 504 1 677 

Totalt 119 534 2 111 
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Timavlönade – exklusive anställda enligt beredskapsavtalet 

I hela organisationen och inom samtliga förvaltningar pågår ett kontinuerligt arbete för att 

minska antalet timmar som görs av timavlönade. Ett steg i den riktningen är att samtliga 

semestervikarier anställs som månadsavlönade. Antalet timmar som görs av timavlönade 

minskat med ca 140 000 timmar mellan åren 2015-2019.  

 

Personalrörlighet 

En viss personalrörlighet gagnar verksamheten. Personalrörlighet om det beror på flykt för 

att man inte trivs är däremot inte bra för verksamheten, det är dessutom kostsamt.  

Andelen chefer som varit chef för samma arbetsgrupp i 4 år ökade något mellan åren 2018 

till 2019 (från 17% till 18%). Antalet chefer har under perioden 2018-2019 varit oförändrad. 

 

Semester  

Utöver lagstadgade semesterdagar erbjuder Karlshamns kommun alla tillsvidareanställda en 

möjlighet att omvandla semesterdagstillägget till semesterdagar. Medarbetare som är 39 år 

eller yngre får 4 dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 5 dagar extra ledighet. 

 

Sjukfrånvaro och sjukkostnader 

Sjukfrånvaron har sen 2010 haft en ökande trend i Karlshamns kommun. Det är framförallt 

Omsorgsförvaltningen som har stått för den största ökningen. Från och med september 2017 

har trenden brutits och sjukskrivningarna har succesivt gått ner, framför allt sjukskrivningar 

15 dagar och mer. Korttidsfrånvaron har legat relativt konstant de senaste 2 åren. 

 

Den minskade sjukfrånvaron 2019 har skapat utrymme för att under 2020 arbeta mer med 

förebyggande och främjande insatser tillsammans med företagshälsovården, vilket ytterligare 

kommer minska sjuktal och förbättra arbetsmiljön. Sjuktalen för både kort- och 

långtidssjukskrivning gått ner under 2019 och sjukkostnaderna har minskat med 10% från 

2018 till 2019.  

 

Förändring av karensavdraget genomfördes årsskiftet 2018/2019. Kommunen  betalar 

sjuklön dag 2-14 med 80 procent av faktisk lön. Försäkringskassan betalar ut sjukersättning 

från dag 15 med 80% upp till centralt fastställt takbelopp. Kommunen betalar ut 

mellanskillnaden från försäkringskassans takbelopp upp till 80 procent av medarbetarnas 

faktiska lön. 
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Redovisning av sjukfrånvaro 2019 Totalt 2019 Män 
2019 

Kvinnor 2018 totalt 2017 Totalt 

Den kommunala koncernen           

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

7,03%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 7,69%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 6,61%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 7,29%         

            

Därav andel av sjukfrånvaro som avser 
frånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer 

50,02%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 34,37%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 50,81%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 54,85%         

            

Kommunen           

Total sjukfrånvaro i procent av de 
anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

7,26% 4,62% 7,91% 7,94% 8,65% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 7,95% 5,04% 8,80% 8,74% 9,27% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 6,84% 2,79% 7,89% 7,22% 7,81% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 7,49% 6,80% 7,65% 8,48% 9,40% 

            

Därav andel av sjukfrånvaro som avser 
frånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer 

50,25% 48,98% 50,43% 51,23% 60,04% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 34,78% 30,56% 35,49% 33,29% 44,95% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 51,68% 28,89% 53,75% 52,18% 59,57% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 54,44% 65,56% 52,26% 57,24% 66,08% 

 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Kommunen, sjukdagar per anställd           

Kommunstyrelsen inkl 
Överförmyndarnämnden 

10,7 16,4 21,9 22,4 16,2 

BUS-nämnden 17,7 18,8 18,4 17,3 17,6 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

12,5 12,1 12,2 14,7 11,5 

Kulturnämnden 3,2 6,4 5,5 5,7 18,3 

Byggnadsnämnden 37,8 8,2 3,7 4,5 6,8 

Fritidsnämnden  -- 8,6 9,2 10,6 12,0 

Tekniska nämnden  -- 20,7 23,6 26,9 20,5 

Teknik- och fritidsnämnden 18,6  --  --  --  -- 

Omsorgsnämnden 33,9 35,5 42,1 36,2 34,0 

Nämnden för arbete och välfärd 24,3 29,2 34,2 26,7 21,8 

Totalt kommunen 22,6 24,6 27,6 26,1 24,2 
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Övrig Personalstatistik 
2019 

 Totalt 
2019  
Män 

2019 
Kvinnor 

2018 
totalt 

2017 
Totalt 

Kommunen, 1 november           

Antal månadsanställda 3 102 586 2 516 3 247 3 203 

fördelning män/kvinnor i % 100% 19% 81%     

            

Anställningsform           

därav tillsvidareanställda 2 767 475 2 292 2 862 2 802 

därav tillsvidareanställda i % 89% 81% 91% 88% 87% 

            

Sysselsättningsgrader           

därav heltidsanställningar 2 296 508 1 788 2 330 2 243 

därav heltidsanställningar i % 74% 87% 71% 72% 70% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 94% 96% 93% 94% 93% 

Årsarbetare (summerade sysselsgrader) 2 915 565 2 350 3 040 2 973 

            

Medelålder 45,0 44,0 45,2 44,6 44,1 

            

Hälsa           

Antal friska personer 1 nov 2 883 557 2 326 2 981 2 896 

Antal friska i % 94% 96% 93% 92% 91% 

            

Lön           

Medellön - heltidslön 29 905 31 267 29 588 28 857 27 525 

Medianlön - heltidslön 28 300 29 475 28 100 27 170 26 104 

            

Kommunen, resursanvändning hela 
året 

          

Anställningsdagar 1 209 123 247 744 961 379 1 242 919 1 173 515 

Frånvarodagar 280 647 40 186 240 461 287 513 287 139 

Frånvarofrekvens 23,2% 16,2% 25,0% 23,1% 24,5% 

Närvaro i % av anställningsdagar 76,8% 83,8% 75,0% 76,9% 75,5% 

            

Arbetade timmar 4 624 769 1 100 397 3 524 372 4 773 959 4 674 568 

därav:           

* fyllnadstid 30 950 5 252 25 697 40 133 47 880 

* övertid 21 693 5 923 15 770 28 442 31 819 

* timtid 209 327 85 655 123 672 219 711 314 493 
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Förväntad utveckling 
Kommande år präglas av ökade behov av skola, vård och omsorg till följd av fler unga och 

fler äldre. Stadigt ökande livslängd innebär också behov av förlängt arbetsliv. För att klara 

detta med tillgängliga resurser och personal behöver verksamheterna bli effektivare. 

Införandet av digital teknik måste påskyndas och uppföljningssystemen förbättras. 

För att klara välfärden på lång sikt krävs en rad åtgärder. Ökade kostnader i takt med den 

demografiska utvecklingen leder till ett gap mellan intäkter och kostnader. Offentlig sektors 

skatteintäkter härrör främst från skatt på arbete. Skatterna på arbetsinkomster är 

förhållandevis höga i Sverige i jämförelse med många andra länder.   

 

Inom skolans område komplicerar den omfattande mängden riktade statsbidrag styrningen 

av skolan. Den statliga styrningen behöver i större utsträckning inriktas på resultat istället 

för hur statsbidragspengarna används. Förskola och skola har flera utmaningar bland annat 

kompetensförsörjning och att använda kompetensen på rätt sätt. Gemensamt ansvar 

mellan stat, huvudmän och verksamma inom förskola och skola är en viktigt för att lyckas 

med utbyggnad, utveckling, likvärdighet och integration. 

 

Befolkningstillväxten bedöms bli ca 0,3 procent per år. Demografin kommer att bli en stor 

utmaning då allt fler blir över 80 år men även andelen unga inom förskola, grundskola och 

gymnasieskola ökar. De åldersgrupper som ökar är de som nyttjar kommunal verksamhet i 

störst utsträckning medan de som är i arbetsför ålder inte förändras i samma omfattning.  

 

Långsiktighet och god ekonomi är ledord för arbetet i Karlshamns kommun. Hållbar 

utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att anpassa verksamheterna och 

kostnaderna utifrån antalet invånare och åldersstruktur bidrar till detta. 

 

Att samla olika verksamheter i en kommun är effektivt då det i många fall finns behov av 

samverkan mellan verksamheter samtidigt som det finns en logik med lokal förankring på 

orten samt kunskap om lokala behov och utmaningar. Studier i andra länder har visat på 

svårigheter att realisera de ekonomiska vinster som var tänkta att uppstå vid 

kommunsammanslagningar eller huvudmannaskapsförändringar. I stället handlar det om att 

minska statlig detaljstyrning, statlig finansiering fullt ut för de reformer som genomförs, 

skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och finansiering samt möjliggöra digitalisering 

genom utbyggnad av infrastruktur och standards. Källa: SKL, Ekonomirapporten, oktober 

2019 samt MakroNytt 1/2020, februari 2020 

 

Utmaningar, förändrade förutsättningar 

Det ekonomiska läget i Karlshamns kommun under 2018, 2019 och de nästkommande åren 

har och kommer fortsatt att ha stor inverkan på kommunens nämnder, förvaltningar och 

bolag. Arbetet med att klara fortsatta effektiviseringskrav är en stor utmaning. Det är 

samtidigt en förutsättning för en hållbar ekonomi och en möjlighet att bedriva kommunens 

kärnverksamheter.  

 

En utmaning i samband med effektiviseringsarbetet är att det blir en inriktning på kortsiktiga 

och snabba förändringar som på kort sikt är positiva men som inte ger långsiktiga 

önskvärda effekter. Det är också viktigt att inte planera och genomföra förändringar i den 
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egna verksamheten som får negativa effekter i andra förvaltningar och verksamheter. Här 

är det viktigt med kommunikation, öppenhet och transparens. 

  

Kommunkoncernen har ett stort investeringstryck de kommande åren samtidigt med en hög 

nivå på skuldsättning och borgensåtaganden. 

 

Sjukfrånvaron har sen 2010 haft en ökande trend i Karlshamns kommun men från och med 

september 2017 har trenden brutits och sjukskrivningarna har succesivt gått ner, framför allt 

sjukskrivningar 15 dagar och mer. Korttidsfrånvaron har legat relativt konstant de senaste 2 

åren. 

 

Arbete och Välfärd 

Den absolut största utmaningen för nämnden för arbete och välfärd är att på sikt ha en 

kostnadseffektiv organisation med en verksamhet och budget i balans. För att uppnå detta 

måste förebyggande arbete bland barn och ungdomar och tidiga insatser förbättras. Den 

öppna vården inom barn och familj måste fortsätta att utvecklas så att dyra och ineffektiva 

externa placeringar kan undvikas. Arbetet med vuxna missbrukare måste också fungera på 

ett bättre sätt där insatser skall ges inom organisationen i första hand och att få fungerande 

processer från försörjningsstöd till egen försörjning. Den pågående omstruktureringen av 

LSS-boendena behöver genomföras så fort som möjligt.  

 

Generellt är volymökningarna ett stort ekonomiskt problem för kommunen och för nämnden 

för arbete och välfärd att hantera. Volymökningarna leder inte till försämrad kvalitet för 

brukarna, de insatser som människor har behov av måste tillgodoses oavsett nämndens 

ekonomi. Volymutvecklingen inom Våld i nära relationer är stor och ökar varje år och 

utmaningen är att uppdraget utökas till att stötta de som utövar våldet.  

 

Omsorg 

Omsorgsnämnden har beslutat att Solrosens verksamhet flyttas till Östralycke samt att 

avveckla Båtsmansgården under 2020. Perennagårdens verksamhet har tidigare beslutats 

att flytta till Östralycke. Dessa förändringar innebär en minskning av särskilda 

boendeplatser med åtta under innevarande år. Korttidsverksamheten har tagit över 

Solrosens lokaler där även myndighetskontor, trygg hemgång m.fl. ska lokaliseras. Detta 

innebär att två lokaler, Perennagården och Persgården, lämnats under 2019 och att 

ytterligare en lokal, Drottninggatan 49, kan lämnas under 2020. 

 

Utbildning 

Antalet barn i kön till förskoleplatser har över tid ökat mer än prognostiserat, men kurvan 

har planat ut och bedömningen är att lokalbehoven kan tillgodoses i enlighet med lagkrav 

på placering inom fyra månader. Anledningen är att en ny förskola med tre avdelningar är 

uppstartad i Asarum.  

Andelen utbildade förskollärare 2012 var 76 % och har minskat till ca 55% (mot 42% i riket). 

Det är fortsatt svårt att rekrytera legitimerade förskollärare. 

Antalet tjänster för barn i behov av särskilt stöd i förskolan har ökat från 5 tjänster 2007 till 

22,3 tjänster 2018 pga av ett ökat antal barn med stora behov. För att möta kravet på 

effektivisering är antalet tjänster 13,75 hösten 2019, trots att barnens stödbehov kvarstår.  
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Minskade statliga anslag till kommunen för nyanlända trots fortsatt stora krav på samtliga 

verksamheter inom utbildningsförvaltningen.  

I levnadsvaneundersökningen beskriver kommunens ungdomar hur stress påverkar dem i 

deras vardag. Stress över skolarbetet är något som är återkommande hos både flickor och 

pojkar på både högstadiet och gymnasiet, dock mer framträdande bland flickor. Vi vet 

redan sedan tidigare att flickor har högre genomsnittsbetyg än pojkar och att fler pojkar än 

flickor inte uppnår behörighetskrav till gymnasiet. Flera av de svarande uppger att läxor och 

studier inför prov upptar så stor del av deras fritid att de upplever det svårt att få tid över till 

andra fritidsintressen. 

Volymökningar/kostnadsökningar på grund av demografiska förändringar. Fler barn och 

elever ställer krav på fler lärare, lokaler, utökat särskilt stöd och elevhälsa, fler datorer etc. 

Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka och för kommuner innebär det en stor 

utmaning att anpassa sina verksamheter. För BUS-nämndens verksamheter betyder detta 

att resurserna ska räcka till såväl lagstadgad som frivillig verksamhet. 

Bolagen 

Karlshamn Energis verksamhet har utökats med affärsområde Vatten och under året har 

organisationen stärkts upp och ett flertal förbättringsåtgärder initierats. Ett omfattande 

arbete planeras för att säkerställa Karlshamns framtida vattenförsörjning, bland annat 

planeras utbyggnad av vattenverk och reservvattentäkt.  

Karlshamnsbostäder AB har förhoppningar om att kunna påbörja renoveringen av 

Möllebacken i maj 2020 samt planeras även för ombyggnad av ett antal uppsagda lokaler 

till lägenheter under kommande år. 

Karlshamns Hamn AB, genom ett breddat tjänsteutbud på skogsprodukter och ökande 

intermodaltrafik och projekthantering så ökar omsättningen i hamnen över tid. Bolaget 

börjar nu arbetet med effektivisering, processutveckling och organisationsutveckling samt 

att komma tillbaka till ett normalläge efter Nordstream-projektet. 

Karlshamnsfastigheter AB, nybyggnationen av Emigranten 1 beräknas stå inflyttningsklar i 

början av 2022. Pågående nybyggnation är föremål för djuppenetrering i syfte att säkra 

affären i ett långsiktigt perspektiv. Bolaget övergår till att hantera fastighetsbeståndet som 

två enheter – en i Svängsta (Halda Utvecklingscentrum) och en i Karlshamn (Östra Piren). 

Svängstabeståndet präglas av traditionell fastighetsförvaltning medan Östra Piren snarare 

har profilen utvecklingsbolag. Således krävs olika strategival för olika delar av bolagets 

fastighetsbestånd. Bolaget har under ett flertal år varit en förlustaffär.  

Kreativum i Blekinge AB, under 2019 har hela anläggningen inventerats och en plan för 

framtida förnyelse av utställningar tagits fram. Upphandling av bl a ersättningsinvestering 

för megadom-biografen Kreanova har färdigställts med planerad byggnation under 2020. 

Kreativum har även tillsammans med fastighetsägaren tagit fram planer för anpassning av 

lokaler för att medge fler besökare och utökad verksamhet när det gäller gruppbokningar. 

2019 har präglats starkt av hårda besparingar hos de av bolagets målgrupper som 

finansieras genom offentliga medel På grund av en sliten anläggning har Kreativum inte 

kunnat attrahera allmänheten till den grad som man behövt och inte heller kunnat utöka 

öppettider för allmänbesök. 
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Finansiella räkenskaper för koncernen och kommunen 
 

Resultaträkning 

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Mnkr Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Verksamhetens intäkter 1 432 510 1 252 1 166

Verksamhetens kostnader 2,4,5 -2 291 -2 366 -2 884 -2 822

Avskrivningar 3,4 -93 -129 -238 -244

Verksamhetens nettokostnad -1 952 -1 985 -1 870 -1 900

Skatteintäkter 6 1 499 1 476 1 499 1 476

Generella statsbidrag och utjämning 7 436 414 436 414

Verksamhetens resultat -17 -95 65 -10

Finansiella intäkter 8 13 10 5 3

Finansiella kostnader 9 -3 -25 -28 -35

Resultat efter finansiella poster -7 -110 42 -42

Extraordinära poster 0 0 0 0

Årets resultat -7 -110 42 -42

 

Kassaflödesanalys 

Kommunen Koncernen

Mnkr Not 2019 2018 2019 2018

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -7 -110 42 -42

Justering för ej likviditetspåverkande poster24 86 138 241 253

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 79 28 283 211

Ökning/minskning förråd mm  - - 1 -1

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -11 -11 29 -66

Ökning/minskning av korttfristiga skulder -61 77 -56 95

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 94 257 239

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -196 -150 -656 -456

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 64 2 3 2

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -  - -1 -

Förvärv av finansiella tillgångar -6 0 -6 0

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar - 6 1 6

Kassaflöde från investeringsverksamheten -138 -142 -659 -448

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 150 0 498 258

Amortering av långfristiga skulder -30 -30 -58 -109

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 120 -30 440 149

Årets kassaflöde -11 -78 38 -60

Likvida medel vid årets början 88 166 190 250

Likvida medel vid periodens slut 77 88 228 190  
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Balansräkning 

 

Kommunen Koncernen

Mnkr Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 - - 2 1

Materiella anläggningstillgångar

 - Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 11 951 1 130 2 782 2 669

 - Maskiner och inventarier 12 138 141 921 656

 - Pågående nyanläggningar 13 87 0 365 327

Finansiella anläggningstillgångar 14 185 179 29 24

Summa anläggningstillgångar 1 361 1 450 4 099 3 677

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 0 0 5 6

Kortfristiga fordringar 15 158 146 302 331

Kassa och bank 16 77 88 228 190

Summa omsättningstillgångar 235 234 535 527

Summa tillgångar 1 596 1 684 4 634 4 204

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Årets resultat -7 -110 42 -42

Resultatutjämningsreserv 126 126 126 126

Övrigt eget kapital 916 1 026 1 018 1 060

Summa eget kapital 17 1 035 1 042 1 186 1 144

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 18 9 11 9 11

Andra avsättningar 19 5 9 103 97

Summa avsättningar 14 20 112 108

Skulder

Långfristiga skulder 20 150 164 2 693 2 267

Kortfristiga skulder 21 397 458 643 685

Summa skulder 547 622 3 336 2 952

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 596 1 684 4 634 4 204

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har 

tagits upp bland skulderna eller 

avsättningarna 22 622 644 622 644

Borgen- och övriga ansvarsförbindelser 23 2 510 2 169 24 24

Övriga ställda panter 23 - - 213 211

Summa panter och ansvarsförbindelser 3 132 2 813 859 879  
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NOTER 

NOT 1 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Verksamhetens intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Försäljning av varor och tjänster 42 40 334 244

Taxor och avgifter 60 122 352 348

Hyror och arenden 44 43 276 267

Bidrag från staten 217 242 219 242

EU-bidrag 2 3 3 3

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 67 59 56 47

Försäljning av anläggningstillgångar  - 1  - 1

Övriga intäkter  -  - 4 10

Aktiverat arbete för egen räkning  - - 8 4

Summa intäkter 432 510 1 252 1 166

NOT 2 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Verksamhetens kostnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Personalkostnader -1 534 -1 527 -1 818 -1 740

Pensionsutbetalningar enl KPA -43 -40 -43 -40

Eget aktiverat arbete 11 15 11 15

Lämnade bidrag -68 -99 -68 -99

Köp av huvudverksamhet -256 -280 -256 -280

Lokal-, markhyror och leasing -104 -98 -48 -42

Fastighets- och entreprenadkostnader -35 -43 -35 -36

Bränsle, energi o vatten -45 -48 -6 -16

Förbrukningsinventarier och material -82 -94 -82 -94

Transporter och resor -37 -38 -37 -38

Övriga främmande tjänster -64 -62 -64 -62

Försäkring- och riskkostnader -7 -6 -7 -6

Övriga kostnader -27 -46 -29 -45

Råvaror och förnödenheter  - - -129 -120

Övriga externa kostnader  - - -259 -214

Skattekostnad  - - -14 -5

Summa kostnader -2 291 -2 366 -2 884 -2 822  
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NOT 3 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Avskrivningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Immateriella tillgångar  - -  - -1

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -57 -65 -111 -119

Maskiner och inventarier -34 -35 -101 -85

Nedskrivningar enligt nedan -2 -29 -26 -39

Summa avskrivning och nedskrivningar -93 -129 -238 -244

Nedskrivningarna avser;

Markreserv

 - Stilleryd Industriområde  - -5  - -5

 - Skogsborg 2 -5 2 -5

Verksamhetsfastighter

 - Kulturhuset  - -12  - -12

Publika fastigheter

 - Torget  - -6  - -6

 - Lekplatser -3 -3

 - Övriga -1 -1 -3 -1

Maskiner och inventarier  -  - -22 -10

Summa nedskrivningar -2 -29 -26 -39

NOT 4 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Jämförelsestörande poster 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Nedskrivning av materiella anläggningstillg. -2 -29 -26 -29

Nedskrivning av finansiella anläggningstillg. - -20  - -20

Stadsbidrag för ökat bostadsbyggande 7  - 7  -

Bidrag för hantering av förorenad mark, 5  - 5  -

Engångspremier förmånsbaserad pension -10  - -10  -

Summa jämförelsestörande poster 0 -49 -24 -49

NOT 5

Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision 2019

Total kostnad för räkenskapsrevision 261

varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna (tkr) 235

NOT 6 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Skatteintäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Preliminär kommunalskatt 1 512 1 483 1 512 1 483

Preliminär slutavräkning innevarande år -14 -2 -14 -2

Slutavräkningsdifferens föregående år 1 -5 1 -5

Summa skatteintäkter 1 499 1 476 1 499 1 476

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt 

årsredovisning för räkenskapsår 2019.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 1,5 mnkr för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde 

uppgår till 0,8 mnkr.
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NOT 7 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Generella statsbidrag och utjämning 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Inkomstutjämningsbidrag 312 316 312 316

Kommunal fastighetsavgift 63 63 63 63

Statsbidrag för flyktingverksamhet 17 24 17 24

Bidrag för LSS-utjämning 68 58 68 58

Kostnadsutjämningsbidrag -49 -52 -49 -52

Regleringsbidrag 23 5 23 5

Mellankommunal utjämning skatteväxling 2 - 2 -

Summa generella statsbidrag och utjämning 436 414 436 414

NOT 8 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Finansiella intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ränteintäkter och liknade resultatposter 5 3 5 3

Borgensavgifter 8 7 - -

Summa finansiella intäkter 13 10 5 3

NOT 9 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Finansiella kostnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förlust avyttring finansiell anl.tillgång - -1 - -1

Nedskrivning aktier i koncernföretag - -9 - -

Nedskrivning övriga aktier och andelar - -11 - -11

Räntekostnader -2 -3 -27 -22

Övriga finansiella kostnader -1 -1 -1 -1

Summa finansiella kostnader -3 -25 -28 -35

NOT 10 Koncernen Koncernen

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 8 10

Inköp 1 -

Omklassificeringar - -2

Utgående anskaffningsvärde 9 8

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 -8

Omklassificeringar - 2

Årets avskrivningar - -1

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 -7

Utgående redovisat värde 2 1  
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NOT 11 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 334 2 259 4 572 4 320

Inköp 70 125 109 129

Försäljningar -438 -13 -438 -13

Utrangeringar  - -24 -3 -24

Nedskrivningar -11 -11 -11 -11

Omklassificeringar  - -2 309 171

Utgående anskaffningsvärde 1 955 2 334 4 538 4 572

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 204 -1 145 -1 881 -1 767

Utrangeringar/försäljningar 248 6 251 6

Nedskrivningar 9  - 9  -

Omklassificeringar  - -  - 0

Årets avskrivningar -57 -65 -111 -120

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 004 -1 204 -1 732 -1 881

Ingående ackumulerad nedskrivning  -  - -22 -22

Årets nedskrivning  -  - -2  -

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -  - -24 -22

Utgående redovisat värde 951 1 130 2 782 2 669

Markreserv 90 70 250 230

Verksamhetsfastigheter 614 619 1 444 1 230

Fastigheter för affärsversamhet 2 192 2 192

Publika fastigheter 217 217 217 217

Fastigheter för annan verksamhet 28 32 869 800

Utgående redovisat värde 951 1 130 2 782 2 669

NOT 12 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Maskiner och inventarier 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 525 490 1 899 1 776

Inköp 40 41 374 132

Försäljningar -24 -7 -24 -7

Utrangeringar -3 - -6 -4

Omklassificeringar  - 1 5 2

Utgående anskaffningsvärde 538 525 2 248 1 899

Ingående ackumulerade avskrivningar -384 -353 -1 215 -1 127

Försäljningar 15 4 14 4

Utrangeringar 3 - 6 4

Omklassificeringar  - - 0 0

Årets avskrivningar -34 -35 -100 -96

Utgående ackumulerade avskrivningar -400 -384 -1 295 -1 215

Ingående ackumulerad nedskrivning  - - -28 -28

Årets nedskrivningar/återföringar  - - -4 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -  - -32 -28

Utgående redovisat värde 138 141 921 656  
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NOT 13 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Pågående nyanläggningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Vid årets början - - 327 290

Inköp 87  - 475 241

Omklassificeringar  - - -420 -204

Nedskrivningar  -  - -17  -

Utgående redovisat värde 87 0 365 327

NOT 14 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Finansiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Aktier i koncernföretag 162 162 - -

Övriga aktier och andelar;

 - Kommuninvest Ekonomisk förening 7 2 8 2

 - Övriga aktier och andelar 3 2 2 2

Kommuninvest förlagslån 5 5 5 5

Övriga långfristiga fordringar 8 8 14 15

Summa finansiella anläggningstillgångar 185 179 29 24

Aktier i koncernföretag org nr Kapital-

andel 2019-12-31 2018-12-31

Stadsvapnet i Karlshamn AB 556427-2382 100% 160 160

   - Karlshamns Energi AB 556223-8849 100% - -

      - Karlshamns Energi Elförsäljning AB 556527-9345 100% - -

      - Karlshamns Energi Vatten AB 559170-4308 100% - -

  -  Karlshamnsbostäder AB 556526-8355 100% - -

  -  Karlshamns Hamn AB 556016-9467 100% - -

      - Karlshamns Kombiterminal AB 556616-5659 100% - -

      - Karlshamn Tank Storage 556885-5224 50% - -

   - Karlshamnsfastigheter AB 556788-5160 100% - -

   - Kreativum i Blekinge AB 556545-4989 100% - -

Västblekinge Miljö AB 556198-1480 50% 2 2

Summa aktier i koncernföretag 162 162

NOT 15 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kundfordringar 21 19 70 92

Aktuell skattefordran - - 5 7

Immateriella omsättningstillgångar - - 5 4

Övriga kortfristiga fordringar 67 70 84 86

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 70 57 138 142

Summa kortfristiga fordringar 158 146 302 331

NOT 16 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Kassa och bank 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Koncernkonto 75 86 164 138

Övriga bankkonto 2 2 64 52

Summa kassa och bank 77 88 228 190
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NOT 17 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Eget kapital 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående eget kapital 1 042 1 152 1 144 1 186

Årets resultat -7 -110 42 -42

Utgående eget kapital 1 035 1 042 1 186 1 144

 - varav resultatutjämningsreserv (RUR) 126 126

NOT 18 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Avsättning pensioner 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående avsättning pensioner inkl löneskatt 9 9 9 9

 - årets utbetalningar -1 - -1 -

 - förändring löneskatt - - - -

 - övrigt -1 - -1 -

Utgående avsättning inkl löneskatt 7 9 7 9

Aktualiseringsgrad % 99 99 99 99

Ingående avsättning företroendevalda (inkl 

löneskatt) 2 1 2 1

Nyintjänad OPF-KL - 1 - -

Utgående avsättning förtroendevalda 2 2 2 2

Summa utgående avsättning pensioner 9 11 9 11

KPAs överskottsfond

Ingående kapital 1 2 1 2

Utgående kapital 1 1 1 1

NOT 19 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Andra avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Uppskjutna skatter  -  - 79 67

Övriga avsättningar 5 9 24 30

Summa andra avsättningar 5 9 103 97

Uppskjutna skatter

Uppskjuten skatt* på temporära skillnader;

Byggnader och mark - - 19 15

Maskiner och inventarier - - 63 57

Underskottsavdrag - - -3 -5

Summa uppskjuten skatteskuld - - 79 67

* Använd skattesats 20,6% vid beräkning av uppskjuten skatt på temporära skillnader

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Övriga avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående avsättning 9 0 30 23

Årets avsättningar 1 9 11 12

Under året ianspråktagna belopp -5 - -17 -5

Summa utgående övriga avsättningar 5 9 24 30

I Kommunen består avsättningarna utav avsättning för deponi 5 mnkr (4 mnkr) som avser sanering 

deponi Hunnemara. 

Tillkommande avsättningarna i koncernen avser främst Västblekingen Miljö AB. Avsättning för framtida 

kostnader för sluttäckning av deponier på 30 mkr (39 mnkr) samt framtida behandlingskostnader för 

restlager 3 mnkr (4 mnkr). Då ägarandelen av bolaget är 50 %,  inkluderar balansposten för 

koncernen 50 % av dessa belopp, dvs 16 mnkr (21 mnkr)  
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NOT 20 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Skulder till kreditinstitut 150 155 2 691 2 255

Investeringsfond VA - 9 - 9

Övriga långfristiga skulder - - 2 3

Summa långfristiga skulder 150 164 2 693 2 267

Genomsnittlig räntebindningstid 4,68 0,02 3,67 3,02

Genomsnittlig låneränta (procent) 0,91 2,05 1,05 1,10

Låneskuldens förfallostruktur

Lån som förfaller inom;

1 år - 155 517 368

2-5 år 100 - 1 396 1 441

5-10 år 50 - 807 471

Total skuld kreditinstitut inkl kortfr del 150 155 2 720 2 280

Fördelning på långivare

Handelsbanken - 30 103 365

Nordea - - 3 3

Sparbanken - - 2 2

Kommuninvest 150 125 2 612 1 910

Total skuld kreditinstitut inkl kortfr del 150 155 2 720 2 280

NOT 21 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Leverantörsskulder 92 105 169 190

Kortfristig del av långfristiga skulder -  - 29 25

Förskott från kunder -  - 19 13

Moms och särskilda punktskatter 3 6 5 8

Personalens skatter och avgifter 22 26 25 31

Övriga kortfristiga skulder 8 5 25 24

Semesterlöneskuld 82 86 101 113

Upplupna löner 22 21 26 23

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 168 209 244 258

Summa kortfristiga skulder 397 458 643 685

NOT 22 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Ansvarsförbindelser pension 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 644 663 644 663

  Ränte- och basbeloppsuppräkning 16 14 16 14

  Årets utbetalning -34 -32 -34 -32

  Övrig post - 3 - 3

  Förändring av löneskatt -4 -4 -4 -4

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner 

inkl löneskatt 622 644 622 644

Övriga upplysningar om pensioner

Enligt redovisningsprinciperna för pensionsåttaganden redovisas den totala pensionsskulden till och 

med år 1997 som ansvarsförbindelse. RIPS 19 har använts för beräkning av pensionsskulden
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NOT 23 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Borgens- och andra ansvarsförbindelser 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Borgen för helägda koncernbolag;

 - Stadsvapnet i Karlshamn AB 286 286 - -

 - Karlshamnsbostäder AB, borgen 1 046 976 - -

 - Karlshamns Energi AB (koncernen), borgen 496 258 - -

 - Karlshamns Hamn AB (koncernen), borgen 333 333 - -

 - Karlshamnsfastigheter AB 282 252 - -

 - Kreativum i Blekinge AB 2 -  -  -

Summa borgen för helägda dotterbolag 2 445 2 105  - -

Borgen för Västblekinge Miljö AB 41 40  - -

Kommunalt förlustansvar egna hem - -  - -

Borgen för NetPort Science Park AB 24 24 24 24

Utgående ansvarsförbindelser 2 510 2 169 24 24

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Övriga ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Företagsinteckningar  - - 6 6

Fastighetsinteckningar - - 207 205

Summa ställda säkerheter  - - 213 211

NOT 24 Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Justering för ej likviditetspåverkande poster 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar, nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar 93 129 238 244

Förändring avsättningar -6 10 4 10

Reavinst, försäljning materiella anläggningstillgångar -1 -1 -1 -1

Summa ej likviditetspåverkande poster 86 138 241 253

NOT 25
Upplysning om särrredovisningar

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Särredovisningen finns tillgänglig hos;

 - Karlshamns Energi Vatten AB, tel 0454-818 00 www.karlshamnenergi .se

Karlshamns kommun har i oktober 1997 KF §105, ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner 

och regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommunivest ekonomisk förening har ingått 

likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 

har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 

eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 

fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i 

Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Karlshamns kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 460 925 942 tkr och totala tillgångar till 460 364 563 tkr. Karlshamns kommuns andel 

av de totala förpliktelserna uppgick till 2 848 159 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 

859 320 tkr. 
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Redovisningsprinciper 
 

Den kommunala sektorns redovisning regleras av Lagen om kommunal redovisning 

(2018:597). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för 

kommunsektorns redovisning. Avvikelser från rekommendationerna redovisas under respektive 

rubrik nedan. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 

investeringar och med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången reducerat 

med eventuellt investeringsbidrag. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, 

utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras.  

 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk och har en bedömd nyttjandeperiod om minst 3 år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 

Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014 om principer för komponentavskrivning. Av beslutet 

framgår att komponentavskrivning ska tillämpas från och med 2014 samt att investeringsprojekt 

som påbörjats före 2014 men som fortfarande pågår 2014 ska omfattas av 

komponentavskrivning. 

 

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar 

ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till. 

 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 

nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar som består av flera komponenter med olika 

nyttjandeperioder delas upp och skrivs av var för sig. Mark och konstnärlig utsmyckning har 

obegränsad livslängd och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 

materiella tillgångar. En årlig riskbedömning görs av mark- och exploateringsområden. 

 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader  
Stommar, grund 75-100 år 
Fasad, yttertak, fönster 30-80 år 
Värme, sanitet, kyla ventilation 20-50 år 
El, tele, styr- och övervakning 15-40 år 
Övrigt byggnader 20-60 år 

Markanläggningar 50-70 år 
Maskiner, tekniska anläggningar  5-25 år 

 Övriga inventarier 5-20 år 
Persondatorer och IT investeringar 3 år 
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Avvikelse från RKR R4 Materiella anläggningstillgångar 

Avskrivning på materiella anläggningstillgångar påbörjas året efter anskaffningsåret. Enligt 

RKR R4 ska avskrivning ske från och med den tidpunkt då tillgången kan tas i bruk. Vår 

bedömning är att över tiden blir effekten i stort samma som rekommendationens där 

avskrivning ska ske från anskaffningstidpunkten. 

 

Exploateringsverksamhet, redovisas i sin helhet som anläggningstillgångar. Enligt RKR R4 ska 

tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav klassificeras som 

anläggningstillgång. Övriga tillgångar som inte uppfyller kriteriet ska klassificeras som  

omsättningstillgång (avser tomtmark med avsikt att försäljas). Tomtförsäljning vid 

exploateringsområden reducerar investeringen istället för att intäktsföras vid försäljning vilket 

avviker från RKR R2. Redovisningsprinciperna kommer att ses över under kommande 

räkenskapsår. 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 

enligt plan och eventuella nedskrivningar 

Följande avskrivningstider tillämpas; 

- Goodwill 5 år 
- Koncessioner 5-10 år 
- Balanserade kostnader för utvecklingsarbete 5 år 

 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när kommunen blir part i 

det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från 

balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller 

reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt 

väsentligt överförts till annan part. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 

förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört. 

 

Finansiella tillgångar som kommunen innehar för att generera avkastning eller värdestegring 

värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet. Eventuella transaktionsutgifter 

kostnadsförs när de uppkommer. Efter första redovisningstillfället värderas tillgångarna till 

verkligt värde i den mån det är förenligt med 7 kap 6-7§ LKBR. 

 

Finansiella tillgångar som inte innehas i syfte att generera avkastning eller värdestegring 

värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet, inklusive eventuella 

transaktionsutgifter direkt hänförliga till förvärvet. Efter första redovisningstillfället värderas 

tillgångarna till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella nedskrivningar. Finansiella 

omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 

anskaffningsvärde och försäljningsvärde, med avdrag för beräknad försäljningskostnad. 

 

Finansiella skulder värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Eventuella 

direkta transaktionsutgifter periodiseras jämnt över lånets löptid. Efter första 

redovisningstillfället redovisas kortfristiga finansiella skulder till anskaffningsvärdet medan 

långfristiga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
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Intäkter 

 

Skatteintäkter 

Kommunens redovisade skatteintäkt består av preliminära skatteinbetalningar som kommit 

kommunen tillgodo under året, prognos för slutavräkning och skillnaden mellan den slutliga 

taxeringen och den redovisade skatteintäkten för föregående år. Den preliminära 

slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKLs decemberprognos. 

 

Leasing 

Enligt RKR R5 ska leasingavtal klassificeras som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal. 

Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om det innebär att de ekonomiska 

fördelar och risker som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från 

leasegivaren till leasetagaren. Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är ett 

operationellt leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter 

redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen.  

 

Avvikelse från RKR R5 

Alla leasingkontrakt har behandlats som operationella i redovisningen vilket innebär att 

kostnaden har redovisats linjärt under leasingperioden. Arbetet med att skapa rutiner för att 

redovisa i enlighet med RKR R5 pågår. 

 

Jämförelsestörande och extraordinära poster 

Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas inträffa ofta och som saknar samband med 

den löpande verksamheten betraktas och redovisas som extraordinära poster. 

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära 

men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 

Extraordinära poster särredovisas på egna rader och jämförelsestörande poster särredovisas i 

not när de förekommer.  

 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 19 och 

redovisas enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning. Pensionsåtagande för anställda i de företag som ingår i den kommunala 

koncernen redovisas enligt K3. 

Pensioner intjänade före 1998, inklusive löneskatt, redovisas som en ansvarsförbindelse inom 

linjen och tas inte upp som avsättning i balansräkningen. RIPS 19 har använts för beräkning av 

pensionsskulden. 

 

Avsättningar 

Som avsättning redovisas en legal förpliktelse som på balansdagen antingen är säker eller 

sannolik till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.  

 

Sammanställd redovisning 

Syftet med sammanställda räkenskaper är att ge en helhetssyn på kommunens verksamhet 

och ekonomi och att åstadkomma en organisationsneutral redovisning som möjliggör 

jämförbarhet mellan kommunerna. 
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I den sammanställda redovisningen ingår alla koncernföretag där kommunen har ett varaktigt 

betydande inflytande (minst 20%) eller om det har särskild betydelse för kommunens 

verksamhet eller ekonomi. Verksamhet som bedrivs inom ramen för kommunalförbunden;  

Räddningstjänsten Västra Blekinge, Cura Individutveckling samt Miljöförbundet Blekinge Väst 

ingår inte i den sammanställda redovisningen. Skälet till detta är att de ej har väsentlig 

påverkan. 

Vid förvärvstidpunkten upprättas en förvärvsanalys som ligger till grund för eliminering av 

kommunens aktier i de kommunala koncernföretagen. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då 

det betydande inflytandet erhålls. I förvärvsanalysen värderas identifierbara tillgångar och 

skulder inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Goodwill utgörs av 

mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och 

anskaffningsvärdet. 

Konsolideringen sker i proportion till kommunens ägda andel av det kommunala 

koncernföretaget vilket innebär att enbart ägd andel av de kommunala koncernföretagens 

räkenskapsposter medtas i de sammanställda räkenskaperna. Mellanhavanden mellan 

koncernföretagen samt kommunen elimineras i sin helhet.  

 

 

Ord och uttryck  

 

tkr= tusentals kronor mnkr = miljontals kronor mdkr = miljarder kronor 

 
Aktualiseringsgrad, andel aktualiserade personer vid beräkning av pensionsåtagandet. 

 

Avkastning på sysselsatt kapital verksamhetsmått i de kommunala bolagen. Utgörs av 

rörelseresultat med tillägg av räntekostnader som ingår i rörelsen och finansiella intäkter i 

förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.  

 

Avsättningar ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt inte är helt 

bestämd. 

 

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man 

kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram 

(skulder, avsättningar och eget kapital). 

 

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar.  

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Anläggningskapitalet är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 

 

Finansiella kostnader och intäkter är räntekostnader på lån som kommunen tagit upp  

samt ränteintäkter som kommunen erhåller avseende exempelvis likvida medel på bank. 

 

Fordringar är dels kortfristiga (likvid skall erhållas inom ett år) dels långfristiga. 

 

FÅP- förmånsbestämd pension för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. 

 

Försäkring IPR, inlösen av den intjänade pensionsrätter per år-12-31. 
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Grundändring, vid pensionsskuldsberäkning, ändrad livslängdsantaganden med mera. 

Internränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsätt-

ningstillgångar) som nyttjas inom en viss verksamhet. År 2019 1,50 procent. 

Kapitalkostnader är samlingsbegreppet för internränta och avskrivning. 

Kassaflödesanalysen visar hur årets verksamhet, investeringar och finansiering har påverkat 

likvida medel.  

 

Konsolideringsgrad, andel av pensionsförpliktelser som täcks av medel i stiftelse, försäkring 

eller egna förvaltade pensionsmedel. Summan av de förvaltade pensionsmedlen divideras 

med summan av pensionsförpliktelser. 

 

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. 

 

Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp 

som finansierats med offentliga bidrag. 

 

OPF-KL är pensionsavsättning till förtroendevalda politiker. 

 

PA-KL-pensioner intjänad från och med år 1998, gäller främst personer födda 1937 och 

tidigare. 

Totala pensionsförpliktelser, summan av avsättning för pensioner ( inklusive särskild 

löneskatt) och ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser ( inklusive särskild 

löneskatt) 

 

Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till de redovisningsperioder till vilka 

de hör. 

 

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar även 

förändringen av eget kapital, något som också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen 

för de två senaste åren.  

 

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. 

 

SAP- särskild avtalspension, intjänad från och med år 1998 gäller räddningstjänsten. 

 

Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat 

med nettoinvesteringar. 
  
Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år) dels långfristiga. 

 

Skuldsättningsgrad är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet.  

 

Soliditet beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. 

Andel eget kapital av de totala tillgångarna. 
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Sysselsatt kapital utgörs av balansomslutningen med avdrag för ej räntebärande kortfristiga 

skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld (kommunala bolag). 

 

Tillgångar är omsättningstillgångar (exempelvis kontanter, statsbidragsfordringar och förråd), 

anläggningstillgångar (exempelvis fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga fordringar). 

 

Verksamhetens resultat, innehåller skatteintäkter och statsbidrag men inte finansiella 

kostnader och intäkter. Fr o m 2019 ska vissa finansiella instrument bokföras till verkligt värde. 

Orealiserade vinster ska inte räknas med i balanskravsresultatet. Det saknas därför  krav på 

återställande vid negativt resultat som beror på oraliserade vinster.  

 

Årets resultat  skillnaden mellan intäkter och kostnader och utläses av resultaträkningen. 

 

Återlånade medel, skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade 

pensionsmedel, angivna till marknadsvärde. Summan av pensionsförpliktelser minskas med 

summan av förvaltade pensionsmedel. 

ÖK-SAP, visstidspensioner och särskild avtalspension. 

 

Överskottsgraden mäter årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning. 

 

Överskottsmedel, överskott kan uppstå i en pensionsförsäkring. Överskottsmedel kan 

användas för exempelvis nya premier och indexering ( värdesäkring). Hur överskottet 

beräknas framgår av försäkringsavtalet 
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Förord 

 
Syftet med den personalekonomiska redovisningen är att klä personalstatistiken i 

ekonomiska begrepp, för att få en samsyn i organisationen kring rådande läge. Utifrån den 

samsynen använder vi sedan redovisningen som ett underlag för diskussion om hur vi ska 

strukturera arbetet på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt. 

Förhoppningen är att denna redovisning ska bidra till att vi som arbetsgivare organiserar 

arbetet så att medborgarna kan få den bästa servicen med den högsta kvalitén.  

Underlagen till redovisningen är hämtade ur personalsystemet Heroma. 

 

Jonas Jönsson 

HR chef 
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Personalekonomisk redovisning  

- att hushålla med personalresurser 
 
 
I Karlshamns kommun arbetar ca 3 100 månadsavlönade medarbetare. Under året som gått 

(2019) har dessa utfört följande timmar, uppdelat på arbetstid, fyllnadstid och övertid: 

 

Månadsavlönade  2018 2019 

Totalt antal utförda timmar 4 773 959 4 624 769 

Därav:   

Fyllnadstid 40 133 30 950 

Övertid 28 442 31 693 

Timtid 219 711 209 327 

 

Karlshamns kommun arbetar på olika sätt för att vara en attraktiv arbetsgivare. På uppdrag 

av kommunledningen har man tagit fram en kompetensförsörjningsplan för Karlshamns 

kommun som arbetsgivare. Detta mot bakgrund av det allt svårare rekryteringsläget inom 

många yrkeskategorier.  

Enligt en undersökning som gjorts bland nyanställda medarbetare i Karlshamns kommun, var 

de viktigaste faktorerna för att trivas på en arbetsplats relationen med kollegor, bra ledarskap 

och stimulerande arbetsuppgifter.  

Utifrån dessa faktorer är inriktningen i Karlshamns kommun att arbeta med följande 

strategiska insatsområden: 

 Ledarskap 

 Arbetsmiljö 

 Anställningsvillkor  

 Arbetsinnehåll 

 

Dessa strategiska insatsområden syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. 

Från politiskt håll är målsättningen minskad sjukfrånvaro fortsatt tydlig och två viktiga 

insatser för att lyckas med detta är dels att de timavlönade anställningarna minimeras både i 

antal utförda timmar och i antal personer, samt att chefer stannar kvar i sin befattning inom 

kommunen i minst 4 år. 

 

Att minska antalet timavlönade är en långsiktigt viktig insats som på sikt även kommer att 

bidra till att sjukfrånvaron minskar. Den minskade sjukfrånvaron 2019 har skapat utrymme för 

att under 2020 arbeta mer med förebyggande och främjande insatser tillsammans med vår 

företagshälsovård, vilket ytterligare kommer minska sjuktal och förbättra arbetsmiljön. En 

viktig del för att kunna bibehålla låga sjuktal och en bra arbetsmiljö är att hålla antalet 

timavlönade personer i verksamheten så lågt som möjligt. 
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Personalnyckeltal 

Vid mättillfället 2019-11-01 var antal månadsanställda ca 3 100, vilket är en minskning med 

145 personer jämfört med föregående år. En av anledningarna till minskningen av 

månadsanställda är att VA verksamheten under 2019 gått över till KEAB. En annan viktig 

anledning är att genomförda effektiviseringsåtgärder har minskat antalet personer. 

 

Av tabellen framgår antal månadsanställda: 

  Kvinnor Män 
 

Totalt 
Differens 

2018/2019 

Procentuell fördelning kvinnor män 81% 19%  100%   

Antal månadsanställda 2 516 586  3 102 -145 

         varav 

tillsvidareanställda 
2 292 475 

 
2 767 -95 

         varav 

visstidsanställda 
224 111 

 
335 -50 

Antal årsarbeten, summerad ssg 2 350 565  2 915 -125 

Antal heltidstjänster 1 788 508  2 296 -34 

Genomsnittlig ssg 96,40% 93,40%  94% 0,4 

Medellön/månad i kr/heltid 29 588 kr 31 267 kr  29 905 kr 1 048 

Medelålder  45,2 år 44 år  45 år + 0,4 år 

 

 

Anställda per förvaltning 
Att det förekommer en  stor del visstidsanställningar inom utbildningsförvaltningen förklaras 

med Skollagens bestämmelser om att endast behörig personal, (dvs legitimerade lärare och 

förskollärare), kan få tillsvidareanställning. I dagsläget råder det brist på utbildad personal 

inom dessa yrken varför obehörig personal anställs på visstidsanställningar. 

 

 Förvaltning 
Tillsvidare-

anställda           

Visstids-

anställda 

Totalt antal 

månads- 

anställda 

Differens 

2018/2019 

Omsorgsförvaltningen 790 35 825 -88 

Arbete och Välfärd 444 29 473  -22 

Utbildningsförvaltningen    1 053 240 1 293 -14 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 383 27 410 -17 

Kommunledningsförvaltningen 97 4 101 -4 

TOTALT  2767  335  3 102  -145 
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Från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation 

Den politiska målsättningen i Karlshamns kommun är att kommunens verksamheter 
organiseras utifrån heltid och lika förutsättningar oavsett kön. 

De centrala parterna, där SKR (Sveriges kommuner och regioner) representerar 

arbetsgivaren har i det centrala avtalet med kommunal fört in begreppet ”heltid som norm”. 

De har under 2019 fört fram att begreppet ”heltidsarbete som norm” ska ersätta ”heltid som 

norm. Detta är något som Karlshamns kommun har påbörjat arbetet med. 

Det finns över 200 yrken i Karlshamns kommun. I de allra flesta av dessa yrken är 

utgångspunkten heltidstjänstgöring. Yrken som inte är organiserade utifrån heltidsarbete är 

undersköterska, vårdbiträde, städare, kock, måltidsbiträde, stödassistent och stödbiträde. 

Det allra tydligaste exemplet när arbetet ej är organiserat utifrån heltidstjänstgöring är arbetet 

på natten, där den övervägande delen av tjänsterna har sysselsättningsgraden 64,25 

procent. 

Nedan framgår antal tillsvidareanställda med olika sysselsättningsgrader 

 

    Sysselsättningsgrad 

  0-69% 70-99% 100% 

Män 12 30 434 

Kvinnor 107 504 1677 

Totalt 119  534  2 111  

År   Fördelning i %  

2019 4,5% 19% 76,5% 

2018 4,5% 21% 74,5% 

2017 5,8% 21,5% 73% 

2016 6% 23% 71% 

 

Arbetstidsmått 

Heltidsmått/vecka (h) 
Antal 

tillsvidareanställda 
Verksamhet/befattning 

40 1308 Administration, förskollärare, mm 

34,33 7 Sjuksköterskor (natt) 

39,5 4 Driftingenjör, Lab ingenjör 

38,83 9 Badvakter mm 

39,25 6 Tvättbiträde 

38,25 93 Sjuksköterska, kock, vaktmästare 

37 732 Undersköterskor, vårdbiträde 

36,33 177 Nattjänst (övr) 

1360* 428 Lärare 

*reglerad årsarbetstid. Årsarbetstid med förtroendetid är exkl. semester 1 767 timmar 
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Timavlönade – exklusive anställda enligt beredskapsavtalet 
I hela organisationen och inom samtliga förvaltningar pågår ett kontinuerligt arbete för att 

minska antalet timmar som görs av timavlönade. Ett steg i den riktningen är att samtliga 

semestervikarier anställs som månadsavlönade.  

 

Att bemanna utifrån att vi vet att personal är frånvarande för olika orsaker som ex VAB, 

semester och sjukfrånvaro ger vinster genom ökad kontinuitet i verksamheten som i sin tur 

ökar kvalitén för både barn, föräldrar, medarbetare och brukare.  

 

Utbildningsförvaltningen minskade, genom detta sätt att organisera arbetet, antalet timmar 

som görs av timavlönade med ca 12 000 timmar 2019, vilket motsvarar 7 årsarbetare.  

 

Nedan framgår utvecklingen av antalet timmar som utförts av timavlönade åren 2015 - 2019 

 

Förvaltning  2015 2016 2017 2018 2019 

Omsorgsförvaltningen 196 379 188 669 163 901 45 806 
        55 

008 

Arbete och Välfärd      86 305  89 940 

Utbildningsförvaltningen  118 136 113 627 68 755 59 489 47 841  

Samhällsbyggnadsförvaltingen  32 295 29 336 22 325 20 430 15 953  

Kommunledningsförvaltningen  2 107 1 706 318 1 151 583  

TOTALT 348 917 333 338 255 299 213 180 209 325  

 

Som framgår av tabellen ovan har antalet timmar som görs av timavlönade minskat med ca 

140 000 timmar mellan åren 2015-2019. Omräknat till årsarbetare motsvara detta ca 82 

årsarbetare om man utgår från årsarbetstiden 1700 timmar.  

 

Antal individer som arbetade som timavlönade under 2019 

Av tabellen nedan framgår antalet unika individer som under åren 2015-2019 haft anställning 

som timavlönade. Tabellen säger ingenting om hur mycket eller lite de har arbetat, inte heller 

om personerna arbetat inom en eller flera förvaltningar.  

 

Förvaltning 2015 2016 2017 2018 2019 

Omsorgsförvaltningen   624 877 367 386 

Arbete och Välfärd       409 343 

Utbildningsförvaltningen   558 502 430 358 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   91 82 80 71 

Kommunledningsförvaltningen   21 18 9 12 

TOTALT 1 036 1 294 1 479 1 295 1 170 
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Personalrörlighet 
En viss personalrörlighet gagnar verksamheten. Personalrörlighet om det beror på flykt för 

att man inte trivs är däremot inte bra för verksamheten, det är dessutom kostsamt. 

Introduktion och upplärnings kostnader bör beräknas till mellan 3 -12 månader beroende på 

vilken typ av tjänst det är. En grov beräkning är 1 månadslön per upplärningsmånad, dvs 

tidsåtgången för kollegor/chefer samt minskad produktion under upplärningstiden. Till detta 

kommer även rekryteringskostnader innefattande annonsering, intervjuer och tester. 

 

För chefer finns ett uttalat mål att vara chef för samma personalgrupp under minst 4 år. Vid 

mättillfället 2019-11-01 såg det ut enligt följande:  

Förvaltning 
Antal 

chefer 

Chef 

minst 4 

år 

2019                     

i % 
 

2018                     

i % 

2017                     

i % 

2016                     

i % 

Omsorgsförvaltningen 29 3 10%  13% 19% 13% 

Arbete och Välfärd 23 3  13%  15%     

Utbildningsförvaltningen    39 8 20%  19% 31% 43% 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 20 2 10%  8% 5% 31% 

Kommunledningsförvaltningen 9 5 56%  44% 14% 20% 

TOTALT 120 21 18%  17% 20% 27% 

 

Andelen chefer som varit chef för samma arbetsgrupp i 4 år ökade något mellan åren 2018 

till 2019. Utifrån hur personalomsättning generellt sett har ökat inom offentlig sektor, och som 

därmed närmat sig den privata sektorn, så är det troligt att vi kommer ligga mellan 20%-30%. 

Antalet chefer har under perioden 2018-2019 varit oförändrad. 

 

Semester – semesterlöneskuld 
Semester är en lagstadgad rättighet i syfte att ge medarbetare välbehövlig återhämtning.  

Enligt bestämmelserna i AB (allmänna bestämmelser) grundas antalet semesterdagar på 

ålder enligt nedan: 

Åldersgrupp Semesterdagar 

Upp till det år man fyller 39 år 25 dagar 

Från och med det år man fyller 40 år 31 dagar 

Från och med det år man fyller 50 år 32 dagar 

 

Utöver lagstadgade semesterdagar erbjuder Karlshamns kommun alla tillsvidareanställda en 

möjlighet att omvandla semesterdagstillägget till semesterdagar. Medarbetare som är 39 år 

eller yngre får 4 dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 5 dagar extra ledighet. 

År Totalt uttag av semesterdagar 
Därav var följande dagar 

omvandlade från 
semesterdagstillägg 

2019 67 632 dagar 1 361 dagar 

2018 71 643 dagar 1 293 dagar 

2017 69 351 dagar 896 dagar 

2016 69 767 dagar 706 dagar 
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2019 var det totalt 282 medarbetare som omvandla semesterdagstillägget till semesterdagar, 

vilket är en ökning mot föregående år och även mot året dessförinnan. 

 

Som medarbetare finns möjlighet att spara semesterdagar som inte tagits ut under året och 

som överstiger 20. Till och med 2017-12-31 fick antalet sparade dagar inte överstiga 40. 

Från och med 2018-01-01 får det sammanlagda antalet sparade dagar inte överstiga 30. 

Detta gäller ej medarbetare med ferie- och uppehållstjänst (alltså som omfattas av AB 14).  

 

Det totala antalet sparade semesterdagar, som betraktas som en skuld till personalen, har 

minskat stadigt över tid, vilket är positivt. Vid ingången av 2020, var den totala skulden 

26 152 dagar. Detta är en minskning med ca 4000 dagar jämfört med samma period förra 

året.   

 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har sen 2010 haft en ökande trend i Karlshamns kommun. Det är framförallt 

Omsorgsförvaltningen som har stått för den största ökningen. Från och med september 2017 

har trenden brutits och sjukskrivningarna har succesivt gått ner, framför allt sjukskrivningar 

15 dagar och mer. Korttidsfrånvaron har legat relativt konstant de senaste 2 åren. 

 

Det finns inga genvägar eller snabba lösningar för att minska sjukfrånvaro. På det 

övergripande planet handlar det om ledarskap, skapa kontinuitet och hur arbetet är 

organiserat. På individnivå handlar det om ett strukturerat arbete individ för individ. I 

Karlshamns kommun arbetar vi kontinuerligt med insatser på både individ-, grupp- och 

organisationsnivå, samt med reaktiva förebyggande och främjande insatser. 
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Sjukkostnader  
Tabellen nedan visar sjukkostnaderna för arbetsgivaren de första 14 dagarna.  

Sjuktalen för både kort- och långtidssjukskrivning gått ner under 2019 och så har även 

sjukkostnaderna. Antalet sjukdagar dag 1 – 14 per anställd var år 2010, 5 dagar, vilket kan 

jämföras med 6,8 dagar för år 2019. 

 

Sjuklön dag 2-14 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Omsorgsförvaltningen 7 147  7 873  
9 990 9 335 8 297 7 636 6 894 

Arbete och Välfärd 2 798 2 945  

Utbildningsförvaltningen  5 551 6 023  5 182  4 791 3 967 3 692 3 552 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  1 882  2 187 1 681 1 810 1 655 1 573 1 651 

Kommunledningsförvaltningen 351 452  362 528 384 225 221 

Övriga (valnämnd, överförm, 
festival) 

13 9 13 16 12 2 2 

Finansförvaltning -526       

Summa sjuklön exkl. PO 17 216  19 489   17 228 16 480  14 315  13 128  12 320  

Förändring från föreg. år i % -10,1% 13,1% 4,5% 15,1% 9% 6,6% 8,7% 
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Redovisning av sjukfrånvaro 2019 Totalt 2019 Män 

2019 

Kvinnor 2018 totalt 2017 Totalt 

Den kommunala koncernen           

Total sjukfrånvaro i procent av de 

anställdas sammanlagda ordinarie 

arbetstid 

7,03%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 7,69%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 6,61%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 7,29%         

            

Därav andel av sjukfrånvaro som avser 

frånvaro under en sammanhängande tid 

av 60 dagar eller mer 

50,02%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 34,37%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 50,81%         

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 54,85%         

            

Kommunen           

Total sjukfrånvaro i procent av de 

anställdas sammanlagda ordinarie 

arbetstid 

7,26% 4,62% 7,91% 7,94% 8,65% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 7,95% 5,04% 8,80% 8,74% 9,27% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 6,84% 2,79% 7,89% 7,22% 7,81% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 7,49% 6,80% 7,65% 8,48% 9,40% 

            

Därav andel av sjukfrånvaro som avser 

frånvaro under en sammanhängande tid 

av 60 dagar eller mer 

50,25% 48,98% 50,43% 51,23% 60,04% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 34,78% 30,56% 35,49% 33,29% 44,95% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år 51,68% 28,89% 53,75% 52,18% 59,57% 

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 54,44% 65,56% 52,26% 57,24% 66,08% 
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  2019 2018 2017 2016 2015 

Kommunen, sjukdagar per anställd           

Kommunstyrelsen inkl 

Överförmyndarnämnden 
10,7 16,4 21,9 22,4 16,2 

BUS-nämnden 17,7 18,8 18,4 17,3 17,6 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 
12,5 12,1 12,2 14,7 11,5 

Kulturnämnden 3,2 6,4 5,5 5,7 18,3 

Byggnadsnämnden 37,8 8,2 3,7 4,5 6,8 

Fritidsnämnden  -- 8,6 9,2 10,6 12,0 

Tekniska nämnden  -- 20,7 23,6 26,9 20,5 

Teknik- och fritidsnämnden 18,6  --  --  --  -- 

Omsorgsnämnden 33,9 35,5 42,1 36,2 34,0 

Nämnden för arbete och välfärd 24,3 29,2 34,2 26,7 21,8 

Totalt kommunen 22,6 24,6 27,6 26,1 24,2 
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Övrig Personalstatistik 

2019 

 Totalt 

2019  

Män 

2019 

Kvinnor 

2018 

totalt 

2017 

Totalt 

Kommunen, 1 november           

Antal månadsanställda 3 102 586 2 516 3 247 3 203 

fördelning män/kvinnor i % 100% 19% 81%     

Anställningsform           

därav tillsvidareanställda 2 767 475 2 292 2 862 2 802 

därav tillsvidareanställda i % 89% 81% 91% 88% 87% 

Sysselsättningsgrader           

därav heltidsanställningar 2 296 508 1 788 2 330 2 243 

därav heltidsanställningar i % 74% 87% 71% 72% 70% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 94% 96% 93% 94% 93% 

Årsarbetare (summerade sysselsgrader) 2 915 565 2 350 3 040 2 973 

Medelålder 45,0 44,0 45,2 44,6 44,1 

Hälsa           

Antal friska personer 1 nov 2 883 557 2 326 2 981 2 896 

Antal friska i % 94% 96% 93% 92% 91% 

Lön           

Medellön - heltidslön 29 905 31 267 29 588 28 857 27 525 

Medianlön - heltidslön 28 300 29 475 28 100 27 170 26 104 

            

Kommunen, resursanvändning hela 

året 
          

Anställningsdagar 1 209 123 247 744 961 379 1 242 919 1 173 515 

Frånvarodagar 280 647 40 186 240 461 287 513 287 139 

Frånvarofrekvens 23,2% 16,2% 25,0% 23,1% 24,5% 

Närvaro i % av anställningsdagar 76,8% 83,8% 75,0% 76,9% 75,5% 

            

Arbetade timmar 4 624 769 1 100 397 3 524 372 4 773 959 4 674 568 

därav:           

* fyllnadstid 30 950 5 252 25 697 40 133 47 880 

* övertid 21 693 5 923 15 770 28 442 31 819 

* timtid 209 327 85 655 123 672 219 711 314 493 

 

 

112



Bilaga till 
 
 
 
 
 

ÅRSREDOVISNING 2019 
 
 

Nämnders och bolags och resultatrapporter  

 
 
 
 
 
 

                               Till Kommunstyrelsen    2020-04-14 
                               Till Kommunfullmäktige 2020-04-27 

 

 

 

 

113



2 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Sida 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 

Resultatrapporter 2019:  

Kommunrevision 4 

Kommunstyrelse 9 

Valnämnden 33 

Nämnden för arbete och välfärd 36 

Omsorgsnämnden 48 

Nämnden för barn, ungdom och skola 59 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 80 

Kulturnämnden 98 

Teknik- och fritidsnämnden 109 

Byggnadsnämnden 122 

Överförmyndarnämnden 131 

Karlshamnsfastigheter AB 139 

Karlshamn Energi AB 147 

Karlshamn Hamn AB 153 

Karlshamnsbostäder AB 161 

Kreativum i Blekinge AB 169 

 

 

 

 

 

114



3 
 

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 om kommunens mål och budget för 2019 och vid samma tillfälle beslutades om Kommunprogram 

med inriktningsmål för mandatperioden 2019-2022:  

 

Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 

Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 

Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 

Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 

Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 
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RESULTATRAPPORT KOMMUNREVISIONEN ÅR 2019 
Period: Jan-dec 
Nämnd: Kommunrevisionen 

Nämndsordförande: Lars Beckman 

Förvaltning:  

Förvaltningschef:  

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Kommunal revision 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Effektivisera kommunikation med 
nämnder och kommunstyrelse 

Vid större, alternativ komplicerade ärenden, 
bjuda in nämnd eller kommunstyrelse för 
muntlig redovisning. 

Närvaro på 
revisionsmöten 

 Helt 

 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

Året har inneburit en ansträngd ekonomi, då det första året på en ny mandatperiod innebär sk dubbel revision under första 
tertialen. Kommunens mycket svaga resultat för 2018 innebar också att extra tid och resurser allokerades till slutrevisionen för 
att förklara revisionens ståndpunkt i ansvarsprövningen. Revisionen har därför fokuserat på uppföljning och bedömning av 
nämndernas följsamhet till fullmäktiges beslut om besparingar på nämndsnivå. Ett osäkerhetsmoment för revisionen har varit 
otydlighet om bolagens betalningar av lekmannarevisionsgranskningar, där kommunrevisionens budget har belastats med 
kostnader för lekmannarevisionen. Tydlighet i detta har uppnåtts först för budgetåret 2020.    
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Revisionen genomförde en granskning av AV-nämndens underskott för 2018. I granskningsrapporten lämnade revisionen 
rekommendationer avseende styrning och uppföljning, som AV-nämnden har applicerat. Vi bedömer att vår fokusering på 
uppföljning av nämndernas besparingar, har inneburit en ökad aktivitet på nämndsnivå och att brister i uppföljningen har fått 
ett ökat fokus, vilket möjliggör en positiv utveckling. Våra iakttagelser har kommunicerats med nämnder och redovisats i 
kommunfullmäktige för att frågan ökat fokus. Sammantaget har vi bidragit till en modernisering i styrning och uppföljning och 
förhoppningsvis en mer flexibel organisation.  
Vi kan också konstatera att kommunstyrelsen skärper sin uppsikt över nämnderna i enlighet med den kritik som riktades mot 
styrelsen i revisionsberättelsen för 2018.  
Ett annat område där vi drivit på en förändring är kommunstyrelsens styrning och uppföljning av investeringar. Nya 
uppföljningsrutiner kommer att införas under 2020. Investeringar kommer att redovisas dels för helheten och dels ackumulerat 
samt notering kommer investeringen är pågående   
 
Revisionen har även med förändrat arbetssätt förbättrat kommunikationen med nämnderna i kommunen genom att bjuda in 
presidierna för diskussion i samband med att granskningsrapporter och missiv har fastställts av revisorerna. Genom en ny 
matris för att följa risk och väsentlighetsanalys per nämnd så kommer nämnder och fullmäktige på ett förenklat sätt kunna följa 
risknivåer i kommunen i form av en matris. Genom den kontinuerliga dialogen med fullmäktiges presidium så kommer även 
revisorerna att synas mer när så behövs i fullmäktige och föra fram väsentliga granskningar som kommer att presenteras för 
ledamöterna för att förstå väsentliga risker för kommunen och dess verksamheter. 
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4. Ekonomisk uppföljning 

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

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Utfall 

2018

Intäkter 0 0 0 0

Personalkostnader -418 -630 -212 -544

Övriga kostnader -1 047 -843 204 -900

Bruttokostnader -1 465 -1 473 -8 -1 444

Nettokostnader -1 465 -1 473 -8 -1 444
 

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentera större avvikelser mot föregående prognos (augusti) samt åtgärder som genomförts för att nå budget i balans. 

Kommentar och analys 
Revisionen har anpassat antalet granskningar under 2019.  
Första året i en ny mandatperiod innebär högre arvodeskostnader på grund av dubbel revision under första tertialen. 
Prognosen för 2019 är ett nollresultat i förhållande till erhållen budget. 
Revisionen har haft höga kostnader för arbete med granskningar av besparingar för budgetår 2019. 
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8. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

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

Mutor och 
bestickning 

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

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

Uppföljning mot 
revisionsplan och 
risk- och 
väsentlighetsanalys 

Avstämning sker mot 
revisionsplan vid varje 
sammanträde 

 Ordf 
 

 11 ggr/år Uppföljni
ng mot 
revision
splan 

Hela 
2019 

Revisorskolleg
iet 

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

Genomförandegrad 
av beslut 

Fattade beslut förs in i en sk 
Beslutlogg, som följs upp vid 
varje sammanträde 

 Ordf 11 ggr/år Uppföljni
ng mot 
logg 

Hela 
2019  

Revisorskolleg
iet 

☒ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2019 
Period: Jan-dec 
Nämnd: Kommunstyrelsen  

Nämndsordförande: Per-Ola Mattsson  

Förvaltning: Kommunledning- och Samhällsbyggnadsförvaltning 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling och Ulrika Nordén Johansson  

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Politisk verksamhet 

Kommunledningsförvaltningen: 

 Övergripande styrning, ledning uppföljning och kvalitet 

 Ekonomiavdelning 

 HR-avdelning 

 Turism och Servicecenter 

 Kanslienhet, nämndsadministration samt folkhälsa 

 Kommunikationsenhet 

 Näringslivenhet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: 

 Mark och exploatering 

 Övergripande miljö- och trafikfrågor 

 Projekt 

 Måltidsverksamhet 

 Serviceverksamhet 

 Fastighetsverksamhet 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
Övergripande bedömning av måluppfyllelse av inriktningsmål 1: 
Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett genomgående hållbarhetsfokus i sina 
verksamheter som bidragit till ökad kommunövergripande måluppfyllelse. Många av KS mål har satts högt vilket gör att även 
om måluppfyllelsen inte är total i alla delar pekar de flesta indikatorerna på en förbättring och positiv utveckling. 
 
Sammanfattningsvis innebär detta att måluppfyllelsen inte är total men på väg mot god. 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 

 Begränsa utsläppen till havet, minskad miljöpåverkan, förbättrat miljöarbete och att motverka klimathotet  
(etablering av våtmark i Åryd, förbättra kommunens krisberedskap/ krisorganisation, klimatkommission, utveckla 
cyklismen, prioritera och förbättra infrastruktur, kollektivtrafik, miljöbilpool ) 
 
I nämndens arbete med att minska miljöpåverkan har en rad olika åtgärder genomförts under 2019.  
Under året har man löpande arbetat med information till alla Måltidsservices kunder angående matsvinnets påverkan på 
miljön. För att kunna mäta effekterna av informationsinsatserna så har man också tagit fram ett  utgångsvärde på hur 
stort matsvinnet är, vilket man kommer att jämföra med nästkommande år. Målet är att mastsvinnet årligen ska minska 
från föregående års utfall.  
 
Det har tagits fram en handlingsplan för saneringsarbete och deponier som är antagen och som kommer att genomföras 
under kommande år, vilket inte bara kommer att ge positiva miljövinster utan också användbar mark som i sin tur kan 
exploateras eller säljas av. 
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Ett annat exempel är projektet med samordnad varudistribution, där man under året främst arbetat med upphandling av 
leverantör och kartläggning av leveranspunkter. Detta projekt är nu redo för ett genomförande under 2020, med 
förväntade resultat kommande år. 
 
En ansökan om bidrag till inköp av cyklar för att utveckla cyklismen inom främst de interna transporterna är inskickad till 
Naturvårdsverket.. Ansökan gäller ett antal transportcyklar som ska användas i verksamheter där det är lämpligt. Vid en 
eventuell beviljad ansökan kommer implementeringen att genomföras under 2020 och ska skapa förutsättningar för 
positiva miljö- och folkhälsoeffekter.  
 
För att förbättra miljöarbetet så bör en grönstrukturs- och naturvårdsplan tas fram. Arbetet med att ta fram planerna är 
försenat pga indragna LONA bidrag och förväntas påbörjas först under 2020. 
 
Planerna med att anlägga en ny våtmark har blivit försenade främst p g a utdragna markägarkontakter i samband med 
inköp av mark. Våtmarken kan tidigast färdigställas till årsskiftet 2021/22  
 

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

 
Den 27 november 2017 antog Kommunfullmäktige i Karlshamn Folkhälsopolicyn som gäller mellan 2018-2023 och 
riktlinjer har fastställts i Kommunstyrelsen som beskriver hur folkhälsoarbetet ska ledas och drivas framåt. 
Folkhälsoarbetet ska vara en naturlig del i planeringen och ingå i ordinarie styr- och ledningsstrukturer. 
Implementeringsprocessen av folkhälsopolicyn pågick under 2018 och i början av 2019 arbetades en handlingsplan för 
folkhälsoarbetet fram. Handlingsplanen är ett levande styrdokument som fastställts i kommunens ledningsgrupp och är 
aktuell under 2019-2023. 
Förutsättningarna för att Karlshamns kommun ska uppnå målen som berör kommunen för Agenda 2030 är goda där det 
kan konstateras att det finns förutsättningar för en hög social hållbarhet i kommunen och där det visar sig att Karlshamn 
inte sticker ut nämnvärt i förhållande till riket. Därmed är det viktigt att fortsätta arbeta med att utveckla dessa 
förutsättningar för att få en ännu mer jämlik befolkning där alla människors lika värde står i fokus. Insatser och 
prioriteringar i ett så tidigt stadie som möjligt underlättar i arbetet för en socialt hållbar kommun.  
För ytterligare information om kommunens folkhälsoarbete, se ”Folkhälsobokslut 2019”, som är en bilaga till kommunens 
årsredovisning. 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn tar ansvar för 
morgondagens samhälle 

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

55 % 
Inget mått i KKiK 
för 2019, mäts 
därför ej, ersätts av 
måttet nedan 

-- Välj status 

 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person Ingen indikator 
2019 men ersätter 
ovanstående i KKiK 
2017=555 
2018=520 

Resultatet i KKiK 
för 2018 är det 
senaste resultatet. I 
förhållande till 
andra kommuner 
ligger Karlshamn 
bland de 50 % i 
mitten 

Delvis 

 Matsvinn i kommunens måltidsverksamhet Startvärde 
framtaget för 
jämförelse 

26 % Helt 

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

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

Flickor = 25 % 
Pojkar = 8 % 

Delvis 

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

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

Flickor = 29 % 
Pojkar = 12 % 

Helt 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
Övergripande bedömning av måluppfyllelse av inriktningsmål 2: 
Kommunstyrelsens verksamheter utgör till stor del nödvändiga stödprocesser för de mer specialiserade verksamheter som 
mer direkt verkar för kunskapsutveckling. Utifrån detta kan KS sägas ha bidragit till förbättrade förutsättningar för ökad 
måluppfyllelse i kommunens verksamheter. Att utifrån detta bedöma måluppfyllelse för endast KS är inte en framkomlig väg 
utan detta ska vägas samman med övriga nämnders verksamheter för en helhetsbedömning. Kommunens satsning på BTH 
och Netport Sciencepark är tydliga exempel på hur kommunalt engagemang och stöd kan bidra till en lokalt förankrad 
”infrastruktur” för kunskapsutveckling. 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 

 Bidra till att ge elever ökad kunskap om mat samt möjlighet att påverka den.  
(Matråd ska ske inom samtliga verksamheter en gång per termin enligt måltidsprogram) 
 
Det har genomförts matråd i samtliga skolor, förskolor och äldreboende under året med några få undantag. Avvikelsen 
beror på att enstaka matråd har utgått pga förhinder från chefer i beställande verksamheter.  
Effekten med matråd är att skapa samsyn och förståelse för kostens betydelse, samt att ta tillvara på önskemål och 
förbättringspotential från kunderna.  
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn erbjuder kunskap och 
bildning genom hela livet 

Antal genomförda matråd under året 100 % 71 % Delvis 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
Övergripande bedömning av måluppfyllelse av inriktningsmål 3: 
Kommunstyrelsens verksamheter bidrar inom detta område direkt till samhällsutvecklingen och stimulerar både genom egna 
insatser samt genom delaktighet i olika samarbeten med och bidrag till externa aktörer inom innovationsområdet. Här kan 
nämnas Tillväxtarbetet inom Region Blekinge, BTH, Nyföretagarcentrum, Ung Företagsamhet uppmärksammande av interna 
innovatörer/intraprenörer samt självklart NetPort SciencePark. Att den kommunala organisationen nu samlas kring en 
tillväxtvision där kommunens bidrag handlar om smidiga rutiner, rimliga handläggningstider och ett bra bemötande är 
ytterligare ett gott exempel. 
 
Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen på gränsen till god. 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 

 Långsiktighet, uthållighet och förtroendefullt samarbete inom näringslivspolitiken samt stärka det lokala och regionala 
näringslivet och locka nya företag till kommunen. 
(snabb och smidig handläggning av företagsärenden) 
 
Näringslivslotsfunktion har utvärderats av berörda tjänstemän och deltagande företag med positivt resultat och körs nu 

varje fredag. Arbetssätt har justerats i syfte att ge snabbare, tydligare och smidigare hantering av företagsärenden. 

Mängder med aktiviteter har genomförts för att stärka Karlshamn under slutet på 2019 och Näringslivsforum startade i 

november med ett mycket bra gensvar från näringslivet. Företagens betydelse för Karlshamn är viktig och därför är denna 

hantering en angelägen punkt för näringslivet. Arbetet har också påbörjats med att införa INSIKT med start under 2020. 

Fler och mer samtal genomförs internt och med näringslivet kring att skapa förståelse för kommunens respektive 

företagens vardag och denna del kommer intensifieras under 2020. Här återfinns också kommunikation och 

marknadsföring som hela tiden måste till för att skapa bra dialoger mellan näringslivet och kommunen. 
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 Möta behovet av bostäder och näringslivets efterfrågan vid etablering  
(aktiv bostadspolitik, tillgång till och förmåga att tillgodose behovet av mark) 
 
Nämnden har genom köp av kommunal mark i såväl Janneberg/Strömma som i Duveryd bidragit till att kommunen nu har 

gott om mark för nya bostäder och verksamheter, vilket skapar förutsättningar för att möta behoven av företagsetablering 

och bostadsmark.  

När det gäller planprogrammet för Jannebergsområdet så  löper arbetet på enligt plan med hjälp av konsulter. Även 
planarbetet för Svängsta går enligt plan och flera detaljplaner med varierat ändamål har tagits fram under året.  
 
Mindre avvikelse av målet med att 80% av alla detaljplaner ska främja blandstad beror dels på att det är svårt att reglera 
det i små frimärksplaner som antingen är renodlade bostadsplanerna eller verksamhetsplanerna. Ett exempel på en 
sådan plan är Södra Cell som av naturliga skäl inte tillåter blandning med bostäder.   
Under 2019 så genomfördes två markanvisningstävlingar där det i ett fall erbjöds möjlighet till etablering av bostäder och i 
det andra, etablering av verksamheter.                     
Ett förslag på bostadsförsörjningsprogram har presenterats för ett antagande men återremitterades och kommer att tas 
upp för antagande så snart KSau godkänt det. Avvikelsen när det gäller antal startbesked beror på 2 överklaganden, ett 
flerbostadshus och ett bygglov med flera radhus/parhus. 
 
Under slutet på 2019 kan vi se att fler diskussioner förs avseende etableringar och byggnation av bostäder genom fler 
intressenter som hör av sig. Inköp av mark under 2019 skapar efterfrågan och kommer att ge resultat under 2020. Det 
arbete som gjorts under 2019 kommer att ge effekter i form av bättre företagsklimat och underlättande service 
tillsammans med företagen. 

 

 Utvecklingsmöjligheter för landsbygden och tillgång till kust, skärgård, skog och parker. 
(”Strategiskt program för utveckling av landsbygd och skärgård”, förändrat avtal med Blekingetrafiken och dess 
entreprenörer, föreningen Blekinge arkipelag, natur- och kulturturismen, lockande kuststad) 
 
Karlshamns utbud för besökare samlas i tryckt och digital media. 
Samverkan med andra aktörer, internt och externt för att utveckla platsen ”Karlshamn” för besökare. 

 
Ett bra exempel på att  möta behovet av fler bostäder, etableringar på landsbygden och i skärgården är fördjupad 
översiktsplan för Svängsta. Planen tillsammans med det kommande bostadsförsörjningsprogrammet, som omfattar både 
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stad och landsbygd, skapar möjligheter till attraktivt boende och etableringar både stadsnära, på landsbygden och i 
skärgården. Vid årets Arkitekturvecka sattes fokus på olika utvecklingsområden inom kommunala och privata satsningar 
och  då lyftes bland annat Svängsta, Mörrum och Eriksberg 

 

 Attraktiv stadskärna 
Under året har det genomförts ett arbete tillsammans med Centrumföreningen kring att ta fram en policy för butiker 
gällande hur man nyttjar marken i direkt anslutning till butiken, både när det gäller skyltning, möbler, tillgänglighet osv. 
Detta arbete ska skapa en tydlighet för butiksinnehavare kring de riktlinjer som finns gällande regler och gestaltning.  
Ett stadsmiljöprogram är också uppstartat under året och arbetet kommer att fortlöpa under 2020 

 

 Bra och ökat nyttjande av kollektivtrafiken 
Enligt senaste mätningarna så ökar Karlshamn mest i länet när det gäller resor med kollektivtrafik. 
 

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

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn ger utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap 

Andel antagna detaljplaner som främjar 
blandstad 

80 % 70 % Delvis 

 Antal startbesked för bostäder 120 45 Delvis 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
Övergripande bedömning av måluppfyllelse av inriktningsmål 4: 
Kommunstyrelsen har inom detta ett samordningsansvar för de kommunala processer och insatser som kan bidra till ett 
tryggare samhälle med hög livskvalitet samt ansvar de stödprocesser som servicefunktionerna bidrar med. Att KS tillsammans 
med andra nämnder ”bygger samhället” effektueras av samtliga förvaltningar men kommunstyrelsens verksamheter inom 
Samhällsbyggnads- och Kommunledningsförvaltningen kan sägas vara grundstenar i detta arbete. 
 
Sammanfattningsvis god måluppfyllelse. 
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 

 Bidra till att skapa helhet och kvalitet för de äldres måltidsupplevelser 
(stimulera de äldre att äta på äldreomsorgens måltidsrestauranger, måltidsvärdar inom äldreomsorgen i nära samarbete 
med måltidsservice, fler maträtter och de äldre ska kunna påverka sina måltider) 
 
Under året så kan man se en klar ökning av det antal äldre som äter i måltidsrestaurang. Jämfört med förra året så har 
det serverats  2669 fler portioner.  

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamn är en plats för trygghet och 
livskvalitet 

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

90 166 Ej uppfyllt  

 Antal ätande inom äldreomsorgens 
måltidsrestauranger 

Ökning mot 
föregående år 

2 669 fler 2019 ör 
samma period 2018 

Helt 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
Övergripande bedömning av måluppfyllelse av inriktningsmål 5: 
Inom detta område ska aldrig måluppfyllelsen vara total utan gränserna ska ständigt flyttas framåt efterhand som man når 
framgång. Inom flera områden ses nu ett tydligt trendbrott då  sjukskrivningstalen tydligt sjunker, det ekonomiska resultatet 
förbättras, sysselsättningsgraden ökar, fler anställda har hälsosamma scheman, personalomsättningen inom flera 
nyckelgrupper sjunker. När det gäller både sjuktal och ekonomi krävs det dock fortsatta förbättringar för att måluppfyllelsen 
ska kunna sägas vara på god väg mot god eller god.  
 
Sammanfattningsvis kan måluppfyllelsen betecknas som god inom vissa områden, på god väg inom vissa men sämre när det 
gäller långsiktigt hållbar ekonomi.  
 
Kommunstyrelsens prioriterade insatsområden 
 

 Attraktiv, jämställd och jämlik arbetsgivare  
(goda arbetsplatser som främjar god hälsa, möjliggöra vidareutbildning inom respektive yrke, friskvårdsbidrag, 
tillsvidareanställning på heltid, lönepolitik/ lönesättning, jämnare bemanning, avvecklande av delade turer i omsorgen, 
KSau tydligare roll för lönesättningar och anställningsfrågor). 
 
Vid varje nyanställning eftersträvas att erbjuda en heltidstjänst. Det tillsammans med arbetet att minska andelen timmar 
som utgörs av timanställda har gett ett bra resultat. Nämndens verksamheter inom intern service har under året ökat 
andelen heltidstjänster och minskat andelen timmar som utgörs av timanställda. 
 

 Minskade sjuktal och minskade sjuklönekostnader  
(utveckling av arbetstidsmodeller) 
 
Fortsatt arbete med olika insatser i syfte att sänka sjuktalen har gjorts vilket har bidragit till den fortsatta trenden med 
sänkta sjuktal. De sänkta sjuktalen under 2019 har gett utrymme till ökade satsningar under 2020 kring förebyggande och 
främjande hälsoarbete via företagshälsan, vilket ytterligare förmodas sänka sjuktalen.  
Arbetet med att införa Kraftkartan som verktyg för att fånga upp medarbetarnas arbetsmiljösituation, delaktighet i 
utvecklingsarbetet samt förslag till förbättringar fortskrider.  
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Ledningen har fortsatt arbetet för att skapa ett hållbart chefs/ledarskap, bl a gällande tillit i styrning och ansvarskultur.  
 
Implementering av det reviderade samverkansavtalet har fortskridit under hela 2019. Förnyelsearbetet kring det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortskrider, bl a har en ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud införts, ett 
införande av ett digitaliserat stöd för rapportering av arbetsskador och tillbud har skett samt så är ett digitalt stöd för 
rehabiliteringsarbetet på gång. Det samlade greppet kring arbetsmiljöarbetet, samverkan och de sänkta sjuktalen har 
under 2019 skapat bättre förutsättningar för cheferna i deras uppdrag vilket sannolikt har sänkt chefsomsättningen.  
 
Arbetet kring anpassning till GDPR (dataskyddsförordningen) fortsatte hela 2019. Utvecklandet av E-formulär inom 
personaladministrationen är igång och ett antal är framtagna som förenklar hanteringen för både medarbetare, chefer och 
administrationen. E-lönespecifikation är införd under året vilket är positivt både ur ekonomisk och miljösynpunkt. 
 
Det fleråriga arbetet med att minska sjukfrånvaron på Samhällsbyggnad ger resultat. På de stora serviceverksamheterna 
ser man en tydlig trend gällande minskad sjukfrånvaro från år till år.  
 

 Påverkan av miljöutvecklingen och villkoren för de som producerar varor och tjänster som kommunen använder  
(tydliga krav på ekologisk och social hållbarhet vid investering och upphandling) 
 
För att säkerställa att vi bygger hållbart för framtiden så har det under året tagits fram en kvalitetsmanual och riktlinjer för 
hållbart byggande som ligger för beslut under 2020.  Detta kommer att underlätta vid kravställan och i diskussion med 
leverantörer och exploatörer i samband med olika bygg-och etableringsprojekt.  
 
I nämnden strävan att påverka miljöutvecklingen så har nämnden fullt ut uppfyllt målet med en fordonspark där minst 57% 
av bilarna drivs med  fossilfritt bränsle.  77 % av våra leasingbilar och 30% av våra ägda bilar drivs med fossilfritt bränsle, 
totalt  60%  
 
Enligt kommunens Upphandlings- och inköpspolicy gäller att miljömedvetenheten ska hållas på en hög nivå och 
miljöanpassade lösningar ska prioriteras. Kommunens styrdokument och miljömål ska beaktas. Riktlinjer för användning av 
hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling som är nationellt framtagna är ett stöd i arbetet för att kunna ställa relevanta 
miljökrav. Sociala och etiska hänsyn ska beaktas. Krav som säkerställer god arbetsmiljö ska ställas. Av kommunens 
Riktlinjer för upphandling och inköp framgår att olika typer av krav som tas med i förfrågningsunderlag ska kunna följas upp 
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av kommunen så att leverantören lever upp till gjorda åtaganden mot beställaren. Vilka effekter hållbarhetskraven ger är 
svårt att uppskatta men måste följas upp av respektive verksamhet som nyttjar varorna och tjänsterna. 
Upphandlingsmyndigheten ger exempel på olika miljökrav som är lämpliga att använda beroende på typ av vara eller tjänst 
som ska upphandlas. 
Ibland använder kommunen SKL Kommentus ramavtal istället för att själv upphandla. SKL Kommentus genomför 
uppföljning av processer och rutiner hos avtalsleverantörer genom ”Hållbarhetskollen” och sammanställer resultatet i 
rapporter (ej på kommunnivå). Det som följs upp är ex FNs barnkonvention, ILOs åtta kärnkonventioner (ingen förekomst 
av barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet, organisationsrätt, krav om miljö, hälsa och säkerhet). 
Kommunen har tillgång till denna uppföljningstjänst. 
 

 Ekonomi i balans  
(effektiviseringar med 50 mnkr 2019 och ytterligare 25 mnkr 2020 och 47 mnkr 2021, nämndernas planer för 
kostnadsminskning, KSau särskilt ansvar att följa utvecklingen genom dialog med respektive nämndspresidie, ständiga 
förbättringar, automatiseringar och effektiviseringar) 
 
Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har KS och KSau under året haft resultatdialoger med nämnder om 
effektiviseringar och anpassningar. 
Ekonomiavdelningen arbetar med att stötta verksamheterna i effektiviseringsarbetet. En översyn av interna processer 
pågår för att kunna arbeta effektivare och för att frigöra tid för ytterligare stöd till verksamheterna.  
 
Nämndens mål med att minska energiåtgången påverkar både ekonomin men även miljön. Genom att nämnden satsat på 
att uppdatera driftsövervakningssystemet så har energiåtgången minskat sammantaget i de kommunala lokalerna eftersom 
man snabbare kan åtgärda brister samt få fram bättre underlag för analys och energioptimering.  Detta tillsammans med 
inventeringar av de kommunala lokalerna ger besparingar.  I år har vi minskat vår energiförbrukning med XXX? 
 

 Digitalisering 
En komplett e-tjänsteplattform för hantering av e-tjänster implementerades under året där verksamheterna själva kan 
bygga och publicera e-tjänster direkt i webbläsaren. 
 
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har det under året tagits fram planer på hur man genom digitalisering kan minska 
den interna administrationen, öka tillgängligheten och transparensen för medborgarna. Flera insatser är uppstartade under 
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2019 och kommer att ge effekt under 2020. Ett exempel på en process som går från manuell till digital är 
bygglovsprocessen. 
 
Elektroniska fakturor har ökat mellan 2018 till 2019 med ca 10% till ca 80 % av totala antalet fakturor. Samtidigt har antalet 
scannade fakturor minskat kraftigt och totala antalet fakturor har minskat. 
Under våren 2020 lämnas fakturascanning över till extern utövare och kommunen övergår till Proceedo (faktura- och e-
handelssystem) vilket innebär att vi bara har ett system från inköp till betald faktura. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Karlshamns kommun är en 
effektiv och innovativ 
organisation 

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

80 % 83 % Helt 

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

65 % 51 % Ej uppfyllt  

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

85 % 90 % Helt 

 Sjukfrånvaro %, totalt för kommunen 7,5 % 7,26 % Helt 
 Sjukfrånvaro %, 

Kommunledningsförvaltningen 
7,5 % 3,25 % 

 
Helt 

 Sjukfrånvaro %, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

7,5 % 6,16 % 
(Måltidsservice 9% en 
minskning från föregående år 
Serviceverksamheten 7,75% 
en minskning från föregående 
år) 

Helt 

 Andel timmar som görs av timavlönade 
under året i förhållande till arbetade 
timmar, % 

5 % 4,53 % 

 
Helt 

 Andel tillsvidareanställda av totalt antal 
månadsanställda, % 
 
 
 
 

90 % 89,2 % 

 
Helt 
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 Personalomsättning chefer, andel som 
stannar kvar minst 4 år i samma enhet. 
                                                        
(Från och med 2020 kommer indikatorn 
att mäta andel chefer som stannar kvar 
minst 4 år i organisationen.) 

30 % 18 %,Totalt för kommunen 
56 %, Kommunlednings-
förvaltningen 
 
Utfall 2018 = 17 % 
Utfall 2017 = 20 % 
Utfall 2016 = 27 % 

Ej uppfyllt         
Helt Uppfyllt  

 Miljöbilar av personbilar och lätta 
lastbilar, enligt MFS, % 

57 % 57 % enligt KKiK, Miljöfordon 
Sverige, 60 % enligt egen 
mätning 

Helt 

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

35 % 33 % enligt KKiK, 
Ekomatcentrum 
35 % enligt egen mätning 

 

Helt 

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

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

Mätning har inte skett 2019. 
Mätningar påbörjas åter 2020 
där hela kommunens 
förbrukning ska hanteras. 
Tidigare mätningar har endast 
rört den egna 
fastighetsförbrukningen. 

Välj status 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

Den ekonomiska situationen för kommunen är fortfarande en stor utmaning och utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har 
KS och KSau under perioden haft resultatdialoger med nämnder om effektiviseringar och anpassningar. 
 
Utmaningar som finns på Måltidsverksamheten är att måltidspriset inte är korrekt. För att man ska få en korrekt kostnadsbild 
och därmed rätt budgetförutsättningar, så behöver priset räknas om. Problemet har funnit under de senast 5 åren och trots 
påpekan från måltidsverksamheten så har uppräkning av måltidspriset inte prioriterats. Detta medför att det inte går att hålla 
tilldelade budgetram. En annan utmaning är att nuvarande kostdataprogram kommer att avvecklas och behov av nytt kommer 
att behöva köpas in och implementeras vilket är tids- och kostnadskrävande. 
På Fastighetsverksamheten så är den största utmaningen att man inte blir kompenserad för ökade taxekostnader. Detta gör 
att det blir svårt att upprätthålla en relevant nivå när det gäller fastighetsunderhållet. 
 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 Inom Karlshamns kommun kör vi till 60% med fossilfria bilar. 

 Vi handlar 35% ekologiska livsmedel.  

 Genom att all tvätteriverksamheten inom SÄBO och hemtjänst nu utförs av Serviceverksamheten så har vi genomfört 
en bestående effektivisering som ger en årlig besparing motsvarande 1 mnkr från 2020. 

 En lyckad investering gällande egenproduktion av Z-vatten, vilket är ett sätt att processa vatten för att kunna ersätta 
kemikalier har resulterat i att man minskat kemikalieanvändningen inom Arbetsplatsservice med minst 75%. 

 Arbetet med att skapa goda relationer mellan Serviceverksamheten och dess kunder har varit en framgång under året 
som kommer att ge positiva effekter på sikt.  

 Öppningen av Östralycke kök har resulterat i flera framgångar, både vad det gäller kapacitet, arbetsmiljö och 
tillgänglighet för äldre till att kunna äta måltider tillsammans med andra.  

 Färdigställande av flera projekt och större underhållsåtgärder som säkerställer att kommunen reinvesterar i sina 
fastigheter har resulterat i att värden bevaras.  
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4. Ekonomisk uppföljning  

 

 

Kommunstyrelsen 

(tkr)

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budget- 

avvikelse 

2019

Utfall 

2018

Intäkter 353 011 365 734 12 723 354 816

Personalkostnader -219 869 -220 588 -719 -202 726

Övriga kostnader -309 020 -321 412 -12 392 -342 459

Bruttokostnader -528 889 -542 000 -13 111 -545 185

Nettokostnader -175 878 -176 266 -388 -190 369

Kommunstyrelsen 

(tkr)

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budget- 

avvikelse 

2019

Utfall 

2018

Politisk verksamhet -14 676 -16 483 -1 807 -14 843

Kommunledningsförvaltningen -84 403 -82 026 2 377 -75 926

KLF bidrag förbund och högskola -46 668 -46 410 258 -42 810

KLF medlemsavgift kollektivtrafik 0 0 0 -30 120

Östersjöfestivalen -3 015 -3 956 -941 -4 881

Fastighetsverksamheten -7 276 -7 332 -56 -9 479

Mark- och skogsförvaltningen -4 501 -2 869 1 632 -1 719

Serviceverksamheten -12 584 -11 315 1 269 -9 801

Måltidsverksamheten -2 755 -5 875 -3 120 -790

Nettokostnader -175 878 -176 266 -388 -190 370
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5. Investeringsuppföljning 

 

Kommunstyrelsen

(tkr)

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse

2019

Projekt > 7 mnkr -212 196 -147 383 64 813

0002 Östra Piren -978 2 254 3 232

0003 Kajkonstruktioner -2 027 -5 2 023

0018 Stilleryd industriområde -8 500 -751 7 750

0026 Skogsborg 500 1 820 1 320

0027 Vettekulla västra 773 -13 -786

0029 Sternö marina -5 000 -1 508 3 492

0030 Vettekulla östra delen -50 0 50

0032 Järnvägsanläggning Stilleryd -10 052 -1 338 8 715

0037 Skyttevägen -484 -34 450

0038 Stationsområdet -1 000 -116 884

0040 Prinsgatan allmän parkering -109 -9 100

0043 Västerport -1 000 -93 907

0050 Projekteringsprojekt -1 500 0 1 500

0106 Asarums centrum (flygfältet) -2 550 -1 015 1 535

0107 Strömma Handel -400 -105 295

0304 Guöplatån -848 -33 815

0307 Stora våtmarken Åryd -3 500 -587 2 913

1100 Strategisk utveckling -25 500 -23 566 1 934
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse

2019

1134 Rörmokaren 2 -4 120 -3 353 767

1136 Tubbaryd -1 800 -688 1 112

1140 Brandstation -1 821 -765 1 056

1143 LSS-boende Boken -8 500 -11 559 -3 059

1145 LSS-boenden -6 809 -640 6 170

1148 Möllegårdens skola kök -614 -280 334

1152 ÅVC Munkahus -12 819 -845 11 974

1163 Svängsta fsk, tillbyggn och renov -1 000 -42 958

1169 Skolprojekten -5 000 -4 980 20

1181 Österslättsskolans kök -1 800 -273 1 527

1187 Restaurang Östralycke -8 299 -1 040 7 259

1196 Nytt scenkonsthus -2 200 -1 817 383

1320 Utveckling av torget 0 -163 -163

1346 Hinsetunnel -4 691 -5 849 -1 158

1348 GC väg Verkerum/Stilleryd -4 200 -4 912 -712

2107 Fastighetsunderhåll -12 800 -12 983 -183

2127 IT strategin -5 875 -4 562 1 314

2406 IT-utveckling bl a elevdatorer -7 600 -7 476 124

2524 Svängstabadet -4 000 -34 3 967

2528 Asarum IP -1 000 -1 215 -215

2596 Jössa träningshall -50 023 -54 630 -4 607

2742 Östralycke inventarier -5 000 -4 181 819
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
Driftuppföljning 
Den politiska verksamheten har underskott på arvoden samt kostnader för IT-licenser och internationellt arbete. 
 
Plus på besparingar inom KLF enligt beslut i KSAU § 27 2019-02-19. Negativ helårsavvikelse för facklig verksamhet p g a för 
låg budget och många organisationsförändringar under året som bidragit till ökad samverkan och ökat antal risk- och 
konsekvensanalyser. Arbetsgivaren kommer under våren 2020 att teckna överenskommelse med samtliga fack kring 
hanteringen av facklig tid för att kunna följa upp på ett bättre sätt. 
KLF har dessutom betydande underskott på kommungemensamma systemkostnader som påverkar både ekonomi- och HR-
avdelningens resultat. 
Ekonomichefstjänsten har varit vakant under 14 dagar efter 191101 men har därefter bemannats av konsult två dagar i veckan. 
I augustiprognosen räknades med att tjänsten skulle vara vakant året ut. konsultkostnader för rekrytering av ekonomichef har 
tillkommit. 
Deponier lämnar överskott på grund av processuell hantering tillsammans med andra parter. En avsättning på 1 mnkr är gjord 
till Hunnemaradeponin.  

Kommunstyrelsen

(tkr)

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse

2019

Projekt < 7 mnkr -21 004 -13 517 7 487

Övriga exploateringsprojekt -5 570 -2 531 3 039

Övriga investeringar -15 434 -10 986 4 449

Summa -233 200 -160 900 72 300
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Östersjöfestivalens har negativ avvikelse p g a lägre budgetanslag 2019 och högre kostnader än förväntat. Dock har 
kostnaderna minskat i jämförelse med 2018 och har fått till följd att festivalen haft mindre gatumusikanter och utbud på scener. 
 
Fastighetsförvaltning har plus på personalkostnader p g a vakanser, sjukskrivningar och partiella ledigheter. Verksamheten går 
minus p g a ökade taxekostnader och kostnader på framförallt teknisk service.  
 
Mark- och skogsförvaltningen har positiv avvikelse på intäkter avseende skogsavverkning.  
 
Serviceverksamheten visar positivt resultat på personalkostnader p g a optimering av bemanning och återhållsamhet vid 
ersättningsrekrytering.  
 
Måltidsverksamheten har negativ avvikelse på livsmedelskostnader p g a att priserna ökat. Rådhuscaféet och 
igångsättningskostnader för ny restaurang på Östralycke visar underskott. 
 
Investeringsuppföljning 
Projekt > 7 mnkr      
0002 Östra Piren: Försäljning av fastigheten Emigranten.     
0003 Kajkonstruktioner: Renovering ej påbörjad 2019.     
0018 Stilleryd industriområde: Ändringar i befintlig detaljplan har dragit ut på tiden, vilket medför att exploateringen av Kapten 
Holm II och Atlantvägen skjuts framåt.     
0026 Skogsborg: Fler tomtförsäljningar än budgeterat.     
0027 Vettekulla västra: En tomtförsäljning kvarstår 2020.     
0029 Sternö marina: Verksamhetsbyggnaden är riven och markplattan återstår. Beslut om rörsystem för syresättning av vattnet 
avvaktas enligt beslut i KSAU. Ersättning från NCC för återstående åtaganden är inbetalat på projektet.   
0030 Vettekulla östra delen: Hela planområdet ska säljas till extern exploatör.     
0032 Järnvägsanläggning Stilleryd: Funktionsutredning görs tillsammans med Trafikverket under 2020. 3448 tkr har 
omfördelats till projekt under 7 mnkr enligt beslut i KS § 173 2019-06-04 från. Inlösen av fastighet Karlshamn 7:11 (Stena) kan 
tidigast ske 2020. Ombyggnad av Östersjövägen blir aktuell efter funktionsutredningen.    
0037 Skyttevägen: Detaljplan har vunnit laga kraft och lantmäteriförrättningen pågår. Kommunen ska sälja fastigheter inom 
planen till exploatören 2021.      
0038 Stationsområdet: Detaljplanearbete för stationsområdet påbörjas 2019 och inget markköp är aktuellt i dagsläget.  
0043 Västerport: Tidsförskjutning av exploatering Västerport på grund av fler utredningar och ändring av detaljplan.  
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0050 Projekteringsprojekt: Återstående medel finansierar projekt 1320 Utveckling av torget.     
0106 Asarums centrum (flygfältet): Utbyggnad av infrastruktur i området under 2020 och därefter försäljning till exploatör under 
senare delen av 2020. Framöver kommer villatomtförsäljning pågå.     
0107 Strömma Handel: Detaljplan pågår.     
0304 Guöplatån: Kommunen väntar på lantmäteriförrättningar.     
0307  Stora våtmarken Åryd: Avseende utbyggnad av stora våtmarken i Åryd så har delutbetalning av bidrag skett från 
Länsstyrelsen. Kostnader under året avser främst förskottsbetalning av markköp. Prognosen är att återstående budget kommer 
att upparbetas under 2020-2021.   
1100 Strategisk utveckling: Markförvärv Janneberg och handpenning markförvärv Duveryd.    
1136 Tubbaryd: Mark- och miljöundersökningar samt miljöprover av befintlig kontorsbyggnad klara.    
1140 Brandstation: Detaljplanearbete för ny brandstation pågår. Förprojektering i fas 1 sker i partnering.    
1143 LSS-boende Boken: Renovering av Boken klar.      
1145 Projektering förbereds för 2 nya LSS-boenden och bygglov är inlämnat.      
1152 ÅVC Munkahus: Fler utredningar är genomförda och lokalieringsutredning är under genomförande som kan innebära 
annan placering.      
1169 Skolprojekten: Byggnation av ny F6 skola i Mörrum är beslutad. Detaljplan för ny förskola i Mörrum pågår. 
Förskoleutredning kommer att genomföras 2020 för att få grepp om framtida behov av nya lokaler. Befintlig skolutredning 
kommer även att uppdateras.   
1181 Österslättsskolans kök: Försening i tidplan gör att alla medel inte kommer användas under 2019. 1200 tkr överförs till 
Scenkonsthus Lokstallarna enligt beslut i KS § 213 2019-09-10.     
1187 Restaurang Östralycke: I byggnationen av nya restaurangen på Östralycke läggs mer köksinventarier in i KABO:s 
byggprojekt än beräknat. Därav återstår stora delar av budgeten.     
1196 Nytt scenkonsthus: Regionteaterns etablering har kostat mer än den politiskt satta budgeten. Alla åtgärder kommer huset 
tillgodo. Enligt beslut i KS § 213 2019-09-10 överförs 1 200 tkr till projektet.     
1320 Utveckling av torget: Utveckling av torget enligt beslut i KS § 101 2019-03-26.     
1346 Hinsetunnel: Entreprenaden tunnelrenovering klar och ljussättning genomförs 2020.    
1348 GC väg Verkerum/Stilleryd: Entreprenaden pågår.     
2127 IT strategin: Plus på inköp av iPads till politiker och utveckling av e-tjänster.     
2524 Svängstabadet: Det finns inga politiska beslut avseende Svängstabadet 2019. 1 000 tkr har omfördelats till projekt 1163 
Svängsta förskola, tillbyggnad och renovering enligt beslut i KS § 197 2019-06-04. Projektet har medfört vissa 
utredningskostnader.    
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2596 Jössa träningshall: Mer utgifter är upparbetade i projektet 2019 än budgeterat, men totalutgiften håller sig inom beslutad 
budget.  
 
Projekt < 7 mnkr 
Övriga exploateringsprojekt: Detaljplanearbetet på Stärnöplan påbörjades inte i år och Kvarteret Älgen, Möllebacken samt 
Hällaryd pågår. Det blev ingen tomtförsäljning till Minigolfen i Asarum 2019. Planprogram för Janneberg-Duveryd finansieras 
genom byggnadsnämndens anslag enligt beslut i KSAU § 178 2019-08-20. 
 
Övriga investeringar: Inköp av fordon till Sotningsverksamheten på -400 tkr enligt beslut i KS § 140 2019-05-06. 
Renoveringen av köket på Svängsta förskola stannade av beroende på att det blev diskussion om att bygga till förskolan. 
Projektet är upphandlat och det finns medel avsatta i budgeten för 2020. IT-stöd för styrning, ledning och kvalitetsuppföljning 
skjuts fram till 2020. Tidsförskjutning av digital betallösning på grund av avbruten upphandling som är på väg ut på nytt. 
  

 

 

 

 

142



31 
 

7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Mark-
era  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

☐ ☒ ☐ Bedömningen efter genomförda 

stickprovskontroller är att hanteringen av 

fakturor avseende mobiltelefonavgifter 

fungerar sämre 2019 än 2018. När det 

gäller hantering av 

representationskostnader samt egna 

utlägg är hanteringen jämförbar med 2018. 

Vid representation är den vanligaste 

bristen att det saknas uppgift om 

namngivna deltagare och syfte vilket gör 

att det inte går att avgöra om beslutsattest 

sker av eget representationsdeltagande. 

Bedömningen är att rutinen vad gäller egna 

utlägg följs. 

2018 och 2019 års intern kontrollområde 

attest av ”egna kostnader” föreslås kvarstå 

2020. Det finns uppdaterade regler för 

detta internkontrollområde. Bedömningen 

är därför att det finns tillräckliga regler/ 

informationsmaterial och stöd för att 

praktiskt kunna följa regelverken. Det är 

information/kommunikation och efterlevnad 

som måste förbättras. 
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Mutor och 
bestickning 

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

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

 x  50% av de svarande cheferna 
(svarsfrekvens 60%) har informerat sina 
medarbetare om policyn på olika sätt. 
Åtgärd: ta med i introduktionen för chefer 
en punkt om information till medarbetare 
om befintlig policys och riktlinjer. 
 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

  x Är ej genomförd pga att det inte finns 

organisatoriskt förankrade rutiner kring 

inlämning av enheter vid avslut. Förslag på 

hur IT-enheten kan vara ansvarig och ha 

uppföljningsplikt på detta kommer att 

presenteras för kommunledningen 2020.  
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RESULTATRAPPORT VALNÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-dec 
Nämnd: Valnämnd 

Nämndsordförande: Annika Wåhlin 

Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningschef: Daniel Wäppling 
 

Nämndens verksamhetsområden 
 Genomföra lagstadgade val 

 

Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Valarbetet bedrevs genom att valnämnden biträddes av ett valkansli bestående av valansvarig och två valsamordnare. Utöver det 
tjänstgjorde valnämnden själva under förtidsröstning och valdagen. Då 2019 års EP-val kom relativt snabbt inpå 2018 års RKL-val var det 
en smidig uppstart av valgenomförandet. Organisationen hade rutin, kunskap kring lagliga förutsättningar samt erfarenhet från 
föregående val i färskt minne. Organisationen var till stor del densamma från 2018, så erfarenhet från att arbeta med val fanns och var en 
stor fördel när det kom till att effektivt kunna genomföra nödvändiga insatser. Vidare har arbete med att upprätta delegationsordning och 
standardmaterial gått framåt. Valnämnden beslutade att använda det mindre EP-valet för att i skarpt läge testa nya lösningar för att 
förbättra förtidsröstning och tillgång till mobila vallokaler. Detta arbete föll väl ut och kommer att utvecklas ytterligare i kommande val för 
att bidra till ökad tillgänglighet. Mellan valåren följer nämnden utvecklingen på nationell nivå för att vara förberedd inför förändring och 
eventuell modernisering av valgenomförandet.  
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4. Ekonomisk uppföljning 

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Utfall 

2018

Intäkter 600 750 150 634

Personalkostnader -1 147 -1 098 49 -794

Övriga kostnader -295 -478 -183 -844

Bruttokostnader -1 442 -1 576 -134 -1 637

Nettokostnader -842 -826 16 -1 003

 

 

5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

0

Projekt < 7 mnkr 0 0 0

0

Summa 0 0 0
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
Valnämnden har under våren genomfört val till Europaparlamentet i maj månad samt omval till kommunfullmäktige i Falu kommun i april 
månad.  
 
Inga större avvikelser från prognosen från augusti kan ses. När budget upprättades hade nämnden inte vetskap om hur de ändringar i 
vallagen som gjordes skulle påverka ekonomin. Lagändringarna resulterade i en ökad nyinvestering i valskärmar, vilken finansierades av 
ett extra statsbidrag för detta ändamål.  
 
Valnämnden kan konstatera att budgeten vid löpande uppföljning under verksamhetsåret, liksom vid bokslut är i balans. Arbete med att 
effektivisera och utveckla valnämndens verksamhet pågår löpande. Möjligheterna till förändring är dock i många fall små då val är en 
mycket lagstyrd verksamhet som lämnar mindre utrymme för kommunen att påverka genomförandet av. 
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RESULTATRAPPORT NÄMNDEN FÖR ARBETE OCH 

VÄLFÄRD ÅR 2019 
Period: Jan-dec 
Nämnd: Nämnden för arbete och välfärd 

Nämndsordförande: Ulla Sandgren 

Förvaltning: Förvaltningen för arbete och välfärd 

Förvaltningschef: Thomas Svensson 

 

Nämndens verksamhetsområden 

 Utredning och beslut, barn och familj samt öppenvård barn och familj samt familjehem 

 Utredning och beslut vuxna och öppenvård vuxna 

 Socialpsykiatri 

 Arbetsmarknad, försörjningsstöd och introduktion 

 LSS. Utredning och beslut samt insatser till människor med funktionshinder 

 Administration och ledning 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bedömning av resultat och måluppfyllelse 

LSS 

De åtgärder som nämnden har beslutat om under år 2018 och 2019 inom LSS har lett till positiva ekonomiska resultat. Omstruktureringen av 

små LSS-gruppbostäder till större och avvecklingen av de mindre gruppbostäderna har lett till minskade personalkostnader med 8 mnkr. 

Omstruktureringen fortsätter under år 2020, men förväntas ge effekter först år 2021. LSS-verksamheten har haft volymökningar under år 2019, 

varför ett underskott uppstod med ca 2 mnkr. Under år 2018 var underskottet 7,2 mnkr. 

Under år 2019 har det gjorts enkätundersökningar inom LSS och verksamheterna Gruppboende, Servicelägenheter och Daglig verksamhet. 

Sammanfattningsvis har målen för kvalitet, trygghet, bemötande och delaktighet helt uppfyllts. 

Individ- och familjeomsorg 

De åtgärder som nämnden har beslutat om under år 2018 och 2019 inom Individ och familjeomsorgen har också lett till positiva ekonomiska 

resultat. En sammantagen bild av satsningen på egna öppenvårdsinsatser, ändrad delegation, mindre omorganisation, genomlysning av avtal 

med externa HVB-hem och fokus på hemtagning, där det är möjligt, har lett till minskade placeringskostnader med 18 %. I förhållande till utfallet 

år 2018. Även placeringen av vuxna missbrukare i externa missbruksinstitutioner har minskat med 50%. Satsningen på stödboendet på 

Mariegården bedöms ha haft en positiv effekt, avseende slutet av år 2019. Nämndens kostnader för externa konsulter har minskat med ca 5 

mnkr mellan år 2018 och 2019. 

Nämnden har inte lyckats med att minska antalet hushåll med försörjningsstöd. Det har funnits en tröghet i systemet att överföra klienter från 

försörjningsstöd till arbetsmarknadsenheten. Åtgärder har vidtagits för att påskynda processerna från bidrag till egen försörjning.  
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1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
N Nämnden har fokuserat på barn och ungdomars psykiska hälsa samt att minska på barnfattigdomen. Ungdomars psykiska hälsa mäts i 

Drogvaneundersökningen som band annat speglar barn och ungdomars psykiska hälsa. Den senaste undersökning visar att den psykiska hälsan i 
målgruppen har försämrats. Det krävs ett utökat samarbete internt i kommunen och externa aktörer för att finna åtgärder som resulterar i förbättrad 
psykisk hälsa. Åtgärden för att minska barnfattigdomen pågår. Processen från bidrag till egen försörjning skall förbättras så att föräldrar snabbare 
hamnar i egen försörjning. 
Nämnde 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Ökad psykisk hälsa hos barn och 
ungdomar i Karlshamn 

Andelen barn och ungdomar med psykisk 
ohälsa skall årligen minska 

10% Har ökat Målet är ej uppfyllt 

Minskad barnfattigdom för de barn 
vars föräldrar har försörjningsstöd 

Andel barnfamiljer med försörjningsstöd 
skall årligen minska 

10% Har ökat med 12% Målet är ej uppfyllt 

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Nämnden har inte något mål om erbjudande av kunskap och bildning genom hela livet. 
Nämnde 
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3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

N Nämndens mål är att minska antalet hushåll som får försörjningsstöd. Ur ett längre perspektiv är det viktigt att mycket stora delar av befolkning kan 

arbete. Den demografiska utvecklingen pekar tydligt på att människor i arbetsför ålder kommer att minska. Nämndens bidrag till personalförsörjningen 
är skapa möjligheter för fler människor att kunna arbeta. Under år 2019 har antalet hushåll som får försörjningsstöd ökat. Det är en trend som syns i de 
flesta kommuner i landet. En orsak är att fler nyanlända lämnar statens etableringsersättning utan att ha sin egenförsörjning ordnad. En annan orsak är 
att landet går in i en lågkonjunktur. Nämnden måste fokusera på de människor som lämnar etableringsersättningen genom att ge insatser som 
snabbare leder till egen försörjning. 
Nämnde 
s 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla personer som har försörjningsstöd 
och som står till arbetsmarknadens 
förfogande skall ha ett varaktigt arbete 

Antalet hushåll som får försörjningsstöd 
skall årligen minska 

10% Antalet hushåll med 
försörjningsstöd har 
ökat under år 2019 
med 15% 

Målet har ej 
uppnåtts 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

resultat 
Nämnden för arbete och välfärd erbjuder generellt insatser av hög kvalitét. Det finns dock många förbättringsarbeten som kan öka 
kvaliteten betydligt. Nämnden för arbete och välfärd har tagit beslut om en omstrukturering av gruppboendena inom LSS. På sikt skall 
alla fyra lägenheters-gruppbostäder ersättas, antingen genom ombyggnad eller nybyggnation, med gruppbostäder med sex till sju 
lägenheter. Denna process har påbörjades under år 2018 och har fortsatt under år 2019. Under året har gruppbostäderna Boken på 
Lindemoområdet och på Mariegården färdigställts och alla lägenheter är bebodda. Gruppbostäder på Paviljongen (Östralycke), 
Sämjevägen, Bokvägen i Svängsta och Strömma 7 har avvecklats. Syftet är att både öka kvalitén och kostnadseffektiviteten. I de 
kvalitetsmätningar som gjorts inom LSS framkommer att de individer som får insatser från nämnden är nöjda. På sikt förväntas 
kvaliteten inom Individ och familjeomsorgen att öka. De satsningar som gjorts inom öppenvården barn och familj och inom 
missbrukarvården kommer att ge ett positivt resultat. 

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Ökat kvalitet i nämndens insatser, 
med kvalitet avses: 

Avser LSS-verksamheten   Välj status 

Ökad nöjdhet med insatser  Andel upplevd nöjdhet hos brukarna 95% 95% Helt uppfyllt 

Ökad trygghet hos brukarna  Andel upplevd trygghet hos brukarna 90% 95% Helt uppfyllt 
Ökad delaktighet för brukarna  Andel upplevd delaktighet hos brukarna 90% 95% Helt uppfyllt 
Ökat respektfullt bemötande  Andel upplevt respektfullt bemötande 95% 96% Helt uppfyllt 

 

 
5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Med tanke på nämndens ekonomiska resultat de senaste är fokus på ökad kostnadseffektivitet i alla verksamheter. Inom LSS prognosticerades ett 
överskott i höstas, men mot slutet av året ökade kostnaderna för personlig assistans och extern placering. Underskott år 2018 uppgick till ca 7 mnkr 
och år 2019 blev underskottet ca 2 mnkr. Inom individ- och familjeomsorgen minskade placeringskostnaden för vuxna missbrukare. Mot slutet av år 
2019 startades stödboendet för missbrukare i Svängsta, vilket lett till minskade kostnader för externa placeringar (50%). När det gäller våld i nära 
relationer har kostnaderna ökat, vilket också är en trend i hela landet. I jämförelse med 2018 års resultat har kostnaderna för placeringar av barn och 
ungdomar halverats. I förhållande till budget är dock kostnaderna betydligt högre. Nämndens kostnader för placeringar i konsulentstödda familjehem 
har minskat. Långtidssjukfrånvaron har minskat under året, vilket beror på åtgärder som nämnden gjort tillsammans med HR-avdelningen. 
Korttidssjukskrivningarna är i stort sett oförändrade. En liten ökning har skett under året.  
Ne 

152



41 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter 

Kostnad per brukare (KPB) LSS Kostnad per brukare 
(KPB) skall årligen 
minska 

Kostnad per brukare 
har ökat mellan år 
2017-2018 med 6,5 
% 

Ej uppfyllt  

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter 

Nämndens kostnader för försörjningsstöd  Nämndens 
kostnader för 
försörjningsstöd skall 
årligen minska 

Nämndens kostnader 
för försörjningsstöd 
har ökat med 23% 

Ej uppfyllt  

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter 

Nämndens kostnader för externa 
missbruksplaceringar 

Nämndens 
kostnader för externa 
missbruksplaceringar 
skall årligen minska 

Nämndens kostnader 
för externa 
missbruksplaceringar 
har minskat med 50% 

Helt uppfyllt 

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter 

Antalet placeringsdygn på externa 
missbruksplaceringar 

Antalet 
placeringsdygn på 
externa 
behandlingshem 
skall årligen minska 

Antalet 
placeringsdygn har 
minskat med 64% 

Helt uppfyllt 

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter 

Nämndens kostnader för externt placerade 
barn  

Nämndens 
kostnader för externt 
placerade barn skall 
årligen minska 

Nämndens kostnader 
för externt placerade 
barn har minskat med 
12% 

Helt uppfyllt 

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter 

Antalet placeringsdygn på externa HVB-
hem 

Antalet 
placeringsdygn på 
externa HVB-hem 
skall årligen minska 

Antalet 
placeringsdygn har 
minskat med 8% 

Helt uppfyllt 

Ökad kostnadseffektivitet i 
nämndens verksamheter 

Nämndens kostnader för placerade barn i 
konsulentstödda familjehem  

Nämndens 
kostnader för 
placerade barn i 
konsulentstödda 
familjehem 

Nämndens kostnader 
för placerade barn i 
konsulentstödda 
familjehem har 
minskat med 9 %  

Helt uppfyllt 

Ökad social hållbarhet Sjukfrånvaron i verksamheterna skall 
årligen minska 

Hänvisning till 
kommunstyrelsens 
indikatorer 

Långtidssjukfrånvaron 
har minskat med 5,1 
sjukdagar per anställd 
och år. 
Korttidssjukfrånvaron 
har ökat med 0,12 

Delvis uppfyllt 
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dagar per anställd 
och år 

Ökad ekologisk hållbarhet Ökad ekologisk hållbarhet Hänvisning till 
Kommunstyrelsens 
indikatorer 

  

 

 

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

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
Den absolut största utmaningen för nämnden för arbete och välfärd är att på sikt ha en kostnadseffektiv organisation med en verksamhet 
och budget i balans. För att uppnå detta måste nämnden bli bättre på förebyggande arbete bland barn och ungdomar och tidiga insatser. 
Den öppna vården inom barn och familj måste fortsätta att utvecklas, så att nämnden kan undvika dyra och ineffektiva externa 
placeringar. Arbetet med vuxna missbrukare måste fungera på ett bättre sätt. Insatser skall ges inom organisationen i första hand. 
En annan stor utmaning är få fungerande processer, från försörjningsstöd till egen försörjning. Att få den fortsatta pågående 
omstruktureringen av LSS-boendena att genomföras så fort som möjligt är också en utmaning. Volymutvecklingen inom Våld i nära 
relationer är stor och ökar varje år. Utmaningen är att uppdraget utökas till att stötta de som utövar våldet. Rent generellt är 
volymökningarna ett stort ekonomiskt problem för nämnden att hantera. Volymökningarna leder inte till försämrad kvalitet för brukarna. 
De insatser som människor har behov av, måste tillgodoses oavsett nämndens ekonomi. 
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Nämnden för arbete och välfärd beslutade redan i september år 2017 att genomföra följande långsiktiga åtgärder för 
att på sikt öka både kostnadseffektivitet och kvalitet: 

 Organisationsöversyn måste göras för att säkerställa tydlighet, rättssäkerhet och effektivitet. 

 Samarbetet med utbildningsförvaltningen måste intensifieras med syftet att tidigt upptäcka barn och ungdomar 
som inte mår bra. 

 Förstärkning av kompetensen när det gäller vår öppenvård. Verksamheten behöver anställa ”hemma-hos-
terapeuter” och personal med terapeutisk kompetens för att i tidigt skede klara behandling av barn och 
ungdomar 

 Samarbetet mellan försörjningsstöd-introduktion och arbetsmarknad måste utvecklas för att påskynda 
processen från arbetslös till självförsörjande samt utredning barn och familj samt öppenvården 

 Åtgärder för att minska sjuktalen 

 Alternativa lösningar för missbrukarvården måste vidtas. Mariegården är ett alternativ till institutionslösningar 
för vissa missbrukare. 

 Behovet av särskilt boende inom LSS måste tillgodoses för att undvika viten från Inspektionen för vård och 
omsorg 

 Gruppboenden med fyra lägenheter bör i möjligaste mån omvandlas till sex lägenheter per gruppboende 

 Skapa boende för individer med dubbeldiagnos. (Funktionshinder och missbruk)  
 
Successivt har nästan samtliga åtgärder vidtagits under år 2018 och 2019. Organisationsförändringar har 
genomförts. Samarbetet med utbildningsförvaltningen genomförs. Öppenvården barn och familj har utvecklats. 
Samarbetet försörjningsstöd och arbetsmarknad har hittills inte lett till ökad kvalitet och kostnadseffektivitet. 
Långtidssjukskrivningarna har minskat. Korttidsfrånvaron har ökat marginellt. Mariegårdens stödboende är igång och 
missbruksplaceringarna har minskat. Det råder idag balans i efterfrågan och utbud på gruppbostäder inom LSS. 
Omstruktureringen av gruppbostäderna har delvis genomförts och processen fortsätter de kommande åren. LSS-
boendet på Mariegården står klar, men behovet av boende för individer med dubbeldiagnos finns inte längre. Boendet 
används därför till andra målgrupper. Nämndens framgångar består i att hålla fast vid den ursprungliga planen från 
år 2017. Nämnden följer den röda tråden och tror på den. Andra framgångsfaktorer är att viljan till samarbete med både 
interna och externa aktörer är god. Bemötandet gentemot brukare och mellan personal är mycket gott. Det råder en god 
flexibilitet i verksamheten. Mycket god förståelse finns mellan politik och tjänstemän. Samarbetet i förvaltningens ledningsgrupp 
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är mycket gott. Under år 2019 skapades en administrativ enhet på förvaltningen och en administrativ chef anställdes. Syftet 
med den nya enheten var att skapa ordning och reda i administrationen. Tidigare var ledningen för dessa grupper oklar. Enheten 
har jobbat med rekrytering av kontaktpersoner och organisation av ekonomihandläggarna. I uppdraget ingår också att 
genomföra åtgärder som ökar kostnadseffektiviteten. 
 
Under år 2019 anställdes en verksamhetschef för försörjningsstöd, integration och arbetsmarknadsverksamheten. Syftet med 
tjänsten var att påskynda processen från försörjningsstödsbidrag till egen försörjning. Både den administrativa enheten och 

verksamhetschefens arbete syftar till förbättrad kostnadseffektivitet. år 2019 
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4. Ekonomisk uppföljning 

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

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Utfall 

2018

Intäkter 87 325 126 274 38 949 153 386

Personalkostnader -257 842 -285 032 -27 190 -278 191

Övriga kostnader -204 910 -224 160 -19 250 -255 132

Bruttokostnader -462 752 -509 192 -46 440 -533 323

Nettokostnader -375 427 -382 918 -7 491 -379 937
 

 

5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

KS projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt < 7 mnkr 4 000 3 222 -778

0

0

Summa 4 000 3 222 -778  
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentera större avvikelser mot föregående prognos (augusti) samt åtgärder som genomförts för att nå budget i balans. 

Kommentar och analys 
Arbete och välfärds ekonomiska resultat 
Arbete och välfärds resultat är – 7 491 tkr.  Avvikelsen beror framför allt på insatser för barn och familj,  insatser för vuxna (Våld i nära relationer), 
försörjningsstöd och LSS. LSS har ett underskott på – 2 mnkr , verksamheten har hanterat volymökningar (externa placeringar LSS, kostnader för 
tillfälliga utökningar personlig assistans) motsvarande 4 mnkr utöver sin budget 2019.Ledning och gemensamt har ett överskott med 24,539 mnkr, 
varav 23 mnkr är budgetförstärkning  2019. Socialpsykiatrin har ett underskott på grund av ökad grundbemanning på gruppboende samt merkostnad 
för en extern placering. När det gäller insatser för vuxna missbrukare så är det ett mindre underskott. Strukturerad öppenvård inklusive stödboende 
underskott - 1mnkr, Våld i nära relationer har ett underskott med  -1,7 mnkr. Boendestöd har ett underskott med -1,7 mnkr och lågtröskelboendet har 
ett underskott med -0,5 mnkr.     Inom barn och familj beror underskottet  på •Institutionsvården underskott med -10 mnkr beroende på flera nya 
placeringar under senaste halvåret.            •Familjehemmen, både egna och konsulentstödda , har ett underskott med – 4,7mnkr                                       
•Övriga öppna insatser har ett underskott med – 2 mnkr.  Familjerätten som bedrivs av Cura individutveckling har ett underskott med -0,6 mnkr. 
Försörjningsstödets underskott uppgår till -3,3 mnkr  Arbetsmarknad har ett överskott med +0,5 mnkr , introduktion och ensamkommande har ett 
mindre överskott. Verksamhetens intentioner att minska placeringar i extern regi och erbjuda lösningar på hemma plan  visar tidliga resultat. Under 
året fick  verksamheten ett stort inflöde av nya placeringar som var inte planerade i budget från början av året och därmed hanteras dessa som 
volymökningar. Det var 13 institutionsplaceringar av barn i januari år 2019. Elva av dessa placeringar har upphört eller erbjudits insatser på 
hemmaplan, men ca 25 nya placeringar tillkom under året. Verksamheten har minskat kraftigt sina kostnader för konsulter från 2018 till 2019 med 5 
mnkr .Insatser på hemma plan i extern regi har upphört under 2019. Hela förvaltningen har hanterat olika typer av volymökningar som motsvarar c:a 
13 mnkr under år 2019. Verksamheten har hanterat minskade statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn/unga. 

 

7. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal  

Nämnden kommer att redovisa nyckeltal under våren år 2020 när t.ex. statistik från ”Kostnad per brukare” redovisas. 

 

 

 

158



47 
 

8. Uppföljning internkontrollplan   

Det har inte skett någon uppföljning av internkontrollplanen under år 2019. Den följs upp i april och redovisas i nämnden i maj månad år 2020. 

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

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

Mutor och 
bestickning 

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

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

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

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

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

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT OMSORGSNÄMND ÅR 2019 
Period: Jan-dec 
Nämnd: Omsorgsnämnden 

Nämndsordförande: Leif Håkansson 

Förvaltning: Omsorgsförvaltningen 

Förvaltningschef: Torill Skaar Magnusson 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Stöd i ordinärt boende 

 Stöd i särskilt boende 

 Myndighet och resurs, hälso- och sjukvård 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

Brukarna  
Resultatet i den nationella brukarundersökningen visar att hemtjänsten i Karlshamn har hög brukarnöjdhet medan särskilt boende har ett 
lägre resultat. Generellt sett har hemtjänst bättre resultat i brukarundersökningen än särskilt boende. Östralycke har under stora delar av 
året varit en byggarbetsplats vilket har påverkat trivseln för de boende. I övrigt har det skett stora förändringar inom verksamhetsområdet 
särskilt boende som kan ha påverkat resultatet negativt. 
 
Gemenskap och aktiviteter är viktiga faktorer för ett gott och meningsfullt liv. Det finns träffpunkter i varje kommundel som är välbesökta. 
Dagarna på Sörgården var som alltid mycket uppskattade och välbesökta så också äldredagen som hade nära 700 besökande, 
publikrekord. Östralycke hade en egen minimässa med utställning och guidade visningar i huset vilken också var välbesökt och 
uppskattad. 
 
På boendena har det varit regelbundet med musikunderhållning och aktiviteter av olika slag, både individuella och i gemenskap med 
andra. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Verksamhetens professioner 
använder sin fulla potential och 
kompetens samt formar 
verksamheten utifrån kundens 
individuella behov och resurser 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjd 
med sin hemtjänst 

93% 93% Helt 

Verksamhetens professioner 
använder sin fulla potential och 
kompetens samt formar 
verksamheten utifrån kundens 
individuella behov och resurser 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjd 
med sitt boende 

90% 80% Ej uppfyllt  
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
Sjuktalen är fortfarande höga och genererar höga kostnader. Det krävs både strukturell och kulturell förändring i verksamheten för att nå 
det önskade resultatet men det kräver också ett enträget och långsiktigt arbete för att det ska ske. Det pågår flera aktiviteter i syfte att 
minska sjuktalen och det går framåt om än sakta. Inom stöd i ordinärt boende pågår ett arbete som syftar till att skapa friskare 
arbetsplatser. Samtliga medarbetare är delaktiga i processen. 
 
För att kunna anpassa verksamheten till den tilldelade budgetramen har det krävts en del större förändringar. Myndighetsutövningen och 
budget har varit prioriterade områden. De förändringar som har genomförts i verksamheten under året kan antas ha påverkat sjuktalen 
negativt. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Verksamheten utvecklar nya 
lösningar och arbetssätt för att 
höja kundens livskvalitet och 
inflytande utifrån verksamhetens 
befintliga resurser 

Sjuktal 31 dagar per 
anställd 2019 

33,79 Ej uppfyllt  

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
I verksamhetsområde Säbo har det under 2019 beslutades att Solrosens verksamhet flyttas till Östralycke samt att avveckla 
Båtsmansgården under 2020. I ett tidigare beslut har Perennagårdens verksamhet planerats att flytta till Östralycke. Dessa förändringar 
innebär en minskning av särskilda boendeplatser med åtta under innevarande år.  
 
I verksamhetsområde Myndighet och resurs har korttidsverksamheten tagit över Solrosens lokaler där även myndighetskontor, trygg 
hemgång m.fl. också ska lokaliseras. Korttidsverksamheten flyttades enligt plan medan övrig flytt har blivit framskjuten till mitten av 2020 
då det krävs anpassningar för att kunna bedriva den typ av verksamhet i fastigheten som är planerad. 
Detta innebär att vi under året lämnar två lokaler, Perennagården och Persgården och att ytterligare en lokal, Drottninggatan 49, kan 
lämnas under 2020. 
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Till följd av minskad budgetram och nya icke kompenserade kostnader gick omsorgsnämnden in i 2019 med en anpassningsutmaning 
om ca 39 mnkr. Utfallet av förhandling med bostadsbolaget gällande hyror samt statsbidrag på 2 mnkr genererar att anpassningen 
minskar till drygt 30 mnkr. 
  
Förvaltningen har haft och har en stor utmaning när det gäller budgetarbetet. Avsikten är alltid att klara balanskravet men under 
innevarande år har det varit ett intensivt och hårt arbete i hela förvaltningen där vi totalt sett fortfarande har höga personalkostnader i 
förhållande till budget. Flera enheter prognostiserar en budget i balans trots att förutsättningarna har förändrats under pågående 
budgetår. Hemtjänsten visar totalt sett på ett underskott men resultatet visar på succesiva förbättringar och en positiv trend. 
Fastighetschefens framgångsrika förhandling med bostadsbolaget när det gäller hyrorna på Ekegården och Östralycke är självklart en 
viktig faktor i det positiva budgetresultatet.  
 
Då en ytterligare ramminskning är planerat för 2020 beslutade omsorgsnämnden om att Båtsmansgården ska avvecklas, enligt plan 
innan 2020 års utgång, samt att Solrosens och Perennagårdens verksamheter har flyttats till nya delen av Östralycke. 
Bemanningskvoterna justerades något samt att städavtalet med Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande städ av de boendes lägenheter 
sades upp och städet som är en omsorgsinsats utförs av personalen på boendet. Inom hemtjänsten lades avlösarteamet ner och utförs 
sedan april av hemtjänstpersonal i respektive hemtjänstområde. 
Både genomförda och planerade åtgärder innebär förändrade förutsättningar för hela förvaltningen. Avsikten har varit att inte behöva 
säga upp personal vilket har fått till följd att bemanning och schemaläggning har förändrats utifrån ett helhetsperspektiv. 
 
Sedan revisionsrapporten utkom 2017 gällande myndighetsutövningen inom äldreomsorgen har ett intensivt och långsiktigt 
utvecklingsarbete pågått som har visat sig vara framgångsrikt. Trots minskat antal boendeplatser har kön till särskilt boende minskat i 
jämförelse med tidigare år. Även behovet av korttidsplatser har minskat i jämförelse med tidigare år. Kortidsverksamheten är planerad 
och budgeterad för 14 platser men har under långa perioder haft upp emot 20 platser belagda. Efter sommaren har behovet i perioder 
varit mindre än 14 platser. Både kön till särskilt boende och korttidsplatser kommer även framgent att variera men trenden är positiv. 
Teamarbete, kompetens och tydlig ledning är viktiga komponenter i ett lyckat utvecklingsarbete. Trygg hemgång är en faktor i den 
positiva utvecklingen då övergången från sjukhus till hemmet är särskilt sårbar för den äldre. Den ökade tryggheten i samband med 
utskrivning från sjukhuset ger en solid grund för en fortsatt hemmavistelse. 
 
Hemtjänsten i centrala Karlshamn och hemtjänsten i Asarum har under året flyttat in i ändamålsenliga lokaler för verksamheten. 
Hemtjänsten i Svängsta planeras att byta till bättre lokaler under 2020. 
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4. Ekonomisk uppföljning 

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

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Utfall 

2018

Intäkter 65 060 70 029 4 969 75 795

Personalkostnader -356 611 -363 768 -7 157 -381 588

Övriga kostnader -167 006 -164 791 2 215 -160 903

Bruttokostnader -523 617 -528 559 -4 942 -542 491

Nettokostnader -458 557 -458 530 28 -466 696
 

5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

KS projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt < 7 mnkr -3 500 -3 421 79

0

Summa -3 500 -3 421 79
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
 
Ekonomisk uppföljning 
Omsorgsförvaltningen redovisar ett överskott om 28 tkr för 2019, där resultatet varierar inom förvaltningens olika verksamheter. 
Bokslutet visar för förvaltningen en liten avvikelse mot prognosen i augusti om 1 000 tkr. Åtgärder under året för att nå balans beskrivs 
nedan. 
 
Centralt 
2019 års avvikelse för verksamhetens centrala delar är -4,3 mnkr och beror till största delen på en uppgörelse som gjordes med KABO i 
slutet av året om att lösa ut Persgården i Mörrum med resterande hyra för halva kontraktstiden, 3,7 mnkr. Detta innebär att verksamheten 
har avslutat hyreskontraktet per 31 december 2019 och kommer således inte ha fler kostnader för detta boende. Betydande post är även 
kostnader för övergripande personalåtgärder om 2 mnkr, och en ökad kostnad med 1 mnkr för MicroSoft-licenser. Intäktssidans positiva 
avvikelse beror på ett statsbidrag för årets andra halvår om 2 mnkr. 
 
Stöd i ordinärt boende 
Verksamheten Stöd i ordinärt boende redovisar ett underskott om -8,4 mnkr, varav personalkostnader redovisar en avvikelse om -7,6 
mnkr. Dock var personalkostnaderna 3,8 mnkr lägre i jämförelse med 2018, vilket är ett resultat av snabbare omställningar i bemanningen 
och färre medarbetare. Verksamhetschef och enhetschefer har under året haft stort fokus på ekonomiarbete där analys har gjorts av 
verksamheten för att få en förståelse och kunskap kring vilka åtgärder som behöver göras för att bli ännu mer kostnadseffektiva. Under 
2020 fortsätter arbetet med att få ner kostnaden för en hemtjänsttimme och att få budget i balans. Verksamhetsområdet har totalt en 
budgetram om 112,8 mnkr 2019 jämfört med 120,6 mnkr 2018, vilket är en minskning mot föregående år med 7,8 mnkr. 6 mnkr av dessa 
är personalbudget. Även om det tar längre tid än först förväntat, förflyttar sig verksamheten framåt i arbetet med minskad kostnad per 
hemtjänsttimme. Snittkostnaden 2019 var 473 kr mot en snittkostnad 2018 på 504 kr. 
 
Sjukfrånvaron har tyvärr varit fortsatt hög inom Stöd i ordinärt boende och kostnaden för denna uppgick under 2019 till 5,2 mnkr, vilket är 
en ökning från 2018 med 700 tkr. Verksamhetens ledningsgrupp (verksamhetschef tillsammans med enhetschefer) har i november 
påbörjat ett strukturerat och målmedvetet utvecklingsarbete, ”Friskare arbetsplats”, tillsammans med medarbetarna. Syfte med 
utvecklingsarbetet är bland annat att påverka sjukfrånvaron positivt. 
 
Intäkter och övriga kostnader är i huvudsak i balans i Hemtjänstens verksamhet. Intäkter för omvårdnad blev dock något lägre än 

budgeterat, ca -0,4 mnkr, och även något lägre än 2018. Omvårdnadsavgiften styrs av vilket ekonomiskt utrymme en brukare har efter det 

att andra avgifter är betalda, och är därför svår att prognostisera. 
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Stöd i särskilt boende  
Verksamhetsområdet särskilt boende redovisar ett överskott om +7,2 mnkr mot budget. Överskottet beror till stor del på lägre 
hyreskostnader för Östralycke och Ekegården, än budgeterat och överskott inom personalkostnader på grund av minskade kvoter. Totalt 
är avvikelsen +5,8 mnkr mot budget för bostad- och lokalkostnader för Östralycke och Ekegården. Verksamhetsområdet har totalt 
nettokostnader om 221,9 mnkr jämfört med 234,4 mnkr 2018. En minskning mot föregående år med 12,5 mnkr. Under innevarande år har 
beslutats om att flytta Solrosens verksamhet till Östralycke samt att avveckla Båtsmansgården under 2020. I ett tidigare beslut har 
Perennagårdens verksamhet planerats att flytta till Östralycke. Detta innebär en minskning av särskilda boendeplatser med åtta under 
innevarande år och antal boenden har minskat med två. 
 
Intäkterna avviker med +2 mnkr vilket till största delen beror på att det i budgeten inte har budgeterats med intäkter och kostnader för 
arbetsmarknadsåtgärder som balanserar varandra. Övriga intäkter utgörs av i första hand hyresintäkter, momsersättning och 
kostersättning. Intäkterna för dessa kategorier ligger i nivå med budgeten. 
 
Personalkostnaderna utgör största delen av verksamhetens budgeterade kostnader och verksamheten är personaltät. Anpassningen av 
kvoterna per lägenhet från juni har inneburit en positiv kostnadsutveckling och en personalbudget i balans. Budgeterade kvoter dagtid 
varierade mellan 0,65–0,74 per boende i början av året och nya kvoter varierar mellan 0,65–0,70 per boende. Enhetscheferna har aktivt 
arbetat med sin budget samt för en minskad kvot och ny schemaläggning vilket resulterat i ett överskott för flera enheter och boenden. 
Överskottet mot budget är vid bokslutet +0,8 mnkr.  
 
Sjuklönekostnaderna har under våren varit höga i förhållande till budgeterade medel. Att sänka sjuklönekostnaderna och sjuktalen är ett 
långsiktigt arbete. Flera åtgärder har vidtagits, rutiner för olovlig sjukfrånvaro, aktivt arbete med rehab och ett påbörjat arbete för 
hälsosammare scheman med bland annat mindre nattarbete på Båtmansgården som försöksboende.  
 
Övriga kostnader visar ett överskott för 2019 på +4,3 mnkr. I början av året gjordes anpassningar mot budgeten avseende städkostnader. 
Avvikelsen beror på främst minskade hyreskostnader, beskrivna ovan. Under hösten genomfördes en avveckling av särskilda boenden på 
Solrosen och Perennagården och brukarna flyttades till nya avdelningar på Östralycke. Fyra nya avdelningar har öppnats på Östralycke 
under hösten 2019. Tillkommande kostnader mot budget är bland annat städ och tvätteritjänster för nya delen på Östralycke.  
 
 
Myndighet och resurs, hälso- och sjukvård 
Verksamhetsområdet visar ett överskott mot budget på +5,6 mnkr. Överskottet beror främst på låga kostnader för bostadsanpassningar 
med +2,6 mnkr, personalkostnader +1,5 mnkr, intäkter +1 mnkr och +0,6 mnkr för och tekniska hjälpmedel. Verksamheten har varierande 
enheter indelade på sjuksköterskor, rehab, korttidsboende och myndighetsutövning med handläggare. Samtliga i balans eller visar ett 
överskott. 
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Intäkterna har ökat till följd av främst  arbetsmarknadsbidrag och fler brukare på korttidsboendet än budgeterat. En bonus från regionen 
avseende 2019 tillkom i bokslutet om 0,2 mnkr. Kostnaderna för personal visar ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet beror på vakanser, 
att det under året funnits sjukfrånvaro där personal inte ersatts samt ett aktivt arbete med en personalbudget i balans. I ett kortare 
perspektiv innebär vakanser ett överskott mot budget men i ett längre perspektiv kan det innebära ökad stress för kollegorna och därmed 
kosta pengar samt innebära en försämrad kvalitet. 
 
Bostadsanpassningar utgör den enskilt svåraste posten att prognostisera, de senaste åren har den legat runt -5,5 mnkr. 
Bostadsanpassningarna hade en budget om 6 mnkr och ett utfall på 3,4 mnkr 2019. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel blev 2019 lägre 
än budget eftersom nybyggnationer som Östralycke håller en hög standard och budgeten för tekniska hjälpmedel var något högre än 2018. 
 
Investeringsuppföljning 
Omsorgsförvaltningens investeringsbudget har förbrukats i sin helhet. 

 

 

7. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal  

Verksamhetsmått 2015 2016 2017 2018 2019

Nettokostnad per 

invånare (kr) 

(invånarantal den 1 

nov) 18 440 19 119 19 965 14 424 14 133
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8. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

☐ ☒ ☐ Bedömningen efter genomförda 
stickprovskontroller är att hanteringen av 
fakturor avseende mobiltelefonavgifter 
fungerar sämre 2019 än 2018. När det 
gäller hantering av 
representationskostnader samt egna 
utlägg är hanteringen jämförbar med 2018. 
Vid representation är den vanligaste 
bristen att det saknas uppgift om 
namngivna deltagare och syfte vilket gör 
att det inte går att avgöra om beslutsattest 
sker av eget representationsdeltagande. 
Bedömningen är att rutinen vad gäller egna 
utlägg följs. 
2018 och 2019 års intern kontrollområde 
attest av ”egna kostnader” föreslås kvarstå 
2020. Det finns uppdaterade regler för 
detta internkontrollområde. Bedömningen 
är därför att det finns tillräckliga regler/ 
informationsmaterial och stöd för att 
praktiskt kunna följa regelverken. Det är 
efterlevnaden som måste förbättras. 
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Mutor och 
bestickning 

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

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

 X  50% av de svarande cheferna 
(svarsfrekvens 60%) har informerat sina 
medarbetare om policyn på olika sätt. 
Åtgärd: ta med i introduktionen för chefer 
en punkt om information till medarbetare 
om befintliga policys och riktlinjer 
 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

  X Är ej genomförd pga att det inte finns 
organisatoriskt förankrade rutiner kring 
inlämning av enheter vid avslut. Förslag på 
hur IT-enheten kan vara ansvarig och ha 
uppföljningsplikt på detta kommer att 
presenteras för kommunledning 2020. 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

 Vårdmötet Tvärprofessionella team Kvalitets
utvecklar
e 

 5 vår och 
5 höst 

 Observ
ation 
och 
intervju 

 Vår 
och 
höst 

 ON ☐ ☒ ☐ Det finns en hög följsamhet av rutinen. 
Mötena tenderar att handla om praktiska 
saker att lösa och inte så mycket fokus på 
insatsen som är beviljad för den enskilde. 
Detta hänger sannolikt ihop med mål och 
detaljnivå i biståndsutredningarna. Med de 
förändringar som håller på att genomföras i 
biståndsutredningar, med SMARTA mål 
och en ökad detaljnivå om den enskildes 
behov av hjälp och stöd, så är 
bedömningen att det framöver blir ett ökat 
fokus på vårdmötena kring insatsens 
utförande och uppföljning av om insatsen 
bidrar till den enskildes mål. 

 Delegationsproces
sen 

Tvärprofessionella team  MAS 3 vår och 
3 höst 

 Intervju 
och 
statistik 

 Vår 
och 
höst 

ON ☐ ☒ ☒ Det behöver förtydligas att det är 
personalens ansvar att de har aktuell 
delegering, nödvändig kunskap samt ha 
koll på när delegering går ut och ev. 
behöver förnyas. Utbildningsinsatser sker 
enligt plan. Viktigt med återkommande 
genomgång/utbildning kring kunskapen 
vad en delegering innebär för ansvar.  
Avvikelser gällande delegerade 
arbetsuppgifter som överlämnande av 
läkemedel handlar ofta om missad dos och 
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där behöver rutiner/åtgärder i respektive 
verksamhet diskuteras. Återkommande 
utbildning och genomgång behövs i 
arbetsgrupperna kring rutin delegering och 
ansvar. 

 Hygienrutin Tvärprofessionella team  MAS  3 vår och 
3 höst 

 Intervju 
och 
statistik  

 Vår 
och 
höst 

 ON ☐ ☐ ☒ Alla berörda ger uttryck för att hygienrutin 
är känd men att det i vissa delar brister i 
följsamhet. Enligt nationell mätning är det 
handsprit före arbete samt användande av 
skyddsrock som oftast brister. Saknas 
hållare till handskar och sprit på vissa 
ställen och i hemtjänster har den enskilde 
brukare skyddsutrustning hemma 
alternativt att personal har det med sig i en 
ryggsäck. Personal använder inte alltid 
avsedda arbetskläder. Lättare att 
informera/påpeka följsamhet hygienrutin 
för nyanställda än för de "gamle" som 
lättare gör som det alltid gjort. Svårt att lära 
om. Personal med eksem och ortoser har 
svårt för att leva upp till hygienrutin. 
Fortsatt arbete krävs för att få fullständig 
följsamhet till hygienrutin.  Viktigt att 
Enhetschefer regelbundet genomför 
egenkontroller enligt hygienrutinen och att 
förutsättningar finns så att efterlevnad av 
rutin kan ske. Att verksamheten efterfrågar 
resultat och arbetar med åtgärder utifrån 
resultatet. Att det finns handskhållare lätt 
tillgängligt på särskilt boende och att 
utrustning finns i det egna boendet 
alternativt i en ryggsäck som tas med 
under hela arbetspasset. 
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RESULTATRAPPORT BUS-NÄMNDEN ÅR 2019 
Period: Jan-dec 

Nämnd: BUS-nämnden 

Nämndsordförande: Jan-Åke Berg 

Förvaltning: Utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef: Tomas Ringberg 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Förskola 

 Förskoleklass 

 Grundskola 

 Grundsärskola 

 Fritidshem 

 Fritidsgårdar, Ire natur- och kulturskola 

 Musikskola 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Årets arbete tar sin utgångspunkt i de utvecklingsområden som BUS-nämnden fastslagit: 

• Likvärdighet och inkludering (avser att skapa likvärdighet när det gäller elevgrupper; pojkar/flickor, elever med 

funktionsvariationer, nyanlända elever, elever med olika socioekonomiska bakgrundsvariabler m.m.) 

• Resultatanalys och chefers utveckling av utbildning 

• Kollegialt lärande  

• Kompetensförsörjning 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Kortfattad analys 
En verksamhetsmässig utmaning handlar om resultaten i levnadsvaneundersökningen; allt fler elever uppger att de mår dåligt. Trenden 
är tydlig på såväl nationell som lokal nivå. Området har adresserats i chefsgrupper och nämnd under året och lyfts fram som prioriterat i 
det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Negativ stress i skolarbetet 
Karlshamns kommuns levnadsvaneenkät mäter inte specifikt elevers upplevelser av stress i samband med skolarbetet. Det finns en fråga 
om elevens psykiska mående: ”Tänk tillbaka på detta läsår, har du någon gång känt dig deprimerad eller upplevt dig må psykiskt dåligt?” 
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Levnadsvaneundersökning, grundskolan årskurs 7-9 våren 2019, kommunala och fristående skolor i Karlshamn. Fördelning på 
svarsalternativ. 
 
Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan flickor och pojkar, i synnerhet när det gäller gruppen elever som mår dåligt relativt 
ofta (en eller fler gånger per vecka eller alltid). Till denna grupp hör cirka 140 individer eller 17% av de svarande 
 
Det finns också en fråga där eleverna i fritext får ange orsaker till dåligt psykiskt mående. Denna fråga infördes i enkäten 2018 och 
resultaten för de båda åren är likartade. En av de vanligaste orsakerna till dåligt psykiskt mående, enligt elevernas fritextsvar – är stress 
och känsla av otillräcklighet i skolarbetet. Prov, inlämningsuppgifter och betyg är exempel på vanliga stressfaktorer. 
 
I Skolenkäten våren 2019 ingår en fråga som relaterar till stress i skolarbetet: ”Skolarbetet är för svårt för mig”. 

64%

19%

9%
5% 3%

29% 27%

18% 15%
10%

nej, aldrig ja, någon gång per
termin

ja, en eller flera
gånger per månad

ja, en eller flera
gånger per vecka

ja, alltid

Tänk tillbaka på detta läsår, har du känt dig 
deprimerad eller upplevt dig må psykiskt dåligt?

Pojke Flicka
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Enkätsvar Skolenkäten våren 2019. Karlshamns kommunala grundskolor. Källa: Skolinspektionen 

 
Resultatet är övervägande positivt men 19-30% av svarande upplever i någon mån att skolarbetet är för svårt. Resultaten för Karlshamns 
kommunala grundskolor är i nivå med övriga undersökta skolor i Sverige. 
 
Den STREL (STRategiska ELevhälsan) arbetar med analyser och utveckling av barn- och elevhälsa i förskola, grundskola och 
grundsärskola där tidiga insatser och det främjande och förebyggande arbetet prioriteras. Elevhälsan på skolenheterna arbetar fördjupat 
med hälsosamtal som utgör ett underlag i skolenhetens förebyggande och hälsofrämjande arbete. En annan prioriterad del handlar om 
att utveckla underlag så att analyser kan göras på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Detta arbete görs tillsammans med andra 
kommuner och med Region Blekinge. 
 
Underlag för analys 

● Kvalitetsenkäter till barn och vårdnadshavare i förskola 
● Kvalitetsenkät till elever i årskurs 5 och årskurs 8 läsåret 2018/19 
● Betygsstatistik för årskurs 6-9 läsåret 2018/19 
● Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 läsåret 2018/19 
● Resultatanalys – Strategiska elevhälsan (STREL) 

● Levnadsvaneundersökningen 

2%

17%

36%
39%

6%6%

24%

42%

23%

4%

Stämmer helt och
hållet

Stämmer ganska
bra

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer inte alls Vet ej

Skolarbetet är för svårt för mig

Åk 5 Åk 9
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

I BUS-nämndens verksamhet 
möter eleven goda vuxen- och 
kamratrelationer som främjar den 
psykosociala hälsan. 

Elevers upplevelser av negativ stress i 
skolarbetet 
 
Enkätsvar, skolenkäten, ”Skolarbetet är för 
svårt för mig”, andel som svarat Stämmer 
ganska bra eller Stämmer helt och hållet 

 

Ny indikator; en 
kvalitativ 
bedömning är att 
målet ej nåtts 

Åk 5: 19% 

Åk 9: 30% 

Ej uppfyllt 

 Andel elever som upplever att de har 
någon vuxen att prata med 
 
Enkätsvar, levnadsvaneundersökningen 
årskurs 7-9, kommunala och fristående 
skolor, ”Har du någon som du kan prata 
med om det som du tycker är viktigt?”, 
andel av svarande som ej svarat ”nej, jag 
har ingen att prata med” 

Ny indikator; en 
kvalitativ 
bedömning är att 
målet ej nåtts 

91% Ej uppfyllt 

 

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Kortfattad analys 
Många chefsbyten och kommunens ekonomiska läge har präglat året och försvårat det strategiska arbetet. Det måste nu bli stabilitet och 
en sammanhållen riktning i organisationen, för att utveckling och önskvärda resultat ska nås. 
 
Samtliga skolenheter har under året arbetat fokuserat med nämndens prioriterade utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet ska ses som 
långsiktigt och genomförs på organisations-, grupp- som individnivå inom områdena likabehandling och värdegrund, resultatanalys samt 
flexibel organisation. Det har till exempel inneburit att olika former av resursgrupper har etablerats under året, för att möta alla elevers 
behov och minska skolfrånvaron. Rektorer har utsetts för att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet kring rättning av nationella prov. 
Samtidigt har utvecklingsinsatser genom utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och genom Specialpedagogiska 
skolmyndighetens (SPSM) moduler, bidraget till högre kompetens hos pedagogerna i syfte att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Även 
utbildningsinsatser gällande språkutvecklande arbetssätt har genomförts så att flerspråkiga elever kan tillgodogöra sig undervisningen.  
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Resultatanalys visar att betygsresultaten pekar uppåt i flera ämnen, bland annat svenska, vilket sannolikt är ett resultat av flera års 
satsningar på Läs- och skrivutveckling. Organisationen har ännu inte nått resultat i nivå med rikssnittet i årskurs 9, vilket är den absoluta 
ambitionen. Dock finns fortfarande systematiska skillnader mellan elevgrupper; bland annat utifrån kön och socioekonomisk bakgrund. 
Skolorna och central förvaltning fortsätter att följa upp och analysera måluppfyllelsen på individnivå i syfte att säkerställa att alla elever 
bedöms utifrån en allsidig och likvärdig bedömning mot läroplanen som helhet och mot kunskapskraven. Analysarbetet sker i 
rektorsgrupperna och på skolenheterna, med stöd av olika centrala specialistkompetenser, bland annat strategisk elevhälsa (STREL). 
 
Implementeringen av Läsa, skriva, räknagarantin pågår inom förskoleklass. Kartläggningsmaterialet är obligatoriskt sedan den 1 juli 
2019. 
 
Kulturrådet har under perioden beviljat kommunen bidrag till förskola och skola, Skapande skola, för att utveckla arbetet med estetiska 
lärprocesser tillsammans med professionella kulturutövare. 
 
Det kollegiala arbetet på skolenheterna fortsätter och förstalärarna har särskilda uppdrag att föra detta arbete framåt på skolenheterna. 
Drygt ett tjugotal personer (främst förstalärare) har utbildats i Kooperativt lärande under perioden. 
 
Tillsammans med Kreativum har förvaltningen tagit fram en plan för hur programmering utifrån läroplanen kan ta sig uttryck. Detta för att 
nå likvärdighet mellan skolenheterna. 
 
Utbildningsförvaltningen har under perioden presenterat musikskoleutredningen, som klargör förutsättningar för verksamheten. 
Utredningen kommer att ligga till grund för kommande inriktningsbeslut och prioriteringar. Den 1 januari 2020 tillhör musikskolan 
Kulturnämndens verksamhetsområde och uppföljningen av verksamheten kommer således att övergå till annan förvaltning.  

 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla barn och unga lär sig och 

utvecklas så långt som möjligt i 

förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och fritidshem 

 

Föräldrars nöjdhet med kommunens 
förskola.  
Utfall 2018: 96%   

97% 95% Helt 

 Elever i åk 3 känner läsglädje och når 
godkänt i läsförståelsedelen på  
nationella prov, svenska 
 

Indikatorsnivå 
sätts till: i nivå 
med eller högre 
än i riket 

Delprov B 
(berättande text):  
Karlshamn: 95,3% 
Riket: 94,5% 

Helt 
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Nationellt prov i svenska, årskurs 3 
läsåret 2018/19, delprov B-E, andel som 
nått kravnivån på av deltagande elever 
(kommunala skolor) 
 

  
Delprov C 
(faktatext): 
Karlshamn: 95,3% 
Riket: 94,6% 
 
Delprov D (enskild 
högläsning): 
Karlshamn: 96,4% 
Riket: 95,4% 
 
Delprov E (enskilt 
textsamtal): 
Karlshamn: 97,1% 
Riket: 97,0% 
 

 Andel behöriga elever till något 
nationellt program i gymnasieskolan 
Utfall 2018: 
Flickor: 77%     Pojkar: 70% 
 

Flickor 79% 
Pojkar 72% 
 

Flickor: 77,9% 
Pojkar: 72,6% 

Delvis 

 Skillnad i genomsnittligt meritvärde (17 
ämnen) i grundskolans årskurs 9 mellan 
flickor och pojkar 
2017: +42,1        2018: +21,4 
 

+20% 
 

+27 Ej uppfyllt  

 ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer” 
 
Enkätsvar, grundskolans årskurs 5 och 8  
Utfall 2016: 
Åk 5: 76%  Åk 8: 58%  
Utfall 2018: 
Åk 5: 76% Åk 8: 42% 

 

Högre värden än 
föregående år  
 
 

Åk 5: 71% 
Åk 8: 42% 

Ej uppfyllt  

Barn och unga lär sig och 
utvecklas genom att musicera 

Andel av elever i grundskolans årskurs 
3 som anmäler sig till musikskolan 

36% 
 

36,4% 
 

Helt 
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 Utfall 2016: 35,6% 
Utfall 2018: 34,4% 
 

Andel av elever i musikskolan som 
spelar i ensembler 
Utfall 2018: 41,3 %  
 

Andel av elever i årskurs 7 inskrivna i 
musikskolans verksamhet 
Utfall 2016: 41,5% 
Ingen mätning 2018 

 
Skillnad flickor och pojkar inskrivna i 
musikskolans verksamhet 
Utfall 2016: Av 545 inskrivna elever utgörs 
63,1 % (344) av flickor och 36,9 % (201) av 
pojkar. 
Utfall 2018: 58,9 % flickor och 41,1% pojkar 

 

 
 
 
42% 
 
 
 
42% 
 
 
 
Minskad skillnad 
 

 
 
 
 
48% 
 
 
 
8,4% 
 
 
 
 
58,8% flickor och 
41,2% pojkar 

 
 
 
 
Helt 
 
 
 
Ej uppfyllt  
 
 
 
 
Ej uppfyllt  

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Kortfattad analys 
I förskolan har kartläggning gjorts gällande inomhusmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Förskolorna har även, med hjälp av 
högskolestuderande, genomlyst utemiljöerna. 
 
Region Blekinge, tillsammans med Karlshamn och övriga blekingekommuner, har sökt externa projektmedel för att stärka kompetensen 
kring samverkan mellan skola/samhälle och utveckling av studie- och yrkesvägledningen i hela regionen. Syftet är att projektet ska leda 
till utveckling av elevers valkompetens och entreprenöriella förmåga. Många skolenheter samverkar redan idag på ett föredömligt sätt 
med företag och andra organisationer för att stödja eleverna i deras framtidsval (utbildning/yrke). Under hösten har en ny SYV-plan på 
huvudmannanivå utarbetats.  
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla elever i förskola, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem 
tillägnar sig ett entreprenöriellt 
förhållningssätt 

Elevers upplevelser av entreprenörskap i 
skolan 

- Lust att lära 
- Självförtroende 
- Ansvar för studier 

 
Enkätsvar, Skolenkäten våren 2019, 
Medelvärde 0-10: 
- Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer (åk 5), Skolarbetet 
stimulerar mig att lära mig mer (åk 9) 

- Jag kan nå kunskapskraven i skolan om 
jag försöker (åk 5), Mina lärare får mig att 
tro på mig själv i mitt skolarbete (åk 9) 

- Mina elever vill utvecklas och prestera bra 
i skolan (pedagogisk personal grundskola) 

 
Karlshamn, kommunala skolor 
(Samtliga undersökta skolor) 

Övervägande 
positivt och 
kontinuerlig 
förbättring 

Lust att lära:  
Åk 5: 6,3 (6,2) 
Åk 9: 5,2 (5,3) 
 
Självförtroende: 
Åk 5: 8,7 (8,6) 
Åk 9: 6,1 (5,9) 
 
Ansvar för studier: 
7,5 (7,6) 

Helt 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Kortfattad analys 
Såväl levnadsvaneundersökningen som elevenkäten visar att merparten av eleverna känner sig trygga i sina skolmiljöer. Trygghet och  
studiero är väsentliga aspekter för att eleverna ska lyckas i skolan. Det arbete som görs på varje förskole- och skolenhet när det gäller de 
lagstyrda planerna mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, syftar till att skapa en trygg miljö för elever och personal. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är också väsentligt för att såväl elever som personal ska känna trygghet och trivsel. 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Alla barn och unga känner sig trygga i 
BUS-nämndens samtliga 
verksamheter 

Andel elever som upplever att de är 

trygga i skolan 
Jag känner mig trygg i skolan, 

enkätsvar, grundskolans årskurs 5 och 8, 

andel som svarat “Stämmer helt och hållet” 

eller “Stämmer ganska bra” 

 
2016 

Åk 5: 92%, Åk 8: 92% 

2018 

Åk 5: 92%,  Åk 8: 86% 

 

Åk 5 och åk 8: 

93% 
 

Åk 5: 91% 
 
Åk 8: 93% 

Delvis uppnått 

 Elevers uppfattning om studiero i skolan 
 
Enkätsvar Skolenkäten våren 2019, ”Jag 
har studiero på lektionerna”, medelvärde 0-
10 

Övervägande 
positivt och 
kontinuerlig 
förbättring 
 

Åk 5: 6,5/10 
 
Åk 9: 5,8/10 

Helt 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Kortfattad analys 
Att se över ledningsorganisationen och skapa förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap är grunden för att vara en attraktiv 
arbetsgivare och få effektivitet både vad gäller ekonomi och kvalitet. 
 
Den hårdnande konkurrensen om pedagogisk personal har inneburit en ökad rörlighet i regionen. Arbetet i kommunen med att behålla 
och rekrytera personal har gett resultat, men rörligheten är fortfarande kostsam. Möjligheten att erbjuda tillsvidare- och 
heltidsanställningar har underlättat rekryteringarna. En annan framgångsfaktor är fördelaktiga villkor t ex gällande fritidsstudier. En 
svårighet som har identifierats är rekrytering till små skolenheter, då sökande föredrar arbetsplatser med kollegial samverkan. 
 
Utbildningsförvaltningen ser stora framtida utmaningar när det gäller personalförsörjning. Det handlar om att kunna rekrytera ledare, 
legitimerade förskollärare, lärare och personal till fritidshem samt att erbjuda goda anställningsvillkor, en god arbetsmiljö, attraktiva 
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uppdrag och utvecklingsmöjligheter. En framgångsfaktor för kommunen är att bibehålla kompetenta medarbetare, att arbeta med det 
kollegiala lärandet och att möta nya utmaningar och behov när det gäller kompetensförsörjning. 
 
Under våren 2018 startade genomförandet av Kraftkartan i förskolan, en metod för att arbeta systematiskt med medarbetarengagemang, 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Rektorerna i förskolan menar att tidsåtgången och arbetet med samt resultatet av Kraftkartan 
behöver utvärderas av personalen och cheferna. Rektorerna i förskolan uttrycker att det tar mycket tid att genomföra Kraftkartan och att 
de ännu inte ser några konkreta resultat. Kraftkartan som metod/modell bör utvärderas, innan implementeringen sker bredare.  
 
BUS-nämndens verksamheter arbetar i enlighet med samverkansmodellen och genomför arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och det 
som följer av samverkansavtalet. 
 
Risk- och konsekvensanalyser har genomförts med anledning av handlingsplanen för en ekonomi i balans. 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Personal i BUS-nämndens 

verksamheter har god kompetens och 

hälsa, en god arbetsmiljö och upplever 

ett gott ledarskap. 

Andel medarbetare som anser att 

arbetsmiljön är god 

Sätts vid första 

mättillfället  

Ingen mätning 2019 Välj status 

 Sjukfrånvaro dagar/anställd 
2018: 18,8 dagar 
(2017: 18,4 dagar) 

Statistik från kommunledningsförvaltningen 

Minskning 

 

17,7 dagar Helt 

 Andelen medarbetare som upplever att det 
finns möjlighet till inflytande och delaktighet 
i sitt arbete 

Sätts vid första 
mättillfället 

Ingen mätning 2019 Välj status 
 

 Andel medarbetare som anser att det finns 
ett gott ledarskap 

Sätts vid första 
mättillfället 

Ingen mätning 2019 Välj status 
 

 Andel medarbetare som upplever jämlikhet/ 
jämställdhet på arbetsplatsen 

Minskning Ingen mätning 2019 Välj status 
 

 Lärarbehörighet – andelen legitimerade 
lärare i grundskolan 
Utfall 2018: 
Karlshamn: 78,3 
Riket: 78,3 

79% 79,3% Helt 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden, resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 

 
Kommentera eventuella förändringar som skett efter att nämnden beslutat om årets verksamhetsplan och hur detta påverkar nämndens 

verksamhetsområden. 

 Antalet barn i kön till förskoleplatser har över tid ökat mer än prognostiserat, men kurvan har planat ut och bedömningen är att 

lokalbehoven kan tillgodoses i enlighet med lagkrav på placering inom fyra månader. Anledningen är att en ny förskola med tre 

avdelningar är uppstartad i Asarum.  

 Den nya reviderade Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, trädde i kraft den 1 juli 2019 med förändringar när det gäller begreppen 

utbildning, undervisning och omsorg. Förskollärares ansvar finns beskrivet och förskolechef benämns numera som rektor. 

Förutom dessa förändringar finns nya skrivningar om digital kompetens, hållbar utveckling, barnkonvention, jämställdhet med 

mera. 

● Andelen utbildade förskollärare 2012 var 76 % och har minskat till ca 55% (mot 42% i riket). Det är fortsatt svårt att rekrytera 

legitimerade förskollärare. 

● Antalet tjänster för barn i behov av särskilt stöd i förskolan har ökat från 5 tjänster 2007 till 22,3 tjänster 2018 pga av ett ökat antal 

barn med stora behov. För att möta kravet på effektivisering är antalet tjänster 13,75 hösten 2019, trots att barnens stödbehov 

kvarstår.   

● Minskade statliga anslag till kommunen och utbildningsförvaltningen för nyanlända. Gruppen nyanlända ställer fortsatt stora krav 

på samtliga verksamheter inom utbildningsförvaltningen. Det handlar t ex om organisation, modersmålsundervisning, 

studiehandledning, inkludering i klasser och elevhälsoarbete. Resursdimensionering efter gruppers behov och komplexa 

sammansättning är nödvändig, jämte kompetensutveckling. 

● Ett ökande antal elever i grundskolan är i behov av särskilt stöd. Detta gäller nationellt och lokalt. 

● Obligatorisk lovskola. En huvudman ska erbjuda lovskola till elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte 

nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i 
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gymnasieskolan, enligt en ny förordning. Lovskola ska även erbjudas elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan 

behörighet. Lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven avslutat årskurs 8 respektive 9 och uppgå till minst 50 timmar i 

båda fallen. Detta medför höga kostnader för obligatorisk lovskola i årskurs 8 och 9. Statsbidrag beviljas ej för obligatorisk 

lovskola, då denna ingår i grundskolan och ska betalas av hemkommunen. Enskilda huvudmän har rätt till tilläggsbelopp från 

hemkommunen för elever som deltar i lovskola.  

● Obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) i högstadiet påverkar Studie- och yrkesvägledarna. Prao anordnas under minst 

tio dagar för alla elever från och med årskurs 8 i grundskolan. Ändringarna trädde i kraft 1 juli 2018. 

Under perioden har en statlig offentlig utredning ”Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle” presenterats och 

sannolikt kommer utredningen medföra ytterligare förändringar när det gäller studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan 

skola/arbetsliv/samhälle. 

● I levnadsvaneundersökningen beskriver kommunens ungdomar hur stress påverkar dem i deras vardag. Stress över skolarbetet 

är något som är återkommande hos både flickor och pojkar på både högstadiet och gymnasiet, dock mer framträdande bland 

flickor. Vi vet redan sedan tidigare att flickor har högre genomsnittsbetyg än pojkar och att fler pojkar än flickor inte uppnår 

behörighetskrav till gymnasiet. Flera av de svarande uppger att läxor och studier inför prov upptar så stor del av deras fritid att de 

upplever det svårt att få tid över till andra fritidsintressen. 

● Volymökningar/kostnadsökningar på grund av demografiska förändringar. Fler barn och elever ställer krav på fler lärare, lokaler, 

utökat särskilt stöd och elevhälsa, fler datorer etc. Fram till 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka och för kommuner innebär 

det en stor utmaning att anpassa sina verksamheter. För BUS-nämndens verksamheter betyder detta att resurserna ska räcka till 

såväl lagstadgad som frivillig verksamhet. 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Lågstadiet 1121 1116 1128 1127 1141 1145 1142

Mellanstadiet 1067 1102 1125 1165 1161 1172 1171

Högstadiet 1082 1071 1097 1104 1137 1158 1196

1000

1050

1100

1150

1200

1250

Folkbokförda elever

184



73 
 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 
Kommentera nämndens framgångar under året. 

● Vi är stolta över det fokuserade arbetet kring kärnuppdraget (reglerat i skollag och förordningar) och nämndens prioriterade 

utvecklingsområden och att resultaten pekar mot ökad måluppfyllelse. Positiva indikationer gällande betygsresultaten i 

Karlshamns kommunala grundskolor. Andel elever i årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram har ökat de senaste åren, från 

68% 2016 till 75% 2019. 

● Ökad andel behöriga lärare i grundskolan, från 83,3% av tjänstgörande lärare med pedagogisk högskoleexamen läsåret 2016/17 

till 86,7% läsåret 2018/19. 

● Huvudmannen har varit framgångsrik när det gäller beviljade statsbidrag. 

● Pedagogiska utvecklare och lärledare i förskolan har haft effekter för kvalitet och lärande. En besparing kommer att riskera sänkt 

kvalitet.  

● Förstärkt specialpedagogisk resurs i förskolan har bidragit till ökad kvalitet för barn i behov av särskilt stöd. En besparing kommer 

att riskera sänkt kvalitet.  

● Kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) med visstidsanställda vikarier i förskola och skola har bidragit till ökad stabilitet i 

verksamheterna. Barn/elever, vårdnadshavare och personal möter oftare kända vikarier som känner barnen och kan rutinerna. 

KPP har bidragit till att arbetsbelastningen på den ordinarie personalen har minskat. 
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4. Ekonomisk uppföljning 

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

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Utfall 

2018

Intäkter 66 275 84 125 17 850 88 664

Personalkostnader -475 970 -475 555 415 -463 167

Övriga kostnader -215 931 -235 073 -19 142 -241 660

Bruttokostnader -691 901 -710 628 -18 727 -704 827

Nettokostnader -625 626 -626 503 -877 -616 163
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

KS projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt < 7 mnkr 0

1159 Rosendals förskola -800 -794 6

2401 Stadigvarande läromedel -700 -24 676

2407 Inv o arb.miljö -2 000 -2 807 -807

2408 Upprustning slöjdsalar -500 -371 130

0

0

0

Summa -4 000 -3 995 5  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentera större avvikelser mot föregående prognos (augusti) samt åtgärder som genomförts för att nå budget i balans. 

Kommentar och analys 
BUS-nämndens budget uppgår till totalt 625 626 tkr för 2019. I oktober 2019 beslutade KF om en tilläggsbudget för BUS-
nämnden om 16 000 tkr. Detta tillägg används bland annat för att täcka obalansen gällande ersättning till friskolor, täcka för 
minskade intäkter från Migrationsverket samt för löneglidningar. Efter augusti visade prognosen på minus 19 301 tkr och 
resultatet för året uppgår till minus 877 tkr kronor. 
 
Inför budgetåret 2019 planerades för effektiviseringar men trots dessa anpassningar har det varit stora utmaningar för 
nämnden att nå en budget helt i balans. Under året har förvaltningen arbetat med att effektivisera verksamheten genom att 
minska bemanning i förskola, grundskola, fritidsgårdar, musikskola, IKT och administration. Minskade resurser för 
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läromedel/lärverktyg i alla verksamheter (en del av detta är finansierat med externa/statliga medel). Minskade resurser för 
fortbildning (mycket av genomförd fortbildning är finansierad med externa/statliga medel). 
 
Förutom att effektuera ovanstående anpassningar har förvaltningen arbetat aktivt med att söka statsbidrag för att säkerställa 
kvalitet och utveckling i verksamheterna.  
 
Ytterligare faktorer som påverkar ekonomin är små förskole- och skolenheter som är ekonomiskt ineffektiva. 
 
Investeringsbudgeten på 4 000 tkr är förbrukad.  
 
Nämndens verksamheter har under året arbetat intensivt med anpassningsåtgärder, ett arbete som tagit mycket kraft ifrån 
grunduppdraget. Anpassningsåtgärder och det ekonomiska läget i kommunen påverkar verksamheterna i olika avseenden 
(personals oro, möjlighet att rekrytera, ovisshet i planeringsarbetet osv). Resursfördelning, med fokus att värna om tidiga 
insatser och det yngre barnet, är något som cheferna och chefsgrupperna lagt mycket kraft vid. För att nå en framtida budget i 
balans krävs strategisk planering, kvalificerat analysarbete och långsiktighet. 
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7. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal  

Utöver de indikatorer som redovisas ovan kan nämnden ange övriga relevanta verksamhetsmått eller nyckeltal som används 

som underlag för analys och beskrivning till nämndens resultat för året. 

Verksamhetsmått 2015 2016 2017 2018 2019

Nettokostnad per 

invånare (kr) 

(invånarantal den 1 

nov) 16 513 17 194 17 417 19 043 19 295
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8. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommun-
styrelsen och 
nämnd 

☐ ☒ ☐ Bedömningen efter genomförda 
stickprovskontroller är att hanteringen av 
fakturor avseende mobiltelefonavgifter 
fungerar sämre 2019 än 2018. När det 
gäller hantering av representations-
kostnader samt egna utlägg är hanteringen 
jämförbar med 2018. Vid representation är 
den vanligaste bristen att det saknas 
uppgift om namngivna deltagare och syfte 
vilket gör att det inte går att avgöra om 
beslutsattest sker av eget representations-
deltagande. Bedömningen är att rutinen 
vad gäller egna utlägg följs. 
2018 och 2019 års intern kontrollområde 
attest av ”egna kostnader” föreslås kvarstå 
2020. Det finns uppdaterade regler för 
detta internkontrollområde. Bedömningen 
är därför att det finns tillräckliga regler/ 
informationsmaterial och stöd för att 
praktiskt kunna följa regelverken. Det är 
efterlevnaden som måste förbättras. 

Mutor och 
bestickning 

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

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommun-
styrelsen och 
nämnd 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

50% av de svarande cheferna 
(svarsfrekvens 60%) har informerat sina 
medarbetare om policyn på olika sätt. 
Åtgärd: ta med i introduktionen för chefer 
en punkt om information till medarbetare 
om befintliga policys och riktlinjer 
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Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommun-
styrelsen och 
nämnd 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Är ej genomförd pga att det inte finns 
organisatoriskt förankrade rutiner kring 
inlämning av enheter vid avslut. Förslag på 
hur IT-enheten kan vara ansvarig och ha 
uppföljningsplikt på detta kommer att 
presenteras för kommunledning 2020. 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

Kränkande 

behandling och 

diskriminering 

Rutiner Verksam-

hetschef 

1 gång/ år Stick-

prov 

2019 BUS ☐ ☒ ☐  Framtagande av gemensamma 
rutiner för kränkande behandling 
och diskriminering (genomfört) 

 Genomgång av rutiner i grund-
skolans och grundsärskolans 
rektorsgrupp 

 Genomgång av rutiner för 
skolornas elevhälsopersonal 

 Inköp och implementering av 
digitalt verktyg för dokumentation 
och anmälan till huvudman 

 Huvudmannens strategiska 
elevhälsa tar del av och sprider 
Skolverkets reviderade stöd-
material ”Främja, förebygga, 
upptäcka och åtgärda - Hur skolan 
kan arbeta mot trakasserier och 
kränkningar” 

Ordning, trivsel och 

studiero 

Ordningsregler Verksam-

hetschef 

1 gång/ år Stick-

prov 

2019 BUS ☒ ☐ ☐ Inga avvikelser och därmed inga åtgärder 
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RESULTATRAPPORT GYMNASIE- OCH 

VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN ÅR 2019 
Period: Jan-dec 
Nämnd: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Nämndsordförande: Maria Hjelm Nilsson 

Förvaltning: Utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef: Tomas Ringberg 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Gymnasieskola 

 Gymnasiesärskola 

 Vuxenutbildning 

 Tentamenservice och studie- och yrkesvägledning 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Analysera resultat, kommentera samt gör en sammanfattande bedömning av nämndens resultat och måluppfyllelse i 

förhållande till KF:s inriktningsmål. Beskriv också de viktigaste bidragen för att uppnå KS:s mål. Detta kommer att vara underlag till 

kommunens delårsrapport och årsredovisning. 

Utvecklingsområden i nämndens verksamheter är: 

 Likvärdig utbildning. 

 Digitalisering. 

 Elevhälsa. 

 Fortsatt utveckling av samarbete mellan gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Prioriterade insatsområden utifrån nämndens mål är: 

 Minskade skillnader mellan män och kvinnors resultat. 

 Att utbildningen utvecklas så att färre elever upplever negativ stress över skolarbetet. 

 Insatser för minskad sjukfrånvaro. 

 Anpassningar för att nå en budget i balans. 

 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
Utbildningen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska enligt gällande läroplaner bidra till elevernas allsidiga utveckling 
och främja en god hälsa. En verksamhetsmässig utmaning handlar om resultaten i kommunens undersökning av ungdomars 
levnadsvanor; allt fler elever – i synnerhet flickor – uppger att de mår dåligt, ett område som måste adresseras vidare och 
lyftas fram som prioriterat i det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Hög omsättning av chefer och medarbetare och kommunens ekonomiska läge skapar försämrade förutsättningar för 
strategiskt arbete, fördjupad analys och en sammanhållen riktning inom förvaltningen. Det måste nu bli stabilitet i 
organisationen, för att utveckling och önskvärda resultat ska nås. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Utbildningen i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter främjar ett hållbart 
samhälle (ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt) 

Andel medarbetare som i utbildningen 
diskuterar hållbart samhälle (ur ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv) 
 
Enkätresultat, årskurs 2, VT 2019, ”I min 
skola får jag öva på att göra etiska 
ställningstaganden”, andel som svarat 
”Stämmer helt och hållet” eller ”Stämmer 
ganska bra”. Källa: Skolinspektionen 

Övervägande 
positivt resultat 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Gymnasieskola: 
Karlshamn: 54% 
Riket: 51% 

Helt 

 Andel elever som upplever att utbildningen 
främjar ett hållbart samhälle 
 

Övervägande 
positivt resultat 
(med kontinuerlig 
förbättring) 
 

Vuxenutbildning: 
4,3/5,0 

Helt 

 Vidaregång till arbete/studier efter avslutad 
utbildning 
 
Övergång till högskolan inom 3 år efter 
avslutad utbildning i gymnasieskola, andel 
(%) av elever folkbokförda i kommunen. 
Källa: Skolverkets jämförelsetal 
 
 
Enkätsvar, elever i vuxenutbildning, externa 
utbildningsanordnare, andel i arbete eller 
studier 1 år efter avslutade studier 

Kontinuerlig 
förbättring 

Gymnasieskola: 
Karlshamn: 
2017: 38% 
2018: 39%  
2019: 43% 
 
Riket: 
2019: 41% 
 
Vuxenutbildning: 
2019: 89% 

Helt 

 

 

194



83 
 

 

 

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
Samtliga skolenheter arbetar fokuserat med nämndens prioriterade utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet ska ses som 
långsiktigt utifrån ett helhetsperspektiv på skolans uppdrag. Fokus ligger på att öka likvärdigheten i utbildningen och att 
minska upplevelsen av negativ stress över skolarbetet. 
 
Vuxenutbildning 
Sedan hösten 2018 har verksamheten med egen finansiering erbjudit heltids-SFI för elever tillhörande ”utbildningsplikten”. 
Satsningen innebär att matematik på grundläggande nivå erbjuds redan på SFI och den positiva effekten kvarstår med en god 
genomströmning i dessa kurser. Studietiden på grundläggande nivå kan därför komma att förkortas och möjligheten ökar att 
snabbare påbörja en yrkesutbildning och därmed komma ut i arbetslivet. 
  
Yrkesutbildningar i kombination med språkstudier inom ramen för Arbetsförmedlingens extratjänster har under 2019 fortgått. 
Uppläggningen av studierna har haft goda resultat. Sedan augusti har vi startat yrkesutbildningar inom måleri, bygg och 
industri, Hotell och servering för ungdomar omfattade av Gymnasielagen. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Eleverna i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter är delaktiga i och har 
inflytande över sin utbildning 

Elevers upplevelse av delaktighet och 
inflytande i skolan 

Övervägande 
positivt resultat 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Gymnasieskola: 
5,7/10 
Vuxenutbildning: 
4,2/5,0 

Helt 

Eleverna i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter utvecklas så långt som 
möjligt och har goda resultat 

Andel elever med gymnasieexamen inom 4 
år (ej studiebevis) 
 
Karlshamn, kommunal huvudman 

Högre än 
riksgenomsnittet 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Karlshamn: 
Startläsår 2013/14: 
74,2% 

Helt 
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Riket, samtliga huvudmän 
Samtliga program (inklusive 
introduktionsprogram) 
Källa: Skolverket 

Startläsår 2014/15: 
72,2% 
Startläsår 2015/16: 
74,1% 
 
Riket: 
Startläsår 2015/16: 
71,2% 

 Genomsnittlig betygspoäng för elever på 
Vägga gymnasieskola 
 
Elever med examen eller studiebevis 
Karlshamn, kommunal huvudman 
Riket, samtliga huvudmän 
Nationella program 
Källa: Skolverket 

Högre än 
riksgenomsnittet 
(med kontinuerlig 
förbättring) 

Karlshamn: 
2017: 14,2 
2018: 14,0 
2019: 14,4 
 
Riket: 
2019: 14,4 

Delvis 

 Andelen elever i vuxenutbildningen som 
uppnår eller är på väg att uppnå sina mål 
med studierna 

Högre än 2018 års 
värde  
4,5 av 5 (enkätsvar) 

4,2 av 5,0 Ej uppfyllt  

 Andelen avbrott av okänd anledning eller 
enligt vuxförordningen. 

Lägre än 2018 års 
värde 
Okänd orsak: 27 
Enligt vux-
förordningen: 152 

Okänd orsak: 35 
Enligt vux-
förordningen: 111 

Delvis 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
Utbildningen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ska bidra till att alla elever utvecklar ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap och företagande. Skolenkäten våren 2019 gällande nyfikenhet, självförtroende 
och ansvar visar på varierande men övervägande positiva resultat och resultat i nivå med riket i stort. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 
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Eleverna i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter utvecklar ett 
entreprenöriellt förhållningssätt 

Elevers upplevelser av entreprenörskap i 
skolan                                                             
 
Lust att lära: 
Enkätsvar, elever år 2, ”Skolarbetet 
stimulerar mig att lära mig mer” 
 
Självförtroende: 
Enkätsvar, elever år 2, ”Mina lärare får mig 
att tro på mig själv i mitt skolarbete” 
 
Ansvar för studier: 
Enkätsvar, pedagogisk personal i 
gymnasieskola, ”Mina elever vill utvecklas 
och prestera bra i skolan” 
 
Andel som svarat ”Stämmer helt och hållet” 
eller ”Stämmer ganska bra” 
Källa: Skolinspektionen 

Övervägande 
positivt och 
kontinuerlig 
förbättring 

Gymnasieskola: 
Lust att lära: 53% 
 
Självförtroende: 
59% 
 
Ansvar: 91% 

Helt 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

 
Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Vägga gymnasieskola lockar en hög andel av elever folkbokförda i Karlshamn och även elever från intilliggande kommuner. 
Det är en bekräftelse på att den kommunala gymnasieskolan i Karlshamn har ett gott rykte och kan erbjuda en trygg och 
stimulerande lärmiljö. 
 
  2015 2016 2017 2018 

Karlshamn 79,9 78,7 77,9 75,3 

Samtliga kommuner 52,2 53,8 52,8 51,4 

Elever, andel (%) folkbokförda i kommunen som gick i egna kommunens gymnasieskola. Källa: Skolverkets jämförelsetal. 
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Vuxenutbildning 
Enligt resultatet av vårens elevenkät framkommer att en hög andel av eleverna uppfattar skolan som en trygg plats. 83% av 
eleverna svarar att de kan rekommendera vuxenutbildningen till andra. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Eleverna i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter är trygga och upplever 
studiero i skolan 

Andel elever som upplever att de är trygga i 
skolan 
 
Enkätsvar, elever år 2, VT 2019, ”Jag 
känner mig trygg i skolan”, andel som svarat 
”Stämmer helt och hållet” eller ”Stämmer 
ganska bra”. Källa: Skolinspektionen 

Övervägande 
positivt och 
kontinuerlig 
förbättring 

Gymnasieskola: 
79% 
Vuxenutbildning: 
4,4 av 5,0 

Helt 

 Elevers uppfattning om studiero i skolan 
 
Enkätsvar, elever år 2 i gymnasieskola, VT 
2019, ” Jag har studiero på lektionerna”, 
andel som svarat ”Stämmer helt och hållet” 
eller ”Stämmer ganska bra”. Källa: 
Skolinspektionen 

Övervägande 
positivt och 
kontinuerlig 
förbättring 

Gymnasieskola:  
66% 
Vuxenutbildning: 
4,4/5,0 

Helt 

 Elevers upplevelser av negativ stress i 
skolarbetet 
 
Enkätsvar, elever år 2, VT 2019, 
”Skolarbetet är för svårt för mig”, andel som 
svarat ”Stämmer ganska dåligt” eller 
”Stämmer inte alls” (omvänd skala). Källa: 
Skolinspektionen 

Övervägande 
positivt och 
kontinuerlig 
förbättring 

Gymnasieskola: 
64% positiva 

Helt 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
Att se över ledningsorganisationen och skapa förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap är grunden för att vara en 
attraktiv arbetsgivare och få effektivitet både vad gäller ekonomi och kvalitet. 
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Vuxenutbildning 
Medarbetarsamtal har genomförts med samtlig personal. En stor majoritet uttrycker stor trivsel i arbetet, möjlighet till påverkan 
och deltagande i det systematiska kvalitetsarbetet. Ett par medarbetare uppger att arbetsbelastningen periodvis varit hög men 
att den över tid varit hanterbar. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Personal i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
verksamheter har god kompetens och 
hälsa, en god arbetsmiljö och upplever 
ett gott ledarskap. 

Andel medarbetare som anser att 
arbetsmiljön är god 

Sätts i samband 
med första 
mätningen 

Ingen mätning 2019 Välj status 

 Andelen medarbetare som upplever att det 
finns möjlighet till inflytande och delaktighet 
i sitt arbete 

Sätts i samband 
med första 
mätningen 

Ingen mätning 2019 Välj status 

 Andelen medarbetare med behörighet att 
bedriva all undervisning i sin tjänst 

Sätts i samband 
med första 
mätningen 

Ingen mätning 2019 Välj status 

 Andel medarbetare med lärarlegitimation i 
minst en kurs 
 
Andel av tjänstgörande lärare med 
lärarlegitimation och behörighet i ämnet 
läsåret 2018/19 

Högre än i riket 
 
 
 

Karlshamn: 86,9% 
Riket: 81,7% 

Helt 

 Sjukfrånvaro 
 
Genomsnittlig sjukfrånvaro, dagar/anställt – 
totalt 
Utfall 2016: 14,7 dagar 
Utfall 2017: 12,2 dagar 
Utfall: 2018: 12,1 dagar 

Kontinuerlig 
förbättring 

12,5 dagar Delvis 

 Andel medarbetare som anser att det finns 
ett gott ledarskap 

Sätts i samband 
med första 
mätningen 

Ingen mätning 2019 Välj status 
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 Andel medarbetare som upplever 
jämställdhet/jämlikhet på arbetsplatsen 

Sätts i samband 
med första 
mätningen 

Ingen mätning 2019 Välj status 

 

 

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

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
Nytt introduktionsprogram 
Den 1 juli 2019 ersatte programinriktat val (IMV) introduktionsprogrammen preparandutbildning (IMPRE) och programinriktat 
individuellt val (IMPRO). Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt 
program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är 
inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 
 
Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig 
som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller 
svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. 
 
31 elever har blivit antagna till programinriktat val, 24 av dessa har blivit antagna till IMV med inriktning mot yrkesprogram och 
7 har blivit antagna till IMV med inriktning mot högskoleförberedande program. 
 
Ökat antal sökande till Vägga Gymnasieskola 
Sökande från åk 9 till hemkommunens gymnasieskola har ökat med 58 sökande, totalt 290 förstahandssökande i åk 9 till 
Vägga Gymnasieskola läsåret 19-20 (endast sökande till nationella program och programinriktat val, IMV). 
 
Antal folkbokförda i Karlshamn som söker till åk 1 har ökat från 384 till 426 sökande, av dessa söker 21,1 procent till annan 
kommun eller friskola, en minskning mot föregående år med 4,5 procent 
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Antalet inskrivna på gymnasieprogram på Vägga Gymnasieskola (september 2019) har ökat med 24 elever jämfört med 
samma period 2018. 
 
 
 
 

 Sept 2018 Sept 2019 Skillnad 

Folkbokförda Karlshamn 816 773 43 

Asylsökande 7 14 -7 

Folkbokförda annan kommun 193 203 -10 

Alla 1017 993 24 

Källa: IKE-systemet i Skåne och västra Blekinge 

 
Antalet inskrivna på gymnasieprogram på fristående skola eller kommunal skola i annan kommun (september 2019) har 
minskat med 23 elever jämfört med samma period 2018. 
 

 Sept 2018 Sept 2019 Skillnad 

Folkbokförda i annan skola 244 267 -23 

Källa: IKE-systemet i Skåne och västra Blekinge 

 
Detta är ett trendbrott då antalet folkbokförda på fristående skola eller kommunal skola i annan kommun ökat de närmast 
föregående åren. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Folkbokförda i annan skola 176 211 226 269 268 269 

Elevantal på nationella program och introduktionsprogram den 15 oktober respektive år. Källa: IKE-systemet i Skåne och västra Blekinge 

 
Trots elevminskningar bland elever på introduktionsprogram och elever folkbokförda i annan kommun ökar elevantalet på 
Vägga Gymnasieskola och elever folkbokförda i Karlshamn som väljer andra alternativ minskar. Elevökningen på Vägga 
Gymnasieskola är således större än den demografiska ökningen. Det höga söktrycket innebär bland annat ökad konkurrens 
om platserna på IMV. 
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Förändrade krav på studie- och yrkesvägledning 
Under perioden har en statlig offentlig utredning ”Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle” presenterats och 
sannolikt kommer utredningen medföra förändringar i krav på studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan 
skola/arbetsliv/samhälle. Region Blekinge, tillsammans med Karlshamn och övriga blekingekommuner, ansöker nu om EU-
projektmedel för att stärka kompetensen kring samverkan mellan skola/samhälle och utveckling av studie- och 
yrkesvägledningen i hela regionen. Syftet är att projektet ska leda till utveckling av elevers valkompetens och entreprenöriella 
förmåga. 
 
Statsbidrag till lärarassistenter 
Huvudmannen har under höstterminen 2019 beviljats statsbidrag för lärarassistenter till grundskola och gymnasieskola. 
Karlshamns kommun tilldelades hela bidragsramen, cirka 1,3 miljoner kr. 
 
Statsbidraget ska gå till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. 
Lärarassistent är personal som avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till 
undervisningen. 
 
Kö till SFI 
Besparingarskrav på fem tjänster har medfört en minskning av antalet grupper på SFI. Det har resulterat i att verksamheten 
inte längre kunnat erbjuda SFI inom stipulerad tid. I december fanns ca 90 elever i kö och ca 45 av dessa har fått vänta mer 
än 6 månader på att starta sina studier. 
 
Till januari 2020 har vuxenutbildningen omfördelat resurser och utökar med en grupp inom befintlig verksamhet. Den aktuella 
kösituationen förändrades positivt av denna åtgärd och den aktuella kösituationen förbättrades avsevärt och lagkraven kan 
åter uppfyllas. 
 
En effekt av att inte kunna ta emot nya elever till SFI är dessutom att intäkterna minskar då varje ny elev genererar 
kostnadstäckning under två års studier. 
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 Vägga Gymnasieskola har en fortsatt stark ställning i gymnasievalet. Antalet folkbokförda elever som väljer Vägga ökar 

(+43 elever i september 2019 jämfört med samma period förra året) och antalet folkbokförda som väljer fristående 
skola eller kommunal skola i annan kommun minskar (-23 elever). 77% av de folkbokförda eleverna går på Vägga att 
jämföra med 74% i september 2018. Andelen som väljer den egna kommunens gymnasieskola är klart högre än i riket. 

 Samarbetet inom Gränslöst för vuxenutbildningen fungerar väl och ger ekonomiska fördelar. Verksamheten präglas av 
flexibilitet och individualiserad utbildning och det finns ett stort utbud av korta yrkesutbildningar inom 
vuxenutbildningen. Samverkan i Gränslöst kring framför allt yrkesutbildningar möjliggör ett brett utbud av utbildningar 
samtidigt som intern konkurrens mellan kommunerna kan minimeras. Upphandling av utbildningsplatser gör det möjligt 
att tillgodose specifika behov på arbetsmarknaden (smala kompetenser, korta utbildningar, små volymer etc) på ett 
resurseffektivt sätt. 

 Fortsatt goda studieresultat med en hög andel godkända kursbetyg i gymnasieskolan och en hög andel som når målen 
med sina studier i vuxenutbildningen. 

 Hög kompetens i nämndens verksamheter med bland annat hög andel lärare i gymnasieskola med lärarlegitimation 
och behörighet i ämnet. 
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4. Ekonomisk uppföljning 

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

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Utfall 

2018

Intäkter 58 396 64 493 6 097 68 126

Personalkostnader -135 178 -131 226 3 952 -131 605

Övriga kostnader -92 485 -103 209 -10 724 -107 574

Bruttokostnader -227 663 -234 435 -6 772 -239 179

Nettokostnader -169 267 -169 942 -675 -171 053
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

KS projekt > 7 mnkr 0

0

Projekt < 7 mnkr 0

Stadigvarande läromedel -1 100 -785 315

IT-utrustning -2 050 -1 755 295

Arbetsmiljöåtgärder -1 350 -658 692

0

0

0

0

Summa -4 500 -3 198 1 302  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentera större avvikelser mot föregående prognos (augusti) samt åtgärder som genomförts för att nå budget i balans. 

Kommentar och analys 
 
Vidtagna åtgärder för budget i balans 2019 
Minskning av bemanning i gymnasieskola och gymnasiesärskola med 9 årsarbetare (undervisning och programövergripande 
stöd). 

 Minskning av bemanning i vuxenutbildning (SFI) med 3 årsarbetare, halvårseffekt. 

 Minskning av bemanning i lärcentrum med 1 årsarbetare, 9 månaders effekt. 

 Minskning läromedel/utrustning i gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

 Minskning av fortbildningsresurs i gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och lärcentrum. 
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 Minskning i ledningsresurs i gymnasieskola samt ledning/administration i gymnasiesärskola 0,5 tjänst (samordnare för 
IM). 

 Ej tillsatt vikariat 0,5 tjänst i vuxenutbildningen augusti-december 2019. 

 Minskning av bemanning förvaltningskontor, vakanshållande av verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning 
andra halvåret 2019. 

 
Det innebär att verksamheten har genomfört de av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade åtgärder för budget i 
balans 2019 (dnr 2019/149).  
 
Förutom att effektuera ovanstående anpassningar har förvaltningen arbetat aktivt med att söka statsbidrag för att säkerställa 
kvalitet och utveckling i verksamheterna. 
 
I oktober 2019 beslutade KF om en tilläggsbudget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om 9 500 tkr, vilka fördelades 
mellan att släcka ut den del av effektiviseringskravet som saknade beslutade åtgärder om 5 094 tkr, samt att reducera 
obalansen gällande ersättning till friskolor om 4 406 tkr. I delårsrapporten i augusti prognostiserades en avvikelse vid årets slut 
om -11 094 tkr, och redovisad avvikelse uppgår till -675 tkr. Detta innebär att verksamheten har förbättrat resultatet ytterligare 
med 919 tkr (borträknat tillskottet om 9 500 tkr). 
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7. Övriga verksamhetsmått / nyckeltal  

Utöver de indikatorer som redovisas ovan kan nämnden ange övriga relevanta verksamhetsmått eller nyckeltal som används 

som underlag för analys och beskrivning till nämndens resultat för året. 

Verksamhetsmått 2015 2016 2017 2018 2019

Nettokostnad per 

invånare (kr) 

(invånarantal den 1 

nov)

4850 5082 4905 5287 5238
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8. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommun-
styrelsen och 
nämnd 

☐ ☒ ☐ Bedömningen efter genomförda 
stickprovskontroller är att hanteringen av 
fakturor avseende mobiltelefonavgifter 
fungerar sämre 2019 än 2018. När det 
gäller hantering av representations-
kostnader samt egna utlägg är hanteringen 
jämförbar med 2018. Vid representation är 
den vanligaste bristen att det saknas 
uppgift om namngivna deltagare och syfte 
vilket gör att det inte går att avgöra om 
beslutsattest sker av eget representations-
deltagande. Bedömningen är att rutinen 
vad gäller egna utlägg följs. 
2018 och 2019 års intern kontrollområde 
attest av ”egna kostnader” föreslås kvarstå 
2020. Det finns uppdaterade regler för 
detta internkontrollområde. Bedömningen 
är därför att det finns tillräckliga regler/ 
informationsmaterial och stöd för att 
praktiskt kunna följa regelverken. Det är 
efterlevnaden som måste förbättras. 

Mutor och 
bestickning 

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

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommun-
styrelsen och 
nämnd 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

50% av de svarande cheferna 
(svarsfrekvens 60%) har informerat sina 
medarbetare om policyn på olika sätt. 
Åtgärd: ta med i introduktionen för chefer 
en punkt om information till medarbetare 
om befintliga policys och riktlinjer 
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Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommun-
styrelsen och 
nämnd 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

Är ej genomförd pga att det inte finns 
organisatoriskt förankrade rutiner kring 
inlämning av enheter vid avslut. Förslag på 
hur IT-enheten kan vara ansvarig och ha 
uppföljningsplikt på detta kommer att 
presenteras för kommunledning 2020. 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

Anmälan till social-

nämnden 

Rutiner gällande 

anmälningsskyldighet 

Verk-

sam-

hetschef 

1 gång/ år Stick-

prov 

2019 Nämnd ☒ ☐ ☐  

IM för enskild elev Behörighetskontroll inför 

erbjudande om plats 

Verk-

sam-

hetschef 

1 gång/ år Stick-

prov 

2019 Nämnd ☒ ☐ ☐  

Rätt till SFI Erbjudande om plats inom 

utsatt tid 

Verk-

sam-

hetschef 

1 gång/ år Stick-

prov 

2019 Nämnd ☐ ☒ ☐ Utökning med en undervisningsgrupp i SFI 
(genomfört) 
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RESULTATRAPPORT KULTURNÄMNDEN ÅR 2019 
Period: Jan-dec 
Nämnd: Kulturnämnd 

Nämndsordförande: Lena Sandgren 

Förvaltning: Utbildning 
Förvaltningschef: Tomas Ringberg  

Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Kultur Karlshamn  

Namnet på ansvarig chef: Maria Sköldqvist  

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Kultur 

 Bibliotek 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
Trots besparingar har Kultur Karlshamn bedrivit verksamheten enligt plan. Det handlar exempelvis om folkbildningsuppdraget, 

frågor kring jämställdhet och mångfald, tillgänglighet, delaktighet och inflytande samt digitalisering. Barn och unga är en prioriterad 

grupp.  

Verksamheten har sökt och tilldelats projektmedel i både regionala och statliga projekt, som har gett möjlighet att arbeta med 

utveckling/kvalitetshöjning/samverkan inom både bibliotek, allmänkultur och konst. Den statliga satsningen ”Stärkta bibliotek” har 

gett Kultur Karlshamn möjlighet att arbeta med projektet ”Allas möjligheter”, där det övergripande målet är att bli relevant för fler. 

Föreningshuset Lokstallarna med uppstarten av en dansscen är ett prioriterat område.  

Stadsbibliotekets lokaler är en begränsande faktor eftersom de inte är ändamålsenliga för verksamheten. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

 
Särskilda insatser som Kultur Karlshamn har genomfört under perioden:  

- Inför Europaparlamentsvalet 2019, i samarbete med kommunkansliet, utbildades bibliotekspersonal, och våra 
lokalbibliotek användes som vallokal i samband med förtidsröstning.  På valdagen höll biblioteket i Svängsta öppet.  

- I projektet ”Digitalt först”, en nationell satsning som genomförs via Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, BiBK, höjs 
den digitala kompetensen på biblioteken. 

- Biblioteket i Hällaryd ingår i det regionala projektet ”Kreativa rum”, som genomförs via BiBK och Slöjd i Blekinge. I 
samverkan med Hällarydsborna skapas kreativa ytor för barn och unga med hållbarhet i fokus. 

- Under året har verksamheten utvecklat Stadsbibliotekets vuxenavdelning i syfte att  bli en mer relevant mötesplats och 
en säkrare arbetsplats. 

- Ett mediesamarbete över kommungränsen har påbörjats som finansieras via den statliga satsningen Stärkta bibliotek. 
Fyra av Blekinges kommuner deltar i projektet.   

- Biblioteket i Hällaryd är Meröppet från och med december 2019. 
- Under året har det bildats en samrådsgrupp med olika kompetenser för offentlig konst och tillämpning av 1%-regeln.  

Kultur Karlshamn har utvecklat sin roll i kommunala byggprojekt inom den offentliga gestaltningen. 

211



100 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kultur Karlshamn bidrar till att allas 
lika tillgång till kunskap, 
information och kultur skapar 
förutsättningar för ett mera jämlikt 
och jämställt samhälle 

Lättläst/medier i olika format: - andel utlån 
av anpassade medier i motsvarande 
bestånd  

Bibehållen nivå( 
2018; 156 %) 

107 % Delvis 

Kultur Karlshamn bidrar till att allas 
lika tillgång till kunskap, 
information och kultur skapar 
förutsättningar för ett mera jämlikt 
och jämställt samhälle 

Lättläst/medier i olika format: - andel 
anpassade medier av det totala fysiska 
beståndet 

Bibehållen nivå 
(2018; 3,5%) 

5,1 % Helt 

Kultur Karlshamn bidrar till att ta 
ansvar för morgondagens 
digitaliserade och demokratiska 
informationssamhälle 

    

Kultur Karlshamns verksamheter 
främjar folkhälsan i kommunen och 
bidrar till utvecklingen av ett 
hållbart samhälle 

    

 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 
Särskilda insatser som Kultur Karlshamn har genomfört under perioden:  
 

- Under 2019 har satsningen på att främja små barns språkutveckling i samarbete med barnhälsovård och förskolor 
inom projektet Språkstegen fortsatt.  Nya nätverk har bildats mellan bibliotek, barnhälsovård och förskolor.  

- I projekten ”Digitalt först” och ”Allas möjligheter” blir Kultur Karlshamn mer relevant för kommunens invånare. 
- Under 2019 har samverkan inom kultur/konst för skola, ”Skapande skola” fortsatt. 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kultur Karlshamn stödjer det 
livslånga lärandet 

Språkstegen – antal uthämtade 
presentböcker till 1,5 åringar och 3 åringar  

200 st 200 st  Helt 

Kultur Karlshamns läsfrämjande 
insatser och kulturaktiviteter 
stödjer inlärning i kommunens 
pedagogiska verksamheter 

Läsfrämjande insatser mot elever under 
skoltid: - andel klasser som varit på 
minst ett bokprat under läsåret av det totala 
antalet klasser som prioriteras i 
läsfrämjande planen  

100 %  100 % Helt 

Kultur Karlshamns läsfrämjande 
insatser och kulturaktiviteter 
stödjer inlärning i kommunens 
pedagogiska verksamheter 

Antal kulturarrangemang för alla skolans 
elever åk F-9  

Minst 2 
kulturarrangemang 
(musik/teater/dans) 
för alla skolans 
elever åk F-9 

Uppfyllt Helt 

Kultur Karlshamns läsfrämjande 
insatser och kulturaktiviteter 
stödjer inlärning i kommunens 
pedagogiska verksamheter 

Antal kulturarrangemang för alla barn i 
förskolan 3-5 år  

Minst 3 
kulturarrangemang 
för alla barn i 
förskolan 3-5 år 

Uppfyllt Helt 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

Särskilda insatser som Kultur Karlshamn har genomfört under perioden:  
- Berättarkraft 2019 med tema ”Avtryck”, genomfördes tillsammans med Olofström, i samverkan med 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK), och med medel från ”Stärkta bibliotek”. I samband med Berättarkraft 
genomfördes en bokmässa i Lokstallarna i samarbete med BiBK.  

- Utvecklingen av föreningshuset Lokstallarna har varit prioriterat under 2019. Arbetet att etablera en dansscen i 
Lokstallarna enligt avsiktsförklaringen mellan Regionteatern Blekinge Kronoberg och Karlshamns kommun har pågått 
under året med invigning i september. 

- Genom projektet ”Allas möjligheter” har Kultur Karlshamn utvecklat den uppsökande verksamheten. En bibliotekscykel 
har införskaffats för att bättre nå ut till målgrupperna som kan ha långt till ett folkbibliotek. 

- Kultur Karlshamn har fortsatt sitt arbete för att utveckla samarbetet med kulturföreningar. 
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Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kultur Karlshamns verksamheter 
stimulerar till företagsamhet och 
entreprenörskap inom 
kulturområdet 

Antal samarbeten med kulturföretag, 
entreprenörer och kulturarbetare i samband 
med kommunens konstnärliga projekt, 
Berättarkraft, Kulturnatten och övriga 
arrangemang 

220 266  Helt 

Kultur Karlshamns verksamhet 
bidrar till att öka tillgängligheten till 
biblioteksverksamhet i hela 
kommunen 

    

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

Särskilda insatser som Kultur Karlshamn har genomfört under perioden:  
- -    Under 2019 har Kultur Karlshamn öppnat ett Meröppet bibliotek i Hällaryd samt fortsatt arbetet med att utreda  

förutsättningarna för ett Meröppet bibliotek i Mörrum. 
- - Genom projektet dansscen i Lokstallarna har det skapats bättre fysiska förutsättningar för kulturlivet i Karlshamn genom 

dansgolv, ljud sluss i anslutning till foajén, omklädningsrum, dusch och teknisk utrustning. 
fixa 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kultur Karlshamn erbjuder öppna, 
demokratiska arenor och 
mötesplatser 

Antal Meröppetlåntagare per bibliotek  Svängsta 131 st 
Stenbacka 83 st 
 

Helt 

Kultur Karlshamn erbjuder öppna, 
demokratiska arenor och 
mötesplatser 

Antal passager under Meröppet per 
bibliotek 

 Svängsta 1630 st 
Stenbacka 559 st 
 

Helt 

Kultur Karlshamn erbjuder tillgång 
till litteratur, lässtimulans och god 
information 
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Kultur Karlshamn bidrar till att 
kommuninvånare och besökare tar 
del av ett rikt och varierat utbud av 
kulturaktiviteter och 
kulturupplevelser i samarbete med 
kulturföreningar 

Fördelning av Kultur Karlshamns och 
föreningars (med bidrag) arrangemang och 
aktiviteter över olika konstformer och olika 
delar av kommunen 

 
 

Musik 27% 
Bild och 
utställningar  23% 
Film o rörlig media 
15% 
Dans 3% 
Teater 15% 
Slöjd 7% 
Litteratur och 
föreläsningar 10% 
 

Helt 

Kultur Karlshamn bidrar till att barn 
och unga under sin fritid tar del av 
ett rikt och varierat utbud av 
kulturaktiviteter och 
kulturupplevelser 

Fördelning av Kultur Karlshamns och 
föreningars (med bidrag) arrangemang och 
aktiviteter över olika konstformer och olika 
delar av kommunen 

 Teater 21% 
Musik 4% 
Dans 3% 
Bild 31% 
Film 6% 
Slöjd 3% 
Litteratur 8% 
Digilabb 24% 
 

Helt 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
Kultur Karlshamn har under året arbetat för att utveckla medarbetarnas delaktighet och påverkan för en god arbetsmiljö.  
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kulturnämnden ansvarar för att 
erbjuda moderna och attraktiva 
arbetsplatser med professionella 
och engagerade medarbetare 

Sjukfrånvaro dagar/anställda Mindre än 7 
dagar/anställda 

Inväntar aktuella 
siffror 
(jan-juni 1,55 
dagar) 

Helt 

Kulturnämnden ansvarar för att 
erbjuda moderna och attraktiva 

Medarbetares upplevelser av arbetsmiljön  75 % 82 % Helt 
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arbetsplatser med professionella 
och engagerade medarbetare 

Kulturnämnden ansvarar för att 
erbjuda moderna och attraktiva 
arbetsplatser med professionella 
och engagerade medarbetare 

Medarbetares upplevelser av att det finns 
möjlighet till inflytande och delaktighet i sitt 
arbete 

75 % 91 % Helt 

 

 

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

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
Den minskade budgetramen 2019 har gett påverkan genom färre antal årsarbetare, förlorad specifik kompetens och minskat 
utbud/service.  Verksamheten har systematiskt planerat, genomfört och följt upp effekterna av anpassningar med målet att 
begränsa negativa effekter för målgrupper och medarbetare.   
 
Stadsbibliotekets lokalisering är under fortsatt utredning. 
 
Mörrums bibliotek har under året bedömts inte kunna bli ett Meröppet bibliotek utan omfattande renovering. Kultur Karlshamn 
har sökt och erhållit medel till en förstudie för att undersöka utveckling av Mörrums bibliotek. 
 
Kultur Karlshamn har under året fått bära kostnaden för reparation av det offentliga konstverket ”Dimman” som utsatts för 
sabotage. 
 
Kultur Karlshamn har under 2019 fått ändrade förutsättningar för förvaring av kommunens konstsamling. 
 
Under 2019 har en förändring skett av förutsättningar för biblioteket vad gäller kostnader för fjärrlån. 
 
Projektet i Lokstallarna påverkar bokningsförutsättningarna för kulturföreningar. 
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 
 
Kultur Karlshamn har framgångsrikt sökt och erhållit regionala och statliga medel inom både allmän kultur, konst och bibliotek. 
  
Kultur Karlshamn deltar/leder projekt både internt och externt tex. Kreativa rum, Skapande skola, Språkstegen, Berättarkraft, 
Utveckling 1%-regeln, Allas möjligheter, Mediesamarbete, Dansa en saga, Läsglädje i Asarum, Bland kartor och böcker.  
 
Kultur Karlshamn samverkar både internt och externt tex. Öppet hus i Rådhuset, PRO-mässa, psykiatridagar, Äldredagen, 
Hemvändardag, lovaktiviteter för barn och unga. 
 
Fortsätter driva Kulturnatt, Lilla Kulturdagen och kulturkvarteren under Östersjöfestivalen 
 
Kultur Karlshamn har en personalgrupp med hög kompetens vilket bidrar till att verksamheten kan skapa ett rikt kulturliv i 
Karlshamn. 
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4. Ekonomisk uppföljning 

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

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Utfall 

2018

Intäkter 1 511 2 909 1 398 2 067

Personalkostnader -10 608 -11 117 -509 -11 381

Övriga kostnader -16 663 -17 066 -403 -17 661

Bruttokostnader -27 271 -28 183 -912 -29 043

Nettokostnader -25 760 -25 274 486 -26 975
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, 
belopp i tkr 

Budget  
2019 

Utfall  
2019 

Budgetavvikelse 
2019 

KS projekt > 7 mnkr     0 

      0 

Projekt < 7 mnkr     0 

Inventarier bibliotek -500 -497 3 

IT-teknologi -150 -97 53 

Konstnärlig utsmyckning -150 -143 7 

Inventarier Lokstallarna -200 -170 30 

      0 

      0 

      0 

Summa -1 000 -908 92 

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
 
Vad gäller det ekonomiska utfallet så har nämnden arbetat aktivt under 2019 med en effektiv och kvalitativ organisation, inom 
givna ramar och förutsättningar. Nämnden lämnar ett positivt resultat i bokslutet med ett överskott om 486 tkr, som i stort är 
hänförligt till budgetposten ”Dansscen Lokstallarna”, där det i budget varit avsatt 1 mkr och där det återstår 475 tkr. Avsikten 
var att en del personalkostnader skulle rymmas inom denna budgetpost, men i dialog med regionen har det gjorts 
överenskommelser där de har tagit dessa personalkostnader och således har det genererat ett överskott i vår kommunala del. 
Beträffande beslut i KS om bidrag till muséet om 100 tkr som nämnden skulle kompenseras för så har detta inte skett, men 
nämnden har lyckats hantera det inom befintlig ram. I övrigt kan konstateras små avvikelser i de olika verksamheterna. 
Investeringsbudgeten är till större delen förbrukad, men nämnden redovisar ett litet överskott om 92 tkr. 
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7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

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

Mutor och 
bestickning 

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

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrel
sen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

  Arbetsmiljö  Kontroll av rutin för säkerhet  EC  1 gång Kontroll 
av 
organisa
tion. 
Stickpro
v 

 Höste
n 2019 

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

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

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

              ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

ÅR 2019-2022 
Period: Jan-dec 19 
Nämnd: Teknik- och fritidsnämnden 

Nämndsordförande: Mats Dahlbom 

Förvaltning: Samhällsbyggnad 
Förvaltningschef: Ulrika Nordén Johansson  

Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Gata- och Park verksamheten, Fritidsenheten och Förvaltningsledning och 
projektkontor 

Namnet på ansvarig chef: Gata & parkverksamheten, Frida Stålebjer. Fritidsenheten, Thomas Nilsson 
Förvaltningsledning och projektkontor Ulrika Norden Johansson 

 

Nämndens verksamhetsområden 
 Gata, trafik och maskin 

 Park, marin 

 Fritid 

 Förvaltningsledning och projektkontor 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Nämndens arbete med att utveckla och ta ansvar för ett hållbart samhälle har löpt på enligt plan under året. Genom att prioritera 
trygghets insatser som främjar cykling såsom belysning av cykelbanor, faciliteter för cyklister så arbetar nämnden mot målet med att 
öka antal resor med cykel eller gående.  
 
Idrott och motion för alla är också något som nämnden bidragit med under året genom att det skapats förutsättningar till att erbjuda 
motionsformer för alla, oavsett ålder och ekonomiska förutsättningar. Goda exempel är arbetet med en tillgängligare fritidsbibbla som 
under året ökat utlåningen av sportartiklar med 250%, fler spontanidrottsplatser har anlagts och används flitigt, samarbetsprojekt med 
föreningslivet har genomförts. Ett sådant exempel är Hitta ut som i år ökade rörelsetimmarna med 36% och har nu över 58000 
rörelsetimmar. Alla insatser som nämnden har genomfört har resulterat i fler medborgare i rörelse. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

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

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

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

Mätning inte genomförd 
pga för dålig 
mätutrustning.  
Ny utrustning planeras till 
att köpas in och en 
mätning presenteras under 
2020 

Ingen 
mätning 
genomförd 

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

Öka antal besökare i natur 
och rekreationsområden. 

Utgångsvärde tas fram 2019, därefter en årlig 
ökning. 

Mätning inte genomförd. 
Mät insatser ska 
genomföras och 
presenteras under 2020 

Ingen 
mätning 
genomförd 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

Utifrån målet att vara en trygg plats där medborgarna känner att de har livskvalitet så har nämnden arbetat med olika 
samarbetspartners för att utveckla former för föreningssamverkan. Detta arbete ska resultera i att fler blir delaktiga i föreningslivet 
och därmed få möjlighet till en gemenskap. Det har arbetats fram ett idrottspolitiskt program som ska stödja denna målsättning. 
För att fler ska attraheras av och känna välbefinnande i våra olika naturområden har det gjorts en del insatser i våra parker och 
strövområden både gällande renhållning och tillgänglighet. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

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

Öka antalet grundbidragsberättigade 
barn och ungdomar i föreningslivet. 
 

 Flickor i åldern 7-20 år 

 Pojkar i åldern 7-20 år 

Flickor: Fler än 3957 (2018 
utgångsvärde)  
Pojkar: Fler än 4500 (2018 
utgångsvärde) 
 

2019 
Flickor: 3532 
Pojkar: 4184 
 

Ej uppfyllt  

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

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

Utgångsvärde tas fram 2019, 
därefter en årlig ökning 

Mätning inte genomförd. En 
plan för mät insatser 2020 är 
framtagen och resultatet ska 
presenteras under 2020 

Ingen 
mätning 
genomförd 

Att Karlshamn blir en renare 
kommun. 

Nöjdhetsindex genom årlig 
enkätundersökning 

Utgångsvärde 2019, därefter 
en årlig ökning 
 

Resultat från enkäten Kritik 
på teknik visar på att 85 % av 
de tillfrågade tycker att det är 
mycket eller ganska rent på 
våra trottoarer och torg 

Helt 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

Nämnden har fokus på två saker för att bli en effektiv och innovativ kommun, medarbetaren och ekonomin. Genom att vara en 
flexibel arbetsgivare med medarbetarens behov i fokus så bidrar man dels till att behålla kompetens och resurser vilket i sin tur 
leder till kostnadseffektivitet och kvalitet i utfört arbete. Genom digitalisering skapar nämnden morgondagens tjänster där 
tillgänglighet och enkelhet för medborgaren är det primära men dessa tjänster bidrar även till intern effektivitet och 
kostnadsbesparingar.  

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status indikator 
Att Karlshamns kommun är en 
attraktiv och modern arbetsplats där 
medarbetare får möjlighet att utveckla 
och utvecklas. 

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

Utgångsvärde tas fram 
2019, därefter en årlig 
ökning 

100% Helt 

Att Karlshamns kommun har en god 
och balanserad ekonomi 

Minskad administrationstid i 
verksamheterna inom Teknik- och 
fritidsnämndens ansvarsområde 

Minst 500h /år Pga förseningar 
gällande e-tjänster 
så har nämnden 
inte gjort någon 
tidsbesparing av 
administrationstid. 
En plan finns för 
2020 och framåt. 

Ej uppfyllt  

 

 

2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Fritid: 
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Fritidsenhetens största utmaning är att kunna genomföra effektiviseringar och besparingar tillsammans med andra verksamheter/enheter 
och samtidigt hinna omvärldsbevaka och tillgodose föreningarnas samt allmänhetens behov gällande fritids verksamhetsområde.  
 
Gata/park/marin: 
Att klara grunduppdraget trots besparingar, till stor del i form av mindre personal.    
        

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Fritid: 

 Införandet av webb bidrag och webbokning vilket leder till mindre administrationstid. 

 Vår medverkan i ARK56 har gett en mer tillgänglig kust och skärgård. 

 Återigen ger oss rankingen i årets friluftskommun en topplacering 

 Vår framgång i målet med bryggan i Solskensviken som blev till vår fördel, vilket resulterar i att vi kan utveckla Väggaviken vidare. 

 Satsning på jämställd spontanaktivitet med exempel som ”hängyta” på Spontanidrottsplatsen och utegym i anslutning till Vägga IP 

 Att Jössaprojektet har kommit igång 
 
Gata/park/marin: 
 

 En årsplanering är genomförd vilket kommer spara mycket tid och också vara en utgångspunkt för att kunna göra ytterligare 
effektiviseringar.                                                                                                                                                                                                                                        

 Flera aktiviteter för att främja cyklismen är utförda under 2019. Några exempel är förbättring av belysning längs en bit av Vislanda 
banan och längs med Södra Stärnövägen, cykelpassage på Drottninggatan, tillgänglighetsanpassningar vid busshållplatserna 
Maxi och Rusta/Jysk för att underlätta för gående och rörelsehindrade.  

 Det har sökts och beviljats bidrag från Trafikverket för att bygga en GC-överfart i korsningen Erik Dahlbergsvägen/Ronnebygatan 
vilket kommer att genomföras under 2020.                                                                                                                                                

 Insatser såsom bygge av OCR-bana, hundrastgård samt förbättringsåtgärder på Blekingeleden för att få fler människor i rörelse 
och att vistas utomhus.   

 Handlingsplaner för badplatser och lekplatser är framarbetad under året.  

 Det har också anlagts toaletter vid Sternö badplats som är öppna året runt. 

 Upprustning av Badhusparken samt sex mindre grönområden i centrala Karlshamn har också genomförts     
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 Det har bytts ut flera papperskorgar i de centrala delarna vilket har varit uppskattat av medborgare och ska leda till mindre 
nedskräpning.  

 Vi har även under våren genomfört städning längs med Mieån genom organisationen "städa Sverige" 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Driftuppföljning 2019-12-31 

  
Helårsbudget 2019 Utfall 2019 Budgetavvikelse 2019 Utfall 2018 

Intäkter 69 774 75 540 5 766 75 152 

          

Personalkostnader -32 903 -29 855 3 048 -33 061 

Övriga kostnader -119 173 -129 660 -10 487 -124 199 

Bruttokostnader -152 076 -159 515 -7 439 -157 260 

          

Nettokostnader -82 302 -83 975 -1 673 -82 108 

 

NETTOKOSTNAD 
Helårsbudget 2019 Utfall 2019 Budgetavvikelse 2019 Utfall 2018 

Förvaltnledn/projektkontor -1 473 -575 899 825 

Gatu/parkvht ledning o stab 565 963 398 0 

Gatuförvaltning -31 195 -32 371 -1 176 -31 025 

Parkförvaltning -14 984 -15 822 -838 -15 828 

Båthamnar 513 117 -396 -56 

Marin-parkskötsel -293 -826 -533 -1 547 

Gatu-maskinskötsel -465 461 926 0 

Fritid -34 970 -35 922 -952 -34 477 

Summa -82 302 -83 975 -1 673 -82 108 
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Ekonomisk analys av drift 

 

 

Förvaltningsledning och projektkontor 

Positivt utfall, pga. ökade intäkter i projekt och lägre kostnader än budgeterat. 

Gata & Park verksamheten 

Under året har vi inte uppnått intäktsbudget avseende extra jobb vilket gör att vi har lägre intäkt än budgeterat. På kostnadssidan 

har vi överskridit budget för bl.a. offentlig belysning som efter analys visar på en för lågt satt budget i förhållande till de ökade 

förbrukningskostnader som uppstått under året.                                                                                                                                                                                                                                             

Fritidsenheten 

Något högre negativt utfall jämfört med prognos, avser låga intäkter Väggabadet 

  

Kommentar och analys 

228



117 
 

5. Investeringsuppföljning

229



118 
 

 

Teknik och fritidsnämnd, belopp i tkr Årsbudget 2019 Utfall jan-dec Helårs prognos Prognos avvikelse helår Not

Projekt mindre än 7 mnkr

1001 Gatuservice maskiner/fordon 151 151 151 0 1

1301 Kallbadhus väg, gata 400 348 400 -52 2

1308 GCM-vägnät, utbyggnad     1500 1 350 1 500 -150 3

1310 Utredning trafikmiljö Asarum 12 12 12 0 4

1313 Omskyltning hastigheter 90 95 90 5 5

1314 Gatuunderhåll 4645 4 784 4 645 139 6

1316 Belysning gata 3100 2 834 3 100 -266 7

1325 Trafiksäkerhetsåtgärder 775 779 775 4 8

1339 Kollektivtrafikåtgärder 100 90 100 -10 9

1347 Broar 800 853 800 53 10

1349 Lokalgata Samariten 525 526 525 1 11

1350 Anpassning inv.utgifter TFN 640 0 640 -640 12

1401 Förnyelse parker/lekplatser 760 887 760 127 13

1412 Badhusparken 360 290 360 -70 14

1419 Friluftsområden 500 500 500 0 15

1421 Motionsslingor/vandringsleder 1200 1 266 1 200 66 16

2504 Bryggor småbåtshamnar 532 529 532 -3 17

2527 Djursport 1 400 1 335 1 400 -65 18

2546 Samlingslokaler fritid 300 327 300 27 19

2558 Upprustning badplatser 410 426 410 16 20

2562 Spontanidrottsplatser Karlshamn 200 165 200 -35 21

2563 Utrustning fritidsanläggningar 800 807 800 7 22

2589 Bryggor skärgården, rörligt friluftsliv 100 96 100 -4 23

2594 Framtidsforum 2 000 1 876 2 000 -124 24

Summa 21 300 20 325 21 300 -975
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6. Ekonomisk analys av investeringar 

Kommentar och analys 
Teknik och fritidsnämnden har under 2019 förbrukat 20 325 tkr av beviljad budget om totalt  21 300 tkr. 
Fritidsenheten har nyttjat 96% av tilldelade medel och Gata & Park verksamheten har nyttjat 94%. Ett mycket bra utfall då båda 
verksamheterna nästan fullt ut har lyckats med sina investeringsplaner. 
 
Avvikelsen för projekt 1350 med 640 tkr avser medel för oförutsedda kostnader vilket nämnden inte har behövt nyttja under året 
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7. Uppföljning internkontrollplan  Grönt = ingen avvikelse, Gult= mindre avvikelse, Rött= större avvikelse 

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekve
ns 

 Metod 
Mät  
period 

Rapportering 
till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 
Beslutsattest av "egna 
kostnader"  

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

Redovis-
nings-chef 

2 gånger 
under 
året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrelse
n och nämnd 

☐ X ☐ Bedömningen efter genomförda 

stickprovskontroller är att hanteringen av fakturor 

avseende mobiltelefonavgifter fungerar sämre 

2019 än 2018. När det gäller hantering av 

representationskostnader samt egna utlägg är 

hanteringen jämförbar med 2018. Vid 

representation är den vanligaste bristen att det 

saknas uppgift om namngivna deltagare och syfte 

vilket gör att det inte går att avgöra om 

beslutsattest sker av eget 

representationsdeltagande. Bedömningen är att 

rutinen vad gäller egna utlägg följs. 

2018 och 2019 års intern kontrollområde attest av 

”egna kostnader” föreslås kvarstå 2020. Det finns 

uppdaterade regler för detta internkontrollområde. 

Bedömningen är därför att det finns tillräckliga 

regler/ informationsmaterial och stöd för att 

praktiskt kunna följa regelverken. Det är 

efterlevnaden som måste förbättras. 

 

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

Personalc
hef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyrelse
n och nämnd 

 X  50% av de svarande cheferna (svarsfrekvens 
60%) har informerat sina medarbetare om policyn 
på olika sätt. 
Åtgärd: ta med i introduktionen för chefer en punkt 
om information till medarbetare om befintliga 
policys och riktlinjer 
 

Avslut av telefoner och 
datorer 

Kontroll av att rutin för avslut av 
telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyrelse
n och nämnd 

  X Är ej genomförd pga att det inte finns 
organisatoriskt förankrade rutiner kring inlämning 
av enheter vid avslut. Förslag på hur IT-enheten 
kan vara ansvarig och ha uppföljningsplikt på 
detta kommer att presenteras för kommunledning 
2020. 
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Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

 Gatuunderhåll Avrapportering gällande ekonomi 
och beläggningsbehov för gator. 

 Gatu-
ingenjör 

1 ggr/år Genomgång  Jan-
dec 

 Teknik-och 
fritidsnämnden 

☐ ☒ ☐ Rapportering till nämnden har gjorts i samband 
med genomgång av investeringsprojekten. Någon 
särskild rapport gällande behovet framåt har inte 
gjorts under 2019. Framöver har verksamheten för 
avsikt att avrapportera till nämnden under våren 
(efter avslutad vintersäsong och innan 
beläggningssäsong startar). 
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RESULTATRAPPORT BYGGNADSNÄMNDEN ÅR 2019-

2022 
Period: Jan-dec 19 
Nämnd: Byggnadsnämnden 

Nämndsordförande: Jan Bremberg 

Förvaltning: Samhällsbyggnad 
Förvaltningschef: Ulrika Nordén Johansson  

Verksamhet, avdelning eller enhet: Stadsbyggnadsavdelningen  
Namnet på ansvarig chef: Emina Kovacic 

 

Nämndens verksamhetsområden  
 Stadsbyggnadsavdelningen exkl Mark och exploatering och Miljö 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Nämndens bedömning av resultat och måluppfyllelse 
1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Nämndens arbete med planering och ansvar för morgondagens samhälle har under året löpt på enligt plan genom framförallt 
initiativ såsom införande av en digital bygglovsprocess som ska underlätta för våra medborgare och företag i sin ansökan om 
bygglov.  
När det gäller olika planprogram så löper även det arbetet på enligt plan och flera detaljplaner med varierat ändamål har tagits 
fram under året. Mindre avvikelse av målet med att 80% av alla detaljplaner ska främja blandstad beror dels på att det är svårt 
att reglera det i små frimärksplaner som antingen är renodlade bostadsplanerna eller verksamhetsplanerna. Ett exempel på 
en sådan plan är Södra Cell som av naturliga skäl inte tillåter blandning med bostäder.   
 
Ett förslag på bostadsförsörjningsprogram har presenterats för ett antagande men återremitterades och kommer att tas upp 
för antagande så snart KSAU godkänt det. Avvikelsen när det gäller antal startbesked beror på 2 st. överklagan, ett 
flerbostadshus och ett bygglov med flera radhus/parhus. 
 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Det finns levande, attraktiva och 
ändamålsenliga boendemiljöer för 
alla 

Andel antagna detaljplaner som främjar 
blandstad. 

Minst 80 % av 
alla detaljplaner 
som beslutas ska 
främja blandstad. 

Lägre än 80% Delvis 

Antal startbesked för bostäder Minst 80 
startbesked. 

45 Delvis 

 

 

 

235



124 
 

 
3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

Nämndens arbete med att uppnå målet går enligt plan. Exempel på det är att det finns flera privata aktörer som anmält sitt 
intresse för projekt som bidrar till att förtäta inom befintlig bebyggelse och att det arbetas med att sanera flera områden för att 
få loss byggklar mark som inte är ekologiskt känslig. 
Genom att bygga eller planlägga mark som redan varit exploaterad så bidrar man till målet att ge utrymme för hållbar 
utveckling och entreprenörskap, Stationsområdet, Skyttevägen och Stärnö är bra exempel på pågående planarbeten av mark 
som redan varit exploaterat.  
 
Under 2019 så genomfördes två markanvisningstävlingar där det i ett fall erbjöds möjlighet till etablering av bostäder och i det 
andra,  etablering av verksamheter.        
 
Genom olika informationsinsatser och medborgardialoger så har det getts tillfälle till att informera och utbilda medborgare och 
interna kollegor om b.la hur bygglovsprocessen fungerar och hur man bör tänka gällande hållbart byggande. Inför 2020 så 
finns planer på att ta fram en informationsinsats som riktar sig till fastighetsägare              
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Att Karlshamn utvecklas hållbart 
på ett sätt som gynnar både 
tillväxten och ekologin. 

5 av 8 ledord i ÖP  
finns med i varje beslutad detaljplan. 
 (Ledord ÖP: Förtätning, Hållbara 
kommunikationer, Funktionsblandning, 
Servicenära, Naturnära, Miljövänlig 
energi, God infrastruktur och Levande 
landsbygd) 

75 % av 
beslutade 
detaljplaner. 

100% (7 av 7) Helt 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

Nämndens arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare och därmed en effektiv och innovativ kommun går enligt plan. 
Verksamheten har provat lösningar med syftet att vara en mer attraktiv arbetsgivare. Ett initiativ som kommer från 
medarbetarna gäller främst mobilt arbete d.v.s. möjlighet till att kunna arbeta utanför kontoret vid behov och när verksamheten 
och arbetet så tillåter. Detta har provats under året och ska nu utvärderas för att kunna vidareutvecklas.  
 
Även ett varierande arbete där alla kan ta olika ärenden har varit ett önskemål från de arbetsgrupper där man har samma 
kompetens. Detta är positivt både för medarbetarna men också för verksamheten som blir mindre sårbar. I de fall man har 
samma kompetens så finns det nu möjlighet till att fördjupa sig i olika delar vilket både ger ökad kompetens för den enskilde 
medarbetaren men också för gruppen som helhet. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

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

Personal som är tillsvidareanställd i 
verksamheter inom 
Byggnadsnämndens ansvarsområde 
ska arbeta kvar i organisationen. 
 

Minst 4 år 1 person som inte 
arbetat 4 år slutade 
under 2019 

Delvis 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 Svårigheten med att hitta en erfaren planeringsarkitekt för två avancerade projekt (Janneberg och Duveryd) har behövt 
lösas genom att verksamheten anlitat konsulter. 

 Större fokus på stora detaljplaner som skapar större samhällsnytta gör att mindre aktörer och gemene man eventuellt 
kommer att uppleva det negativt. 

 Även om vi tar in flera konsulter till planer så utesluter det aldrig egna insatser i form av myndighetsutövning. 
 Lösa den ansträngda situationen som finns bland planarkitekter för tillfället då det behöver startas upp fler detaljplaner 

samtidigt som det är svårt att rekrytera planarkitekter. Tex så har de markanvisningar som genomförts resulterar i två 
nya detaljplaner, vilket är resurskrävande. 
 

 

3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
 Trots två långtidssjukskrivningar löper verksamheten på tack vare tidiga konsultinsatser och kollegorna som rycker ut. 
 Arkitekturvecka har skapat mycket positiv reklam för staden och för förvaltningen då flera kollegor från andra 

avdelningar medverkade 
 Snabb anpassning till följd av kommunens nya vision Karlshamn 50000 gör att prioriteringen gällande detaljplanering 

främst kommer att handla om nya bostäder. 
 Flera viktiga rättsfall som rör både verksamheter och bostäder bedömdes enligt nämndens beslut trots motstående 

synpunkter 
 Arbetet med digitaliseringen löper på med befintliga resurser, teknisk projektledning av IT-strateg och strukturstöd av 

Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetstrateg. 
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4. Ekonomisk uppföljning 

Drift 20191231 

  

Budget  
2019 

Utfall  
2019 

Budgetavvike
lse 2019 

Utfall  
2018 

Intäkter 7 743 11 229 3 486 9 061 

          

Personalkostnader -11 173 -10 144 1 029 -10 190 

Övriga kostnader -3 239 -6 948 -3 709 -5 331 

          

Bruttokostnader -14 412 -17 092 -2 680 -15 521 

Nettokostnader -6 669 -5 864 805 -6 460 

 

NETTOKOSTNAD 

Helårsbudget 
2019 

Utfall 2019 Budgetavvikelse 
2019 

Utfall 2018 

BN del i förvaltningskansli -465 -465 0 -987 

Plan -2 081 -2 273 -192 -2 842 

Bygglov -2 156 -1 125 1 031 -903 

Mätning -1 967 -2 001 -34 -1 728 

Stadsbyggnadsavdelningen -6 669 -5 864 805 -6 460 
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6. Ekonomisk analys  

Kommentar och analys 
       
Positiv avvikelse om 805 tkr jämfört med budget. 
Verksamheterna plan, bygglov och mätning balanserar varandra. 

 

 

 

  

240



129 
 

7. Uppföljning internkontrollplan. Grönt = ingen avvikelse, Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse, Rött = Större allvarlig avvikelse 

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapport
ering till 

Markera  Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 
Beslutsattest av "egna 
kostnader"  

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

Redovis-
nings-chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunsty
relsen och 
nämnd 

☐ ☒ ☐ Bedömningen efter genomförda stickprovskontroller 

är att hanteringen av fakturor avseende 

mobiltelefonavgifter fungerar sämre 2019 än 2018. 

När det gäller hantering av representationskostnader 

samt egna utlägg är hanteringen jämförbar med 2018. 

Vid representation är den vanligaste bristen att det 

saknas uppgift om namngivna deltagare och syfte 

vilket gör att det inte går att avgöra om beslutsattest 

sker av eget representationsdeltagande. 

Bedömningen är att rutinen vad gäller egna utlägg 

följs. 

2018 och 2019 års intern kontrollområde attest av 

”egna kostnader” föreslås kvarstå 2020. Det finns 

uppdaterade regler för detta internkontrollområde. 

Bedömningen är därför att det finns tillräckliga regler/ 

informationsmaterial och stöd för att praktiskt kunna 

följa regelverken. Det är efterlevnaden som måste 

förbättras. 

 
Mutor och bestickning Kontroll av att information av 

policy mot mutor och andra 
oegentligheter har skett 

Personalch
ef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunsty
relsen och 
nämnd 

 X  50% av de svarande cheferna (svarsfrekvens 60%) har 
informerat sina medarbetare om policyn på olika sätt. 
Åtgärd: ta med i introduktionen för chefer en punkt 
om information till medarbetare om befintliga policys 
och riktlinjer 
 

Avslut av telefoner och 
datorer 

Kontroll av att rutin för avslut av 
telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunsty
relsen och 
nämnd 

 X  Är ej genomförd pga. att det inte finns organisatoriskt 
förankrade rutiner kring inlämning av enheter vid 
avslut. Förslag på hur IT-enheten kan vara ansvarig 
och ha uppföljningsplikt på detta kommer att 
presenteras för kommunledning 2020. 
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Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) Byggnadsnämnden återkommer med uppföljning av Intern kontroll 

Rättssäker 

myndighetsutövning 

Checklistor Nämnds-

ordföranden 

& förv.chef 

1 ggr/år Stickprov; 

granska  

plan- och 

bygglovs- 

processen 

Jan- dec Nämnd ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller kommer 
att genomföra vid avvikelse  

Beslut i nämnden enligt 

regelverken 

Laga kraft-vunna 

överklaganden som ej är enligt 

nämndens beslut 

Nämnds-

ordföranden 

& förv.chef 

Löpande 

information 

vid varje 

nämnds-

möte 

 
Jan- dec Nämnd ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller kommer 

att genomföra vid avvikelse  

På ett säkert sätt hantera 

situationer som upplevs som 

hotfulla för ledamöter 

Tillbudsrapporter Nämnds-

ordförande 

Information 

vid 

uppkomna 

tillfällen 

 
Jan-dec KS  ☐ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har eller kommer 

att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 2019 
Period: Jan-dec 
Nämnd: Överförmyndarnämnden  

Nämndsordförande: Susanne Olsson  

Förvaltning: Kommunledning 
Förvaltningschef: Daniel Wäppling 

Verksamhet, avdelning eller 
enhet: 

Överförmyndarnämnden  

Namnet på ansvarig chef: Daniel Wäppling 

 

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

 Utbildning av ställföreträdare 

 Rekrytering av ställföreträdare 

 Förordnande av tillfälligs ställföreträdare samt byten 

 Utreda behov av ställföreträdare 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

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

inriktningsmål. 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Samarbetet med kommunikationsenheten har vidareutvecklats under året. Rekryteringsfilmen har färdigställt och den har, i lite olika 
skepnader, använts på sociala medier och i bioreklam (under jan-mars 2020). Förhoppningen var att lösa vårt rekryteringsbehov då vi har för 
få gode män och förvaltare. Under hösten har nämnden beslutat att höja den lägsta arvodesnivån från och med 2020-01-01, så att arvodet 
ligger i nivå med vad SKR rekommenderar som lägstanivå. Vi klarar inte fullt ut att uppfylla tingsrättens förelägganden och därmed ett av 
kommunens obligatorium. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

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

Nämnden kan föreslå en ställföreträdare 
inom tingsrättens föreläggande 

80 %  Ej uppfyllt  
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Nämnden har ökat mångfalden av utbildningsmaterial under året som gått. Ställföreträdarna har av oss på mejl fått utbildningsmaterial från 
externa aktörer/myndigheter. Vi har också blivit klara med instruktionsfilmer om hur man fyller i en årsräkning och som också finns på vår 
hemsida. Vår förhoppning är att vi med detta format ska nå ut till fler än med en traditionell utbildningsinsats och att kunskapsspridningen 
därmed ska bli bredare. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Att nämnden ska kunna erbjuda 
ställföreträdarna en större variation 
av utbildningar 

2 utbildningar har skickats ut till de 
ställföreträdare som har mailadresser 

100 %  Helt 

Att nämnden ska kunna erbjuda 
ställföreträdarna en större variation 
av utbildningar 

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

100 %  Helt 

 

 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Informationstexten som ska ge ställföreträdarna påminnelse om vikten av att riskvärdera sina möten med huvudmännen har under 2019 
överlämnats för publicering men har ännu inte kommit upp på hemsidan. KF:s inriktningsmål och nämndens mål har därmed inte uppnåtts. 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden är en plats för trygghet 
och livskvalitet 

Ställföreträdarna känner sig trygga när 
de träffar huvudmännen 
 

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

 
Årsräkningarna blev inte fullt ut färdiggranskade i september månad vilket var nämndens mål. Dock var antalet icke granskade vid utgången 
av september månad färre än tidigare år vilket nämnde ser positivt på. Vår verksamhet har, ur den synvinkeln, blivit betydligt mer effektiv. 
Med fortsatt hög prioritet på granskning och fortsatt extraresurs för just granskning ska målet kunna uppnås under 2020. 
Målet att rekrytera 20 nya ställföreträdare har uppnåtts. Lanseringen under första halvan av 2019 av framtagen reklamfilm har dock inte fått 
så stor positiv effekt som vi hoppats på. Nämnden har under hela året försökt att tänka nytt och efter att vi haft en ”gäst-Instagrammare”, fått 
plats i lokaltidningen och haft glöggmingel tycker vi dock att det har gett ett visst ökat intresse.  
Tillsammans med Maria Rennemark på kommunikationsenheten har ett par stycken E-tjänster sjösatts på nämndens hemsida. Många 
ställföreträdare har visat uppskattning till att vi nu förenklar vissa moment i deras uppdrag och att nämnden blivit mer digital. 
 

Nämndens mål Nämndens indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

Att granskningen av årsräkningarna blir 
klar innan slutet av september månad 

100 %  Delvis 

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

Att 20 nya ställföreträdare samtycker till 
att få uppdrag 

100 %  Helt 

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

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

100 %  Helt 

Nämnden är en effektiv och 
innovativ organisation 

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

100 %  Helt 

 

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

verksamhetsområden,  resultat och måluppfyllnad. 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 
Inga förändringar har skett. 
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3. Nämndens framgångar  

Framgångar under året 
Nämnden har försökt visa upp vår verksamhet i en positiv kontext och har därför satsat på att finnas i social medier, pappersmedier, reklam 
på bio samt att arrangera glöggmingel i december med inbjuden journalistkår. Ett visst ökat intresse har uppmärksammats trots att det på 
lång väg inte täcker det behov vi har av nya ställföreträdare. Vi hoppas dock att det är början på en mer positiv syn på godmanskapet och till 
den verksamhet som överförmyndarnämnden bedriver och att det på sikt ger effekt i vårt rekryteringsarbete. Vi fick mycket positiv respons 
både av de som närvarade på minglet men också andra ställföreträdare som hört om vårt initiativ.  
 
Överförmyndarnämnden har erbjudit ställföreträdarna en en-dagsutbildning där en extern föreläsare gick igenom grunderna i ett 
ställföreträdarskap. Detta var ett sätt att ge ställföreträdarna en bra grund att stå på, så att de skulle känna sig mer trygga i sina uppdrag. 
Utbildningen var mycket uppskattad. En mer utförlig broschyr har även tagits fram där uppdragstagarna lätt kan hitta grundläggande 
information om ställföreträdarskap. 
 
Nämnden engagerande under hösten en erfaren ställföreträdare för att vara gäst på kommunens Instagramkonto. Hon visade under 1 vecka 
upp hur det är att vara god man. Det har fått stor spridning med relativt många visningar och positiva kommentarer.  
 
Nämnden har tillsammans med kommunikationsenheten tagit fram en reklamfilm, som efter det att vi i december tecknat ett kvartalsavtal 
med bio Metropol, kommer att visas under jan-mars 2020 på bion i Karlshamn och Ronneby.  
 
Nämnden har blivit mer digital till glädje för många ställföreträdare. Två nya E-tjänster finns på vår hemsida tillsammans med 
informationsfilmer gällande hur en årsräkning ska fyllas i. Vi har fått positiv respons på detta digitaliseringsarbete och många tycker att det 
underlättat deras uppdrag som ställföreträdare. Nu behöver vi fortsätta detta arbete så effekten av digitaliseringen kan bli större.  
  
Nämnden har tecknat avtal för att övergå till ett nytt ärendehanteringssystem som heter WärnaGo. Arbetet har löpt på utan några större 
problem och där vi mer eller mindre lyckades hålla oss till vår satta tidsplan. Senhösten brukar vara verksamhetens minst intensiva period 
så planeringen har varit den bästa möjliga.   
 
Arbetet med att effektiviserar vår granskning av årsräkningar har gett resultat. Risk- och väsentlighetsanalysen har gjort granskningen mer 
relevant och mer tidseffektiv. Nämnden har tagit beslut på vilka granskningsrutiner som ska brukas vilket har inneburit mer av 
rimlighetsbedömningar och mindre sifferkontroll. Granskningen har också fått en generellt högre prioritet vilket också varit en bidragande 
orsak till en snabbare granskning.  
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4. Ekonomisk uppföljning 

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

Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Utfall 

2018

Intäkter 100 138 38 459

Personalkostnader -2 962 -2 346 616 -2 519

Övriga kostnader -473 -372 101 -185

Bruttokostnader -3 435 -2 718 717 -2 704

Nettokostnader -3 335 -2 580 755 -2 246
 

5. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 

Kommentar och analys 
Nämnden har under hösten migrerat till ett nytt ärendehanteringssystem vilket inneburit en investering på drygt 145 000 kr. Från och med 
december befinner sin nämnd i skarp drift i WärnaGo. 
 
Vi har intensifierat vårt arbete med att försöka uppfylla ett av de obligatorier som finns i verksamheten; att kunna föreslå ställföreträdare till 
de som är berättigade till det. Under året har nämnden därför investerat ett antal kampanjer i sociala medier. Exempelvis har vi haft en 
”gäst” som på kommunens Instagram-konto, som skrivit om sitt uppdrag som god man. Vi har också producerat en film som visats på 
Instagram, Youtube och kommunens hemsida. Nämnden har också köpt annonsplats i lokaltidningen för att därigenom locka intresserade 
till det glöggmingel som vi arrangerade den 14 december. Nämnden har också investerat i litteratur som under 2020 kommer nya 
ställföreträdare till del och som förhoppningsvis kommer ge tryggare och mer pålästa gode män och förvaltare. 
  
Med början den 1 januari 2020 har nämnden köpt reklamtid på biografen i Karlshamn (reklam på biografen i Ronneby ingick i priset) för ett 
kvartal och förhoppningsvis ger det ett inflöde av personer som vill ta på sig uppdrag som ställföreträdare.   
Trots att nämnden investerat i flertalet aktiviteter under året har nämnden lyckats hålla oss inom aktuell budgetram.  
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7. Uppföljning internkontrollplan   

Grönt = ingen avvikelse 

Gult = Mindre ej allvarlig avvikelse 

Rött = Större allvarlig avvikelse  

Rutin/system Kontrollmoment 
Kontroll 
ansvar 

Frekvens  Metod 
Mät  
period 

Rapporteri
ng till 

Marker
a  

Åtgärd 

Förvaltningsgemensamma (fastställs av KS) 

Beslutsattest av 
"egna kostnader"  

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

Redovis-
nings-
chef 

2 gånger 
under året 

Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyr
elsen och 
nämnd 

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

Mutor och 
bestickning 

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

Personal
chef 

1 gång Enkät till 
chefer 

Hösten 
2019 

Kommunstyr
elsen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Avslut av telefoner 
och datorer 

Kontroll av att rutin för avslut 
av telefoner och datorer följs 

IT-chef 1 gång Stickprov Hösten 
2019 

Kommunstyr
elsen och 
nämnd 

   Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse 

Nämndens verksamhetsspecifika kontrollpunkter (fastställs av respektive nämnd) 

 Kontroll av att 
förteckningar 
lämnas in 

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

 Utses av 
närmsta 
chef 

 1 gång  Utdrag 
ur Wärna 

 aug-sep 

 

 nämnden ☒ ☐ ☐ 
 

 Är tillgångarna 
spärrade på ett 
korrekt sätt 

Kontrollera inkommen 

förteckning från 2019 om 

det framgår att tillgångarna 

är spärrade på ett korrekt 

sätt 

 Utses av 
närmsta 
chef 

 1 gång  Kontroll 
i akt 

 Aug-
sep 

 nämnden ☐ ☐ ☒ Ny rutin har skrivits fram där det förtydligas 
vad som ska göras vid en granskning av 
förteckning. 
Wordmallar har skapats för begäran om 
komplettering samt brev till bank för 
förtydligande om deras skyldighet att 
spärra konto.   
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 Nämndens beslut 
följs upp 

 Kontroll i beslutslogg att 
tagna beslut har följts upp. 

 Utses av 
närmsta 
chef 

 1 gång  Kontroll 
av 
beslutslo
gg 

 Aug-
sep 

 nämnden ☒ ☐ ☐ Kommentera vilka åtgärder nämnden har 
eller kommer att genomföra vid avvikelse  
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RESULTATRAPPORT KARLSHAMNSBOSTÄDER AB ÅR 2019 
Period: Jan-dec 
Bolag: Karlshamnsbostäder AB 

Bolagsordförande: Ola Persson  

VD: Kristina Söderling 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun 

 Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer 

 Bolaget ska inom kommunen köpa, sälja, bebygga, förvalta, riva och utveckla fastigheter eller 
tomträtter med bostadslägenheter och lokaler 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Vi arbetar aktiv med att minska vår miljöpåverkan. Genom vårt projekt EPC, energisparåtgärder, minskar vi vår energiförbrukning. Vi är med i 
Allmännyttans klimatinitiativ vilket innebär att vi ska vara fossilfria 2030. Vi är miljödiplomerade. 
Genom vår Bosociala enhet arbetar vi aktivt med att våra hyresgäster ska vara delaktiga samt kunna påverka sitt boende.  
Genom olika aktiviteter arbetar vi även med integration och inkludering. Exempelvis anordnar vi träffar med samhällsinformation, svenskundervisning. 
Vi erbjuder våra hyresgäster Trygghetsjour på kvällar och helger. 

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

EPC genomförs 2018-2020 Energibesparing 17% (pågår till 2020)  100% Helt 

Miljödiplomerade   100% Helt 

Deltar i Allmännyttans klimatinitiativ   100% Helt 
Stormöte alla hyresgäster   100% Helt 
Trygghetsjour   100% Helt 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Våra nya hyresgäster erbjuds utbildning genom vår Boskola.  
Vi anordnar även studiecirklar i samarbete med Vuxenskolan exempelvis Språkskolor, Odlingscafé. 
Vi erbjuder även läxhjälp, anordnar dansgrupper mm 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Boskola för nyinflyttade   100% Helt 

Språkskolor ute på områdena   100% Helt 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Vi har ökat vårt underhåll på våra fastigheter senaste året. 
Vi erbjuder våra hyresgäster olika tillval för att de ska kunna påverka standarden i sitt boende. 
Ett nytt Trygghetsboende, Korpalyckan, med 23 nya lägenheter stod klart 191001. 
Sista etappen av Östralycke, vårdboende, blev klart 190701. 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

25 nya bostäder   100% Helt 

Minst 1 fastighetsköp   100% Helt 

Planerat underhåll > branschsnittet   110% Helt 
 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Genom att sponsra olika föreningar i Karlshamns kommun uppmuntrar vi föreningslivet. 
Vi har ett nära samarbete med Karlshamns United. Vi anordnar tillsammans med dem olika aktiviteter i våra områden. Detta har resulterat i mindre 
skadegörelse. 
Vi samarbetar med Lunds universitet i projekt gällande äldres boende med fokus på tillgänglighet och sociala rättigheter. 
Genom olika bosociala projekt skapar vi samhörighet i våra områden, exempelvis odlingsbäddar, kaféverksamhet. 
Låg omflyttning är också viktigt för att skapa trygghet i våra områden, vet du vem grannen är känner du dig tryggare.  
Under året har vi även valt att sats extra på bättre belysning i våra områden, för att öka trygghetskänslan. 
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Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

1 bosocial investering om 800 000 kr   0% Ej uppfyllt  

Bostadssocial stimulans   7 nya 
odlingsbäddar 

Helt 

Aktiviteter med Karlshamns United   100% Helt 
Omflyttning < 15%    Välj status 
Förbättrad belysning Enligt plan  100% Helt 
Äldres boende – samarbete med 
Lunds universitet 

  100% Helt 

Nöjd kund index > 85%  83%  98% Delvis 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Kompetensutveckling för våra medarbetare är viktigt. Både interna och externa utbildningar erbjuds för alla. 
Vi arbetar enligt LEAN. 
Genom att skaffa/skapa nya nätverk inom vår bransch utvecklar vi våra kunskaper. 
För att främja hälsan för våra medarbetare har vi från 2019 erbjudit alla ett friskvårdsbidrag.  
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Utbildning 25 000 kr/anställd   100% Helt 

5 förbättringar inom LEAN   80% Delvis 

Nya nätverk 3 st  100% Helt 
Kort sjukfrånvaro < 1,5%    Välj status 
Nöjd Medarbetar Index > 90%  86% 96% Delvis 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 Många uppsägningar på lokalavtal från kommunen, vilket innebär att vi framöver har stora vakanser på lokalsidan. Om 
möjligt bygger vi om till lägenheter men detta innebär att vi eventuellt måste dra ner på visst planerat underhåll för att 
bibehålla vår likviditet. 

 Ny VD, Marknadschef samt Ekonomichef innebär att nya tankar och idéer kommer in i organisationen. 

 Fördröjning av detaljplaner innebär eventuellt att planerad nyproduktion blir försenad. 

 Kommuninvests signaler om minskade lånemöjligheter för vår kommun 

 Höga vakanser i våra studentlägenheter, minskar antalet platser på högskolan, ökar vakanserna 
 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
 Hög uthyrningsgrad över vårt mål på 99% 

 God ekonomikontroll 

 Fortsatt kostnadseffektiviseringar 

 Engagerade och kompetenta medarbetare 

 Engagerad och kompetent styrelse 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

Budget 2019 Utfall 2019 Budgetavvikelse 

2019

Utfall 2018

Rörelsens intäkter 224 230 218 040 -6 190 208 875

Rörelsens kostnader -131 237 -134 177 -2 940 -131 273

Av- och nedskrivningar -38 746 -33 897 4 849 -33 226

Finansiellt netto -16 246 -13 590 2 656 -9 910

Resultat efter finansiella poster 38 001 36 376 -1 625 34 466  
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5. Investeringsuppföljning 

 

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
De lägre intäkterna mot budget beror på lägre hyror på lokalsidan än budgeterat. Ökade kostnader jämfört mot budget beror på ökning av 
framför allt vatten- och brandskador. Lägre avskrivningar beror främst på att totala investeringen på Östralycke blev lägre än budget. 
Eftersom våra stora projekt blivit försenade och vi inte behövt lyfta lån har räntekostnaderna blivit lägre. 
Gällande våra investeringar så är Möllebacken försenat på grund av problem med bygglovet samt är vår nyproduktion framflyttad eftersom 
detaljplanerna är försenade. 
Gällande investeringar enligt underhållsplan och stambyte ligger vi över budget eftersom vissa projekt försenats från 2018 samt att vi 
redan nu börjat på en del projekt som avser 2020. 

 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Östralycke 4 56 000 69000 -13 000

Nyproduktion Hällaryd 15 000 300 14 700

Ombyggnad Mariegården 11 000 16300 -5 300

Ombyggnad Försäkringskassan 5 000 13000 -8 000

Renovering Möllebacken 60 000 700 59 300

EPC 30 000 19500 10 500

Förtätning Möllebacken 200 0 200

Trygghetsboende Östralycke 32 000 32800 -800

Nyproduktion Mörrum 3 000 500 2 500

Nyproduktion Svängsta 11 000 400 10 600

Ombyggnad Höralyckan 5 000 0 5 000

Ombyggnad Perennagården 2 000 600 1 400

Enligt underhållsplan 16 000 38000 -22 000

Övrigt 3 600 3600 0

60 st stambyte 9 000 11000 -2 000

Inköp maskiner 600 1800 -1 200

Socialt projekt 800 400 400

Summa 260 200 207 900 52 300
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7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 2015 2016 2017 2018 2019

Balansomslutning 

ttkr 890 1057 1155 1266 1471

Soliditet % 19 18 19 19 18

Avkastning TK % 4 4 4 4 3

Avkastning EK % 11 16 14 14 13

 

 

8. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av uppföljning av intern kontroll. Uppföljning ska ske för perioden 2019-01-01--2019-12-31  
 

Årets fokus för internkontroll är Leasing av bilar samt Upphandlingar.  
Gällande leasing av bilar har ny rutin skapats. Uppföljning på upphandlingar sker löpande. 
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RESULTATRAPPORT KARLSHAMNS ENERGI MED 

DOTTERBOLAG ÅR 2019 
Period: Jan-dec 
Bolag: Karlshamn Energi med dotterbolag 

Bolagsordförande: Annika Westerlund 

VD: Anders Strange 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Värme & Kyla 

 Elnät 

 Bredband 

 Vatten 

 Elhandel & Vindkraft 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Karlshamn Energi bidrar till att nå kommunens mål att alla permanentboende ska ha möjlighet att anslutas till bredband. 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

På affärsmässig grund bygga 
infrastruktur av fiber för att nå alla 
permanentboende i våra 
definierade områden till slutet av år 
2021. 

 100% år 2021 Mäts årsvis 
Årets mål har 
uppnåtts 

Helt 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

 
KEAB arbetar aktivt för att långsiktigt nå målet förnyelsebar leverans av fjärrvärme dels genom att ersätta produktion baserad på fossila 
bränsle till bland annat bioolja och dels genom att försöka få utökad leverans från Södra Cell.  
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Mål kring koldioxidutsläppen från 
fjärrvärmeverksamheten ska 
understiga 5 g/kWh år 2019. Det 
långsiktiga målet är ett 
fossilbränslefritt och klimatneutralt 
fjärrvärmesystem 

Mängd koldioxidutsläpp per såld mängd 
fjärrvärme 

5 gr/såld kWh 
fjärrvärme 

Utfall jan-dec:  
0,5 gr/kWh 
 

Helt 
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5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

KEAB Elnät – oaviserad 
medelavbrottstid (min/kund) i eget 
elnät ska vara mindre än 25 min/år 
som ett rullande genomsnitt över tre år 

 <25 min/år Mäts helårsvis Helt 

KEAB – våra medarbetare ska vara 
friska, trivas och må bra. 

Uppföljning sjukfrånvaro på kort och lång 
sikt, övertidsrapportering, NMI-index 

 Mäts helårsvis Helt 

 

2. Förändrade förutsättningar 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
Involvering av verksamheten inom Vatten & Avlopp i KEAB har varit, och är fortsatt, en utmaning.  
Många åtgärder och aktiviteter är implementerade och processen fortsätter. 
 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under 2019 
KEAB redovisar ett operativt resultat efter finansiellt netto på 25,5 mnkr vilket överträffar budget med 2 mnkr. I bokslutet inkluderas 
kostnad för nedskrivning av fiber till landsbygden på 12 mnkr. Resultatförbättringen består främst förbättrat resultat inom bredband och 
ökat täckningsbidrag från fjärrvärmen, vilket är mycket positivt.  
 
I verksamheten pågår projekt inom alla affärsområden; bland annat så färdigställs ett antal bredbandsprojekt under året, 
reinvesteringstakten har ökat inom Elnät och flera förbättringsprojekt har påbörjats inom Vatten. Mörrums reningsverk har stängts och 
avloppsvatten leds nu till Sternö Reningsverk, vilket är en stor miljöförbättring. 
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Inom Värme har vi installerat en ny panna baserad på bioolja. Vi har också fått beslut avseende förhandsregleringen inom Elnät vilket 
ligger i linje med våra förväntningar, även om myndigheten har utgått från ett väsentligt lägre avkastningskrav än i föregående period.  
 
KEAB har även lanserat nya energitjänster såsom solceller och laddboxar för företag och privatpersoner, vilket är ett område som växer 
snabbt. 

 

 

4. Ekonomisk uppföljning 

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

TKR

Budget 2019 Utfall 2019 Budget-avvikelse 

2019

Utfall 2018

Rörelsens intäkter 324 995 325 788 793 249 864

Rörelsens kostnader -306 571 -305 972 599 -228 552

Finansiella intäkter 100 100 0 120

Finansiella kostnader -7 024 -6 862 162 -3 132

Resultat efter finansiella poster 11 500 13 054 1 554 18 300

Nettoinvesteringar 136 245 139 800 3 555 80 644
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5. Investeringsuppföljning 

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

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Värme & Bredband 73 040 74 947 1 907

Elnät & övrigt inom KEAB 25 475 21 308 -4 167

Vatten 34 730 43 545 8 815

Summa 133 245 139 800 6 555

 

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys av det ekonomiska utfallet 
Karlshamn Energi koncernen redovisar ett starkt resultat under året, tack vare förbättrat resultat inom samtliga affärsområden.  
Inom affärsområde Värme har vi haft betydligt lägre volymer och intäkter pga. den milda vintern, vilket har kompenserats ekonomiskt av 
mycket hög leverans från Södra Cell. I redovisat resultat på 13,1 mnkr ingår nedskrivningar för bredbandstillgångar på landsbygden på 12 
mnkr. 
Affärsområde Vatten inkluderas från 2019 inom Karlshamn Energi koncernen och har haft ett överskott under 2019 på 500 tkr, vilket har 
fonderats.  Under året har stora satsningar genomförts för att förstärka organisationen och förbereda för framtiden vattenförsörjning.  
 
Investeringar uppgår till 139,8 mnkr vilket är lite högre än budget föranlett av utbyggnad av VA till Granefors bland annat. 
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7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

 

 

8. Uppföljning internkontroll 

Kommentarer intern kontroll 
KEAB är certifierat inom ISO för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Inom ramen för detta sker systematisk uppföljning av KEABs 
ledningssystem, både extern och intern med revision. 
Interna skyddsronder genomförs 7 gånger per år med fokus på avvikelser och förbättringsförslag. 
System för avvikelsehantering inkl. visselblåsarfunktion finns. 
 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmått 2015 2016 2017 2018 2019

Resultat e fin netto, operativt, mnkr 12,7 10,4 16,3 18,3 25,5

Andel förnyelsebar fj.v. prod 96,2% 93,1% 98,2% 98,6% 99,9%

Infrastruktur fiber till hushåll i kommunen 79% 85% 95%
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RESULTATRAPPORT KARLSHAMNS HAMN AB ÅR 2019 
Period: Jan-dec 
Bolag: Karlshamns Hamn AB 

Bolagsordförande: Anders Karlsson  

VD: Mats Olsson 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Hamnverksamhet 

 Logistikverksamhet 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 

Vi har diskuterat detta i Ledningsgruppen och kommer att ta jobba fram nya målsättningar kopplade till detta. 

 

Hur vi kan ta ansvar för morgondagens samhälle tolkar jag är att tillse att hamnen utvecklas genom en långsiktig tillväxt med 

bra miljöhänsyn för invånarnas bästa i balans med företagets lönsamhet. Vi jobbar aktivt med vårt miljöarbete och utvecklar 

det hela tiden framåt. Under året har vi bl.a. Installerat ett filtersystem i alla dagvatten brunnar som tar hand om tungmetaller 

m.m. Vår tvätthall är uppdaterad så den uppfyller de senaste miljökriterierna med oljeavskiljare o.s.v. En av våra stora varor 

som vi jobbar med kommer på tåg och skeppas ut på båt vilket är miljömässigt ett bra sätt att transportera varor på. 

 
En viktig del är att våra investeringar görs rätt och att hamnen växer. 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Långsiktigt omsättningsmål 200 mnkr Omsättning >160 mnkr 333 Helt 

Avkastning på sysselsatt kapital ROCE >2,5% Ej klart Helt 
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2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 

 

Här ska vi försöka få in hur vi breddar kunskapen om hamnen till invånare och kunder, som är till gagn för hamnens 

utveckling. 

Vi utbildar vår personal så de följer utvecklingen inom branschen och håller sig uppdaterade på de senaste säkerhetsreglerna 

m.m. 

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Vart 3:e år tillse att vi har öppet hus Senaste Öppet Hus 2019 Väldigt populär dag Helt 

Minst 5 Studiebesök i hamnen per år Antal Studiebesök 5 4 Delvis 

 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 

Hållbar utveckling överlappar mål 1. Entreprenörskap är inbyggt i verksamheten – inget är omöjligt. Hur vi ska hitta mätetal på 

det blir lite svårare.  

För hållbar utveckling är bästa mätetalet att vår CO2 utvecklas bra. Vi har ett bra miljöinvesteringsprogram som kommer att 

ge långsiktig utveckling, med solceller som kommer att stå färdigt 2021. Led belysning är genomfört på många ställen inom 

hamnen 2019. Ny effektivare maskiner som drivs av el. mm. Dock ökade vi CO2 utsläppen 2019 p.g.a. stora tillfälliga 

volymökningar med mycket hantering av rör. Uträkning är dock ej klart ännu 

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Minskande CO2 utsläpp CO2 < år 2018  Ej klart Välj status 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 

Vi bygger ut vår säkerhetsorganisation efter de nya lagstiftningarna och kraven som gäller, vi har skrivit ett avtal med Stöd 

från Securitas för att klara detta. Det nya som kommer är gemensamma övningar inom totalförsvaret. Det är möjligtvis där vi 

skulle kunna försöka hitta något mätetal, alternativt antal olyckor och sjukskrivningar . 

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Antal olyckor    Välj status 

Våra anställda ska må bra % sjukskrivna <8.6% 4,7% Helt 

 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 

Effektivitet är en av våra viktigaste konkurrensmedel. Ett bra mått på detta är personalkostnad i relation till omsättning. Vi har 

en låg omsättning på personal, den större andelen har jobbat här länge. Vi tar hand om vår personal och erbjuder dem bl.a. 

friskvårdsbidrag för att hålla sin hälsa god samt så har vi företagshälsovård.  

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Automatisering, minskade 
personalkostnad i relation till 
omsättning 

% personalkostnad/omsättning <50% 48,1% Helt 
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Ändrade förutsättningar och utmaningar 

Årets affärsplan är uppdelad på 2 delar. Första halvåret var att dubbla antalet anställda och volym och samtidigt ta hand om 
servicen för alla andra kunder så vi har ngt att leva av för i framtiden efter att projektet är slut. Det har vi lyckats med till fullo 
samtidigt som vi fick komplikationer med strejker under året. Vi lyckades med en mycket nära kundkontakt bygga en ännu 
starkare kundrelation med ökat förtroende. 
 
Del 2 är den andra delen som påbörjades i september månad och varade året ut. Det är att börja arbeta med effektivisering, 
processutveckling och organisationsutveckling samt komma tillbaka till ett normalläge i bolaget efter det stora projektet vi haft 
under större delen av år 2019. Vi går också mot en lågkonjunktur, varför kostnadsreduktion är mycket viktigt. 
 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
Nordstream Projektet drevs till vår kunds fulla tillfredsställelse. 
Inga andra kunder drabbades servicemässigt av vår höga beläggning 
Vi slår omsättnings och vinstrekord för år 2019. 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

Budget 2019 Utfall 2019 Budgetavvikelse 

2019

Utfall 2018

Rörelsens intäkter 238 450 333 575 95 125 248 911

Rörelsens kostnader -173 835 -258 861 -85 026 -196 126

Av- och nedskrivningar -25 000 -26 747 -1 747 -21 733

Finansiellt netto -3 500 -3 800 -300 -4 233

Resultat efter finansiella poster 36 115 44 167 8 052 26 819  
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5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Mark/Kaj/Muddring 5 500 10 -5 490

Sjö och Terminal 43 100 40 877 -2 223

RoRo 21 850 6 151 -15 699

Oljehamn 15 375 21 661 6 286

Bogserbåtar 5 900 52 -5 848

Verkstad 2 730 2 913 183

Kombiterminal/IT 2 250 155 -2 095

Summa 96 705 71 819 -24 886  

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
NNordstream projektet är avklarat under året Det har tillkommit stora återställningskostnader andra halvåret, där kajer och vägar 

har slitits oerhört av den mycket tunga trafiken och höga belastningen. Trots mera kostnader och lägre intäkter senare delen av 

år 2019 så uppvisar vi en mycket bra vinst som överträffar vår budget. 

 

Ett nytt lån har tecknades om i september månad, där vi tidigare planerade att amortera bort det.  

 

Vissa genomförda investeringar har kunnat kostnads föras istället för att aktiveras. RoRo investeringar inväntar miljötillstånd 

från Vattendomstolen innan de kan påbörjas. 
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7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 2015 2016 2017 2018 2019

Omsättning 143,5 138,3 196 248,9 333,5

Vinst 9 5,7 28,2 26,8 45,8

ROCE 3,10% 2,20% 5,80% 4,90% 8,90%

Sjukfrånvaro 6% 4,70%

Soliditet 36,30% 38% 31% 29%

 

 

8. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av uppföljning av intern kontroll. Uppföljning ska ske för perioden 2019-01-01--2019-12-31 
Internkontroll följs upp på resp. styrelsemöte och inga hot föreligger. 
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RESULTATRAPPORT KARLSHAMNSBOSTÄDER AB ÅR 2019 
Period: Jan-dec 
Bolag: Karlshamnsbostäder AB 

Bolagsordförande: Ola Persson  

VD: Kristina Söderling 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Karlshamns kommun 

 Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer 

 Bolaget ska inom kommunen köpa, sälja, bebygga, förvalta, riva och utveckla fastigheter eller 
tomträtter med bostadslägenheter och lokaler 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Vi arbetar aktiv med att minska vår miljöpåverkan. Genom vårt projekt EPC, energisparåtgärder, minskar vi vår energiförbrukning. Vi är med i 
Allmännyttans klimatinitiativ vilket innebär att vi ska vara fossilfria 2030. Vi är miljödiplomerade. 
Genom vår Bosociala enhet arbetar vi aktivt med att våra hyresgäster ska vara delaktiga samt kunna påverka sitt boende.  
Genom olika aktiviteter arbetar vi även med integration och inkludering. Exempelvis anordnar vi träffar med samhällsinformation, svenskundervisning. 
Vi erbjuder våra hyresgäster Trygghetsjour på kvällar och helger. 

 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

EPC genomförs 2018-2020 Energibesparing 17% (pågår till 2020)  100% Helt 

Miljödiplomerade   100% Helt 

Deltar i Allmännyttans klimatinitiativ   100% Helt 
Stormöte alla hyresgäster   100% Helt 
Trygghetsjour   100% Helt 

 

 

 

 

 

 

274



163 
 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Våra nya hyresgäster erbjuds utbildning genom vår Boskola.  
Vi anordnar även studiecirklar i samarbete med Vuxenskolan exempelvis Språkskolor, Odlingscafé. 
Vi erbjuder även läxhjälp, anordnar dansgrupper mm 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Boskola för nyinflyttade   100% Helt 

Språkskolor ute på områdena   100% Helt 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Vi har ökat vårt underhåll på våra fastigheter senaste året. 
Vi erbjuder våra hyresgäster olika tillval för att de ska kunna påverka standarden i sitt boende. 
Ett nytt Trygghetsboende, Korpalyckan, med 23 nya lägenheter stod klart 191001. 
Sista etappen av Östralycke, vårdboende, blev klart 190701. 
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

25 nya bostäder   100% Helt 

Minst 1 fastighetsköp   100% Helt 

Planerat underhåll > branschsnittet   110% Helt 
 

4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Genom att sponsra olika föreningar i Karlshamns kommun uppmuntrar vi föreningslivet. 
Vi har ett nära samarbete med Karlshamns United. Vi anordnar tillsammans med dem olika aktiviteter i våra områden. Detta har resulterat i mindre 
skadegörelse. 
Vi samarbetar med Lunds universitet i projekt gällande äldres boende med fokus på tillgänglighet och sociala rättigheter. 
Genom olika bosociala projekt skapar vi samhörighet i våra områden, exempelvis odlingsbäddar, kaféverksamhet. 
Låg omflyttning är också viktigt för att skapa trygghet i våra områden, vet du vem grannen är känner du dig tryggare.  
Under året har vi även valt att sats extra på bättre belysning i våra områden, för att öka trygghetskänslan. 
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Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

1 bosocial investering om 800 000 kr   0% Ej uppfyllt  

Bostadssocial stimulans   7 nya 
odlingsbäddar 

Helt 

Aktiviteter med Karlshamns United   100% Helt 
Omflyttning < 15%    Välj status 
Förbättrad belysning Enligt plan  100% Helt 
Äldres boende – samarbete med 
Lunds universitet 

  100% Helt 

Nöjd kund index > 85%  83%  98% Delvis 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Kompetensutveckling för våra medarbetare är viktigt. Både interna och externa utbildningar erbjuds för alla. 
Vi arbetar enligt LEAN. 
Genom att skaffa/skapa nya nätverk inom vår bransch utvecklar vi våra kunskaper. 
För att främja hälsan för våra medarbetare har vi från 2019 erbjudit alla ett friskvårdsbidrag.  
 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Utbildning 25 000 kr/anställd   100% Helt 

5 förbättringar inom LEAN   80% Delvis 

Nya nätverk 3 st  100% Helt 
Kort sjukfrånvaro < 1,5%    Välj status 
Nöjd Medarbetar Index > 90%  86% 96% Delvis 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 

 Många uppsägningar på lokalavtal från kommunen, vilket innebär att vi framöver har stora vakanser på lokalsidan. Om 
möjligt bygger vi om till lägenheter men detta innebär att vi eventuellt måste dra ner på visst planerat underhåll för att 
bibehålla vår likviditet. 

 Ny VD, Marknadschef samt Ekonomichef innebär att nya tankar och idéer kommer in i organisationen. 

 Fördröjning av detaljplaner innebär eventuellt att planerad nyproduktion blir försenad. 

 Kommuninvests signaler om minskade lånemöjligheter för vår kommun 

 Höga vakanser i våra studentlägenheter, minskar antalet platser på högskolan, ökar vakanserna 
 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
 Hög uthyrningsgrad över vårt mål på 99% 

 God ekonomikontroll 

 Fortsatt kostnadseffektiviseringar 

 Engagerade och kompetenta medarbetare 

 Engagerad och kompetent styrelse 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

Budget 2019 Utfall 2019 Budgetavvikelse 

2019

Utfall 2018

Rörelsens intäkter 224 230 218 040 -6 190 208 875

Rörelsens kostnader -131 237 -134 177 -2 940 -131 273

Av- och nedskrivningar -38 746 -33 897 4 849 -33 226

Finansiellt netto -16 246 -13 590 2 656 -9 910

Resultat efter finansiella poster 38 001 36 376 -1 625 34 466  
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5. Investeringsuppföljning 

 

 

6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
De lägre intäkterna mot budget beror på lägre hyror på lokalsidan än budgeterat. Ökade kostnader jämfört mot budget beror på ökning av 
framför allt vatten- och brandskador. Lägre avskrivningar beror främst på att totala investeringen på Östralycke blev lägre än budget. 
Eftersom våra stora projekt blivit försenade och vi inte behövt lyfta lån har räntekostnaderna blivit lägre. 
Gällande våra investeringar så är Möllebacken försenat på grund av problem med bygglovet samt är vår nyproduktion framflyttad eftersom 
detaljplanerna är försenade. 
Gällande investeringar enligt underhållsplan och stambyte ligger vi över budget eftersom vissa projekt försenats från 2018 samt att vi 
redan nu börjat på en del projekt som avser 2020. 

 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Östralycke 4 56 000 69000 -13 000

Nyproduktion Hällaryd 15 000 300 14 700

Ombyggnad Mariegården 11 000 16300 -5 300

Ombyggnad Försäkringskassan 5 000 13000 -8 000

Renovering Möllebacken 60 000 700 59 300

EPC 30 000 19500 10 500

Förtätning Möllebacken 200 0 200

Trygghetsboende Östralycke 32 000 32800 -800

Nyproduktion Mörrum 3 000 500 2 500

Nyproduktion Svängsta 11 000 400 10 600

Ombyggnad Höralyckan 5 000 0 5 000

Ombyggnad Perennagården 2 000 600 1 400

Enligt underhållsplan 16 000 38000 -22 000

Övrigt 3 600 3600 0

60 st stambyte 9 000 11000 -2 000

Inköp maskiner 600 1800 -1 200

Socialt projekt 800 400 400

Summa 260 200 207 900 52 300
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7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 2015 2016 2017 2018 2019

Balansomslutning 

ttkr 890 1057 1155 1266 1471

Soliditet % 19 18 19 19 18

Avkastning TK % 4 4 4 4 3

Avkastning EK % 11 16 14 14 13

 

 

8. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av uppföljning av intern kontroll. Uppföljning ska ske för perioden 2019-01-01--2019-12-31  
 

Årets fokus för internkontroll är Leasing av bilar samt Upphandlingar.  
Gällande leasing av bilar har ny rutin skapats. Uppföljning på upphandlingar sker löpande. 
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RESULTATRAPPORT KREATIVUM I BLEKINGE AB ÅR 2019 
Period: Jan-dec 
Bolag: Kreativum i Blekinge AB 

Bolagsordförande: Per-Ola Mattsson 

VD: Mathias Roos 

 

Bolagets verksamhetsområden 
 Besöksmål turism/allmänhet 

 Programverksamhet elever 

 Lärarfortbildningar 

 Evenemang och mässor 
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Resultat och måluppfyllelse: 
 

1. Bolagets bedömning av resultat och måluppfyllelse 
 

1. Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 
 
Verksamheten syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, i syfte att möta kompetensbehovet i regionen samt för att bidra till 
omställningen till ett mer hållbart samhälle avseende sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. 
 
Aktiviteter som erbjuds har ett uttalat mål att verka för en breddad rekrytering, det inkluderar såväl aktiviteter riktade till elever som lärare. 
 
I förlängningen ökar det egenförsörjning. Vi arbetar också för att synliggöra vad utbildningarna leder till i samverkan med företag och organisationer.  
 
Vi förstärker lärandet även på fritiden för kommuninvånarna.  
 
Kreativum utgör ett attraktivt besöksmål för både egna invånare och tillresande turister.  

 

 

 

 

 

 

 

282



171 
 

2. Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 
 
Kreativum arbetar för att ”öppna dörren” för fler elever ska välja naturvetenskap och teknik. Det innebär att vi arbetar målinriktat med såväl genus 
som nyanlända, och genom att medvetet visa på möjligheten för elever som inte har föräldrar med akademisk bakgrund. Kreativum arbetar också 
inom flera integrationsprojekt tillsammans med kommunens enheter, bland annat ”Ingenjörsspåret” samt ”Språkstödjare”. Under perioden har 
Kreativum påbörjat flera aktiviteter riktade mot äldre åldrar än bolaget traditionellt sett arbetat mot. Detta inkluderar bland annat aktiviteter 
gentemot pensionärer. 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Öka intresset och kunskaperna inom 
teknik, naturvetenskap, entreprenörskap 
och hållbar utveckling hos barn, unga och 
allmänhet. 

Antalet bokade skolbesök, antal 
lärarfortbildningsdagar samt antalet besökare 
totalt.  

10 000 skolbesök 
 
40 000 övriga 
besökare. 

12 064 skolbesök 
 
41 921 övriga 
besökare 

Helt 

 

3. Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 
 
Kreativums verksamhet genomsyras av ett entreprenöriellt tillvägagångssätt. Det betyder att vi vill stimulera besökarnas kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Vi vill alltså stärka en del av besökarnas grundläggande potential till inflytande, 
delaktighet och möjligheter.  

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Verka för en breddad rekrytering, 
entreprenöriellt förhållningssätt, att 
synliggöra yrken med stort 
kompetensbehov. 

Antal genomförda aktiviteter med inriktning 
kompetensförsörjning. 

Fem 
heldagsevenemang 

Sex 
heldagsevenemang. 

Helt 

Samverka nära och konkret kring 
kompetensförsörjning med det regionala 
näringslivet.  

Antalet gemensamma initiativ och evenemang. Återkommande 
samverkan med 
minst 10 företag 

Återkommande 
samverkan med 16 
företag 

Helt 

Entreprenöriellt lärande ska genomsyra 
aktiviteterna, med Skolverkets definition 
som utgångspunkt. 

Aktiviteter, såväl lokalt som nationellt, där 
entreprenörskap står i fokus ska erbjudas elever 
under året. 

  Helt 
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4. Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 
 
Vi förstärker lärandet även på fritiden för kommuninvånarna.  
 
Kreativum utgör ett attraktivt besöksmål för både egna invånare och tillresande turister.  

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Kreativum avser att erbjuda aktiviteter 
för att bredda utbudet på fritiden till att 
omfatta även teknik och naturvetenskap 

Antal aktiviteter som erbjuds allmänheten 
(ForskarFredag, Unga Forskare, Fritidskurser, 
Lilla Kulturdagen, Kulturnatten, 
Östersjöfestivalen etc.) 

Medverkande eller 
arrangör på minst 
fyra evenemang 

Medverkande eller 
arrangör på sex 
evenemang  

Helt 

Bidra genom att erbjuda såväl enskilda 
evenemang och aktiviteter som ett brett 
basutbud. 

Antal evenemang   Helt 

 

5. Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ kommun. 
 
Kreativum Science Center bidrar till att staden Karlshamn är attraktiv för alla. Vi kompletterar utbudet av fritidsaktiviteter. Våra fritidskurser startades 
då vi hade föräldrar som uttryckte starka önskemål om teknikrelaterade aktiviteter. 
 
Genom en bred samverkan med företagen ökar vi Karlshamns attraktivitet för de företag som verkar i regionen. 

Bolagets mål Bolagets indikatorer Indikatorsnivå Utfall indikator Status 
indikator 

Relevant och kärnfull förnyelse av 
bolagets basutbud. 

Antal nya skolprogram samt utställningar. Ett nytt skolprogram 
och en ny utställning. 

Två nya skolprogram 
och en ny utställning. 

Helt 
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2. Förändrade förutsättningar, utmaningar och omvärldsanalys 
 

Ändrade förutsättningar och utmaningar 
2019 har präglats starkt av hårda besparingar hos de av bolagets målgrupper som finansieras genom offentliga medel. Intäkter för bokade skolbesök 
samt gruppbokningar från offentliga organisationer har kraftigt understigit årets budgeterade intäkter. Intäktsbudgeten lades med en försiktig 
uppskrivning baserat på intäkter 2017. 2017 var det senaste året med obruten, ordinarie verksamhet utan bland annat ej tillsatta vakanser på 
nyckelpositioner inom utställningsproduktion och marknadsföring. Väsentliga intäktsbortfall under 2019 gäller bland annat Karlshamns kommun med 
2 300 000 kronor. Redan under 2018 var bolagets anläggningstillgångar till största del avskrivna och förbrukade. På grund av en sliten anläggning har 
Kreativum inte kunnat attrahera allmänheten till den grad som man behövt och inte heller kunnat utöka öppettider för allmänbesök. På 
kostnadssidan har det under året bromsats och kostnaderna understiger det man budgeterat för. Kostnader per besökare har under 2019 varit 
likvärdig med andra svenska science centers av samma storlek, som Navet i Borås samt Technicus i Härnösand. 

 

3. Bolagets framgångar  

Framgångar under året 
De bästa besökssiffrorna på fyra år. 
 
Under året har bolaget gått över till ett nytt kollektivavtal, effektiviserat ekonomi- och administrationsfunktionerna, samt stabiliserat ytterligare 
nedgång i anläggningen. Gällande antalet besökare, har Kreativum trots svåra omvärldsförutsättningar vänt nedåtgående besökarantal. Bolaget har 
under 2019 även haft ett högre snitt av intäkt per besök än branschen i medeltal. 2019 år hade verksamheten 41 921 besökare, vilket är en 
ökning med 8 % från 2018. Bokade skolbesök var 12 064, en ökning med 20 % från 2018. Enligt besöksnäringens beräkningsmodell, har Kreativums 
turistbesökare under 2019 tillfört ett värde omfattande 14 400 000 kronor till det lokala näringslivet i Karlshamn. 
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4. Ekonomisk uppföljning, drift 

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

Budget 2019 Utfall 2019 Budgetavvikelse 

2019

Utfall 2018

Rörelsens intäkter 13 904 500 6 192 150 -7 712 350 8 567 842

Rörelsens kostnader -20 040 000 -17 602 787 -2 437 213 -13 343 595

Av- och nedskrivningar -400 000 -113 495 -286 505 -116 733

Finansiellt netto

Resultat efter finansiella poster -6 535 500 -11 524 133 -10 436 068 -4 892 486  

 

5. Investeringsuppföljning 

Investeringsprojekt, belopp i tkr
Budget 

2019

Utfall 

2019

Budgetavvikelse 

2019

Ersättningsinvesteringar 2 850 000 850 000 -2 000 000

0

0

0

Summa 2 850 000 850 000 -2 000 000  
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6. Ekonomisk analys av såväl drift som investeringar 
 

Kommentarer och analys 
2019 har präglats starkt av hårda besparingar hos de av bolagets målgrupper som finansieras genom offentliga medel. Intäkter för bokade skolbesök 
samt gruppbokningar från offentliga organisationer har kraftigt understigit årets budgeterade intäkter. Intäktsbudgeten lades med en försiktig 
uppskrivning baserat på intäkter 2017. 2017 var det senaste året med obruten, ordinarie verksamhet utan bland annat ej tillsatta vakanser på 
nyckelpositioner inom utställningsproduktion och marknadsföring. Väsentliga intäktsbortfall under 2019 gäller bland annat Karlshamns kommun med 
2 300 000 kronor. Redan under 2018 var bolagets anläggningstillgångar till största del avskrivna och förbrukade. På grund av en sliten anläggning har 
Kreativum inte kunnat attrahera allmänheten till den grad som man behövt och inte heller kunnat utöka öppettider för allmänbesök. På kostnadssidan 
har det under året bromsats och kostnaderna understiger det man budgeterat för. Kostnader per besökare har under 2019 varit likvärdig med andra 
svenska science centers av samma storlek, som Navet i Borås samt Technicus i Härnösand. 

 

7. Verksamhetsmått/ nyckeltal  

Verksamhetsmått 2015 2016 2017 2018 2019

 

8. Uppföljning intern kontroll   

Redovisning av uppföljning av intern kontroll. Uppföljning ska ske för perioden 2019-01-01--2019-12-31 
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Folkhälsobokslut 2019  
 

Inledning 
I riktlinjerna för kommunens folkhälsoarbete har kommunstyrelsen beslutat att en gemensam bild 

över kommunens folkhälsoläge ska finnas. Med anledning av detta har en kort lägesbild 

sammanfattats med indikatorer som kommunen bör följa. Lägesbilden syftar till att identifiera 

utvecklingsområden samt ge underlag för prioriteringar i kommunens folkhälsoarbete. 

Befolkning 

I kommunen bodde år 2019 drygt 32 300 invånare där befolkningen de senaste 10 åren sakta har 
ökat för varje år. Befolkningen har ökat främst på grund av att det flyttat in fler invånare än vad som 
flyttat ut. Antalet som föds respektive dör i kommunen ligger på en jämn nivå och har gjort sedan 
åtminstone 2009.  I Karlshamns kommun föds det 1,73 barn per kvinna, vilket är något under 
rikssnittet, som 2018 låg på 1,75 barn per kvinna.  
 
En befolkningskurva som ökar i ett lagom tempo kan innebära goda förutsättningar för att 
kommunen ska utvecklas i en positiv riktning. Om en kommuns befolkningsnivå ökar eller minskar i 
ett för högt tempo kan kommunen få svårt att hantera de förändringar det innebär för exempelvis 
arbetsmarknaden, belastning på skola, belastning för hälso- och sjukvård, bostäder m.m.  
Eftersom befolkningsökningen till största del beror på att antal nyinflyttade i kommunen ökar finns 
det en del av befolkningen som kommer hit som helt nya invånare, både inrikes- och utrikes födda. 
På kommunens hemsida finns det några punkter som kan vara till hjälp när man som ny i Sverige 
kommit till just Karlshamn. Där finns beskrivet vad kommunen kan hjälpa till med samt vad och till 
vem man kan vända sig för stöd. Introduktionsenheten finns till för den som beviljats 
uppehållstillstånd minst 13 månader och kan hjälpa till med bland annat försörjningsstöd och service. 
Med tanke på att många mindre kommuner i landet har en negativ befolkningskurva, alltså att 
invånarantalet minskar, ligger Karlshamns kommun i förhållande till många andra småkommuner i 
riket positivt till.  

Social hållbarhet 
Kommunens arbete kring hållbarhetsfrågor är avgörande i verkställandet av Agenda 2030. De 17 
hållbarhetsmålen som ingår i Agenda 2030 syftar alla till att föra världen mot en ekonomisk, 
ekologisk och socialt hållbar utveckling som är rättvis och inkluderande för alla.    
Ett socialt hållbart samhälle genomsyras av jämlikhet och jämställdhet där alla människors lika värde 
står i fokus. Ett socialt hållbart samhälle är också ett samhälle som tål förändringar, där befolkningen 
följer med i utvecklingen och kan känna tillit och delaktighet. En annan viktig del när det pratas om 
social hållbarhet är känslan av tillhörighet. De flesta individer som känner någon form av social 
tillhörighet är samma individer som har en meningsfull fritid och sysselsättning kan därmed  uppnå 
en hälsosammare livsstil, som kan bidra till ett långt och friskt liv.  
                                                                                                                                                                                 
Social hållbarhet, likt ekonomisk och ekologisk hållbarhet som är de andra inriktningarna för 
hållbarhet i Agenda 2030, innehåller alla indikatorer som är mätbara, vilket gör målen 
uppföljningsbara. I Karlshamns kommun går det att mäta den sociala hållbarheten genom att studera 
indikatorer som utbildning, befolkningsutveckling, trygghet, delaktighet, inkludering, m.m. som alla 
kan kopplas till social hållbarhet.  
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Hälsan hos Karlshamns invånare 
Folkhälsan i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv och i flera avseenden blir den bättre. 

Samtidigt är hälsan inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper 

ökar. 

Folkhälsomyndigheten(2017) lyfter att det finns en social gradient i hälsa som innebär att människors 

hälsa i allmänhet är sämre ju lägre socioekonomisk position de har. Resultaten tyder på att den 

sociala gradienten har vuxit under de senaste tio åren, framför allt när det gäller olika mått på 

dödlighet. Ohälsan är nästan genomgående större bland personer med förgymnasial utbildning som 

högsta utbildningsnivå än bland personer med eftergymnasial utbildning.  

Det finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och bland personer med 

högst förgymnasial utbildning, även övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Ungefär 

hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har i dag övervikt eller fetma. Ny forskning visar att 46 % av 

yrkesverksamma svenskar har hälsofarligt dålig kondition. Utvecklingen sedan 90-talet har kraftigt 

försämrats enligt studien som baseras på data från över 350 000 människor.  

Sysselsättning 

Med någon form av aktiv sysselsättning ökar chansen för ett hälsosammare liv med en känsla av 
social tillhörighet. Olika typer av sysselsättningar kan exempelvis vara skola, arbete eller praktik.  
I Karlshamns kommun var det år 2018 endast 66 % av eleverna i årskurs 9 som uppnådde betyget E i 
alla ämnen. Kvinnor har i högre utsträckning än män vidareutbildat sig efter gymnasiet, vilket betyder 
att fler män än kvinnor på arbetsmarknaden idag är i arbetslivet med en 2- eller 3-årig 
gymnasieexamen. De här siffrorna följer rikssnittet, där 49 % av kvinnorna, respektive 38 % av 
männen i landet vidareutbildar sig efter gymnasiet.  
Som invandrare i kommunen kan du ansöka om att få gå SFI, vilket kan vara till stor hjälp för att 
integreras i det sociala samhället, för att sedan komma i sysselsättning. Detta kan kopplas till 
målområde 4 för Agenda 2030 ”God utbildning för alla” där några av delmålen syftar till att alla ska få 
en chans till utbildning samt att lära sig läsa och skriva. 45 % av de som läser SFI klarar två kurser eller 
mer, vilket är något högre än rikssnittet. År 2018 hade Karlshamns kommun 495 elever i SFI-
utbildning.  
Under 2018 var det 453 individer inskrivna i ”Etableringsuppdraget” varav det var 48 % som efter 90 
dagar börjat arbeta eller studera istället. Dock var det under samma år 179 individer som lämnade 
etableringsuppdraget utan att börja studera eller arbeta.   
Arbetslösheten bland invånare mellan 18–64 år i kommunen ligger på 8,2 %, att jämföra med hela 
riket som 2018 var på 6,3 %.  
 

Delaktighet 

Delaktighet och samhörighet är en viktig faktor när det kommer till att skapa lika förutsättningar 
inom utbildning, arbete, annan sysselsättning, fritid osv. Karlshamns kommun erbjuder en rad olika 
aktiviteter för kommunens invånare som till exempel bibliotek, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, 
träffpunkter på vård- och omsorgsboenden, olika typer av idrottsanläggningar m.m. Den här typen av 
aktiviteter är viktiga för att främja hälsa kopplat till social hållbarhet och delaktighet.  
Vad gäller barn och ungdomar som är aktiva i idrottsföreningar (LOK-stödsberättigade) håller sig 
Karlshamns kommun jämt med resten av riket. Kommunens levnadsvaneundersökning visar att 
ungefär 50 % av gymnasieelever i åk 1 & 2 är aktiva i någon typ av förening. En del av kommunens 
högstadie- och gymnasieelever finner meningsfullhet i att besöka någon av kommunens olika 
fritidsgårdar, men att det kanske speciellt gäller en viss grupp av ungdomar. För unga som inte finner 
något sammanhang eller känner delaktighet kan det bli lätt att hamna i utanförskap och/eller 
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ekonomisk utsatthet. Det i sin tur kan bidra till en sämre livskvalitet samt att man söker sig till 
kriminalitet. Exempelvis var det år 2017 26 individer mellan 15–17 år som blev lagförda för brott i 
kommunen. Här kan till exempel fritidsgårdar och föreningar vara en stor resurs när det gäller hur 
man kan fånga upp dessa ungdomar i tid och förebygga att de hamnar i utanförskap och kriminalitet. 
Medborgarinflytande är en annan aspekt som kan kopplas till social hållbarhet, framför allt gällande 
medborgarnas förtroende till ledning, styre och andra invånare. I kommunen finns en rad olika 
plattformar för invånarna att göra sin röst hörd och kunna påverka. För barn och unga finns det bland 
annat elevråden i alla kommunens skolor, kommunens ungdomsråd, olika enkäter som får besvaras 
av ungdomar i skolan kring bland annat levnadsvanor. Det här går hand i hand med målområde 16 
för Agenda 2030 ”Fredliga och inkluderande samhällen” där ett av delmålen belyser hur ett lyhört, 
inkluderande och deltagandebaserat beslutsfattande jämtemot samhällets invånare är viktigt. 
Gällande den äldre befolkningen i kommunen finns det en rad olika insatser och aktiviteter som 
ordnas av kommunen för att få den äldre befolkningen att känna en meningsfull, social tillvaro. På 
kommunens hemsida finns dessa aktiviteter att ta del av, som exempelvis träffpunkter, gymnastik, 
måltidsvän m.fl. Trots att kommunen erbjuder mycket av detta finns det forskning som tyder på att 
invånare som är 65+ år känner sig ensamma och besväras av sin ensamhet. Dock är kommunen, i 
förhållande till andra kommuner i landet, även här ganska medel.  Däremot tyder det på att de som 
bor hemma men med stöd av hemtjänst eller liknande inte känner oro, ångest eller ängslan i lika hög 
utsträckning som samma målgrupp i resterande kommuner i landet.  
 

Trygghet 

I Trygghetsmätningen från 2019 visar det sig att otryggheten ökat en aning de senaste åren gällande 
att vara ute en sen kväll, både ensam eller i grupp. Sena kvällar är det främst tjejer upp till 29 år som 
uppger att de känner sig otrygga. Jämfört med grannkommunerna upplevs Karlshamn ändå väldigt 
tryggt där oro för utsatthet för någon typ av brott eller faktiskt utsatthet för brott inte anses vara ett 
påtagligt problem.  
I skolmiljö upplever 92,9 % av eleverna i årskurs 5 i kommunen att de känner sig trygga i skolan. 
Motsvarande siffra för årskurs 9 är 85,1 %, vilket tyder på att skolan upplevs som en trygg plats för 
majoriteten av eleverna i dessa årskurser. Värdena för både årskurs 5 och 9 ligger över snittet sett till 
resterande kommuner i Sverige.  
 

Sammanfattning 

Förutsättningarna för att Karlshamns kommun ska uppnå målen som berör kommunen för Agenda 
2030 är goda där det kan konstateras att det finns förutsättningar för en hög social hållbarhet i 
kommunen och där det visar sig att Karlshamn inte sticker ut nämnvärt i förhållande till riket. Där 
med är det viktigt att fortsätta arbeta med att utveckla dessa förutsättningar för att få en ännu mer 
jämlik befolkning där alla människors lika värde står i fokus. Insatser och prioriteringar i ett så tidigt 
stadie som möjligt underlättar i arbetet för en socialt hållbar kommun.  

Uppföljning av kommunens folkhälsoarbete 2019 
Den 27 november 2017 antog Kommunfullmäktige i Karlshamn Folkhälsopolicyn som gäller mellan 

2018-2023. Riktlinjer fastställdes i Kommunstyrelsen den 6 mars 2018 som beskriver hur 

folkhälsoarbetet ska ledas och drivas framåt. Folkhälsoarbetet ska vara en naturlig del i planeringen 

och ingå i ordinarie styr- och ledningsstrukturer. Hela organisationen, politik och verksamhet ska ta 

ett gemensamt ansvar för att folkhälsoperspektiven inte glöms bort i planering och genomförande. 

Som stöd till verksamheten har en vägledning tagits fram för folkhälsoarbetet som beskriver nuläget 

lokalt men även visar vilka styrdokument som kommunen lokalt behöver förhålla sig till, exempelvis 
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Agenda 2030, Nationella folkhälsomål och vår Regionala ANDT- strategi. Hälsans 

bestämningsfaktorer beskrivs samt viktiga faktorer för nå en god hälsa genom hela livet.  

För kommande policyperiod har tre fokusområden valts ut, Psykisk hälsa, Hälsofrämjande miljöer och 

levnadsvanor samt ANDT(alkohol, narkotika, dopning och tobak). 

Folkhälsostrategen har i sitt uppdrag, under Kommunstyrelsen att initiera övergripande eller 

särskilda insatser som ska ske i främjande och förebyggande syfte. Folkhälsostrategen utgör även ett 

stöd till samtliga nämnder, förvaltningar och bolag som sakkunnig inom området folkhälsa. En 

handlingsplan för övergripande insatser finns för 2019-2023. 

Handlingsplan 
Implementeringsprocessen av folkhälsopolicyn pågick under 2018 och i början av 2019 arbetades en 

handlingsplan för folkhälsoarbetet fram. Handlingsplanen är ett levande styrdokument som 

fastställts i kommunens ledningsgrupp 190121 och är aktuell under 2019-2023. Handlingsplanen 

presenterades för kommunstyrelsen tillsammans med folkhälsobokslutet för 2018. 

Handlingsplanen för folkhälsoarbetet utgår ifrån folkhälsopolicyns tre 

fokusområden och lyfter några få övergripande insatser under de kommande 

åren. Handlingsplanen revideras efter behov. I övrigt är folkhälsoarbetet levande 

i samtliga verksamheter, vilket innebär att det löpande sker insatser och 

aktiviteter som bidrar till helheten. Det som nämns i folkhälsobokslutet är endast en 

del av arbetet som sker.  

En framgångsfaktor för förbättrad folkhälsa är att folkhälsofrågorna ingår i den ordinarie styr- och 

ledningsstrukturen. Det är i verksamhetsplaneringen som folkhälsoperspektivet ska integreras. 

Nämnder och verksamheter ska i verksamhetsplaneringen ta hänsyn till folkhälsopolicy och riktlinjer 

för folkhälsoarbetet. Det är kommunens folkhälsostrateg som förankrar handlingsplanen och driver 

arbetet framåt samt följer upp. Varje nämnd och förvaltning kommer att stödjas i arbetet för att nå 

målen i handlingsplanenen. 

  

Hälsofrämjand
e miljöer & 

Levnadsvanor

Psykisk 
hälsa

ANDT
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Psykisk hälsa 
Aktivitet Hur Ansvar Tid Uppföljning 

Höja kunskapen 
kring HBTQ och 
normkritiskt 
perspektiv 

Fortsättning av 
genomförandet av 
RFSL webbutbildning 
 
Introduktionsdagen 

Samtliga 
förvaltningar 

2018-2019 
 
Därefter 
löpande vid 
samtlig 
nyanställning  

Har genomförts och 
avslutats under 2019. 
Fortsättningsvis ska 
utbildning erbjudas varje 
nyanställd i kommunen 
samt lyftas under 
introduktionsdagen. 

Höja kunskapen 
kring psykisk 
hälsa 

Utbildning 
Föreläsningar 
Värdegrundsarbete 

KLF 
Samtliga 
förvaltningar 
 

2019-2022 Satsningar har genomförts 
under uppdrag psykisk 
hälsa och aktuell 
handlingsplan följs upp 
separat av samordnare för 
psykisk hälsa.  
Psykiatriveckan har 
genomförts i samverkan 
med samtliga 
förvaltningar och region. 

Utveckla ett 
långsiktigt 
föräldraskapsstöd 

Stärkt samverkan 
Kompetensutveckling 

KLF 
AV 
UTB 

2019-2022 Ett utvecklingsarbete har 
påbörjats och under 2019 
har studiebesök gjorts 
gemensamt av 
kommunledning, skola 
och socialtjänst. 
Möjligheterna ses nu över 
kring en pilot av en 
familjecentral samt 
gemensam 
kunskapsutveckling för att 
starta upp ett strukturerat 
stöd till föräldrar och 
andra vuxna som behöver 
stöttning i rollen som 
förälder/vårdnadshavare. 

Öka 
välbefinnandet 
hos äldre 

Utveckla 
mötesplatserna för 
äldre 

KLF 
OM 

2019-2022 IOP avtal med seniorernas 
hus under 2017-2019, 
verksamheten har följts 
upp årligen genom 
lämnad 
verksamhetsberättelse till 
kommunen och har 
bidragit till ökade 
möjligheter för social 
samvaro för äldre. 
 
Sörgårdens sommarkollo 
för äldre genomförs 
löpande. 
Träffpunkter? 
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Hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor 
Aktivitet Hur Ansvar Tid Uppföljning 

Öka kunskaperna 
externt om 
levnadsvanornas 
betydelse för 
hälsan 

Kommunikationsinsatser 
via bland annat webb och 
sociala medier 
 
 
 

KLF 
SHBF 

2019-2022 Uppmärksamhetsveckor via 
kommunens Instagram 
kopplat till fysisk aktivitet 
och miljö. 
 
Drogförebyggande arbete i 
Karlshamns 
kommun(facebooksida) 
arbetar löpande med 
informationsspridning. 
 
Ett koncept för utbildning 
har tagits fram kring kostens 
betydelse för psykisk hälsa 
och det första 
utbildningstillfället kommer 
att hållas i början av 2020.  

 Hälsosamma val ska vara 
det främsta alternativet i 
kommunens 
verksamheter  

KLF 
SHBF 

2019-2022 I kommunens verksamheter 
väljs nu halvfabrikat bort i 
största möjliga mån. 
Produkterna som används är 
nu även ekologiska. 

Utveckla 
mötesplatserna 
för unga 

Undersök behovet hos 
målgruppen genom 
ungdomsdelaktighet 
 

UTB 
KLF 

2019 Ungdomsrådet har under 
året arbetat med vad de 
tycker saknas för ungdomar i 
kommunen. En ny plats har 
byggts upp på 
spontanidrottsplatsen där 
även musik integrerats som 
en viktig del. Ungdomsrådet 
efterlyste även wi-fi på 
platsen vilket har installerats 
under hösten.  
Ungdomsrådet uttrycker 
även behovet av en större 
central mötesplats i form av 
ett ”ungdomshus” eller 
liknande. Detta bör tas 
hänsyn till då översyn och 
utveckling av 
fritidsgårdsverksamheten 
sker 2020. Då ungas fritid är 
en viktig fråga som berör 
den ska barn och unga enligt 
nya barnrättslagen 2020 ges 
möjlighet att göra sina röster 
hörda och ges möjlighet att 
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påverka beslut som berör 
dem. 

Utveckla skolan 
som 
hälsofrämjande 
arena 

Kompetensutveckling 
kring tidig upptäckt av 
psykisk ohälsa 
 
Ökad kompetens om 
barnrättsarbete och 
barnkonventionen 

KLF 
SHBF 
UTB 
 

2019-2022  
Under 2019 utbildades 3 
instruktörer i första hjälpen 
psykisk hälsa(MHFA). Dessa 
instruktörer utbildar i sin tur 
vidare i metoden som syftar 
till att tidigt upptäcka barn 
och unga som mår dåligt och 
kunna stödja och/eller leda 
dem till rätt stöd och hjälp.  
 
Utbildningsdagar har 
erbjudits i syfte att 
förbereda kommunens 
verksamheter inför det att 
barnkonventionen blir lag 
2020. Två tillfällen har 
ordnats i samverkan med 
länsstyrelsen. 
 
En kartläggning pågår kring 
barnkonventionen i syfte att 
få en nulägesbild av 
kommunens kunskapsnivå 
och behov av framtida stöd. 
Analysen av detta 
återkopplas till 
förvaltningarna i början av 
året. 
 
Projekt -Tryggare skola som 
syftar till att skapa en trygg 
och säker skolmiljö såväl 
fysisk som psykosocial pågår.  

 

ANDT 

Aktivitet Hur Ansvar Tid Uppföljning 

Följa 
utvecklingen av 
ungas 
levnadsvanor 

Levnadsvane- 
undersökning 

KLF 
UTB 
AV 

Årligen Genomförd 
undersökning i april 
enligt plan. 
Undersökningen gör 
att vi kan följa 
utvecklingen av ungas 
levnadsvanor. 
Underlaget används 
som ett strategiskt 
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material att arbeta 
vidare med i forma av 
riktade insatser samt 
strategiska långsiktiga 
mål. 
Resultaten 
återkopplas alltid till 
berörda, såväl  
 
 
tjänsteorganisationen 
som politiken. 

Utveckla det 
ANDT 
förebyggande 
arbetet 
 

Implementering av 
ANDT på schemat 
 
 

KLF 
UTB 
AV 

2019-
2022 

Inte många skolor 
som använder 
materialet. En större 
insats behövs för att 
fler ska hitta 
verktyget. Arbetet 
fortsätter. 

Framtagande av 
gemensam ANDT 
policy och 
handlingsplan för 
skolorna 

KLF 
UTB 
AV  

2019 En ny handlingsplan 
är antagen av båda 
skolnämnderna och 
gäller från 2019-2023.  
 

Implementering av 
gemensam ANDT 
policy och 
handlingsplan för 
skolorna 

KLF 
UTB 
AV  

2019-
2022 

Implementering 
pågår och 
handlingsplanen 
gäller samtliga av 
kommunens 
kommunala skolor 
från HT-19. 

Öka kunskapen 
kring ANDT 

Informationsspridning 
Föreläsningar 
Föräldrakvällar  
Temadagar 
Feriearbete som 
tobaksförebyggare 
Implementering av 
nya tobakslagen 

Blekingesamverkan mot 
droger 
KLF 
UTB 
AV 

2019-
2022 

Samtliga 
nedanstående har 
genomförts. 
Informationsspridning 
Föreläsningar 
Föräldrakvällar  
Temadagar 
Feriearbete som 
tobaksförebyggare 
Implementering av 
nya tobakslagen 

Minska rökning 
hos 
kommunanställda 

Stärka ledningen i 
tobakskunskap  
 
Erbjuda 
tobaksavvänjning  

Samtliga förvaltningar 
med stöd av KLF 
 
  
 

Löpande Inga specifika insatser 
har frågats efter men 
stöd finns att få. 
Arbete pågår löpande 
enligt policy kring 
rökfri arbetstid. 
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Korthet 2019 
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Inledning 

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och 
i dagsläget omfattar ca 260 kommuner. Förutom att årligen ta fram och jämföra resultat 
med andra kommuner och att utveckla kvaliteten på tjänsterna är KKiK också en arena 
för att utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen. 

Det grundläggande syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de 
förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialog med medborgarna. Det finns 
således ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som 
återspeglas i områdena och i de underliggande nyckeltalen. 

KKiK är indelat i tre mätområden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och 
miljö. Rapporten ger en bra utgångspunkt för att visa vilka utmaningar kommunen står 
inför och vad vi behöver arbeta vidare med.  

OBS att en del av måtten redovisas för föregående år då resultat ännu inte är klara för 
2019. De flesta av de tomma rutorna betyder att det inte finns nyare resultat än de som 
avser 2018 och att det inte finns senare publicerad nationell statistik som kan läsas in i 
Kolada.  

I diagrammen redovisas Karlshamns resultat med en blå pil i förhållande till alla 
redovisade kommuners resultat. 

Färgmarkeringarna både i tabeller och diagram har följande betydelse: 
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De 25 procent kommuner som placerat sig högst 

De 50 procent kommuner som placerat sig i mitten 

De 25 procent kommuner som placerat sig lägst 

 

Barn och unga 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum,  

andel barn % 
70 % 62 % 73 59 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,1 5,1  5,1 

Kostnad förskola kr / inskrivet barn 140 260 148 297  151 858 

Elever i årskurs 3 som deltagit alla delprov, som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska, 
andel % 

67 % 66 % 75 74 

Elever i årskurs 6 med lägst betyg E i 
matematik, andel % 

87,4 % 91 % 91,6 86 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel % 

67,9 % 71,8 % 75,0 81 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel % 

72,2 75,2 77,7 83 

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola 
som helhet, positiva svar andel % 

-- 72,8  67 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 101 247 109 052  113 951 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, andel % 

74,2 72,2 74,1 63 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel % 

77,2 75,5 75,5 71 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr / elev 135 347 142 925  133 002 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 
bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år 

98,8 90,5  45,8 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-
20 år 

33 31  27 

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel 
av invånare 7-15 år, % 

17 22  27 

 

Kommentarer på riksnivå. 

Det finns en sjunkande trend att få plats på förskola på önskat datum jämfört med 
tidigare år.  

Skolresultaten varierar mycket mellan kommunerna och mellan flickor och pojkar. Störst 
könsskillnad på riksnivå syns i årskurs 3, andel som fått godkänt i svenska eller svenska 
som andraspråk 
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Barn och ungas deltagande i kultur och fritid varierar stort och det är också en skillnad 
mellan pojkar och flickor. 

 

Kommentarer Karlshamn. 

Generellt 

Redovisade uppgifter om kostnader i förskola, grundskola och gymnasieskolan avser år 
2018. Det har genomförts stora effektiviseringar under 2019, och dessa är inte 
inräknade. När det gäller gymnasieskolan har Karlshamns kommun nu generellt sett 
låga programkostnader jämfört med riksprislistan. 

Förskola 

Förskolan i Karlshamns kommun har en hög andel inskrivna barn jämfört med riket och 
jämförbara kommuner och en hög andel inskrivna i kommunala förskolor. 

Statistik om personaltäthet i förskolan tar inte hänsyn till kompetens/utbildningsnivå. 
Karlshamns kommuns förskolor har en hög andel personal med pedagogisk 
högskoleutbildning, 55% jämfört med 42% i riket i stort. Förskollärare har en högre 
genomsnittlig lönekostnad än personal utan eftergymnasial utbildning. 

Grundskola 

Skolresultaten i Karlshamns kommuns grundskolor har under de senaste två åren visat 
på en positiv utveckling både vad gäller ökade meritvärden och andelen elever med 
gymnasiebehörighet. 

Gymnasieskola 

Karlshamns kommun har en högre andel elever på yrkesprogram än i riket, 37% av de 
folkbokförda i Karlshamn väljer ett yrkesprogram jämfört med 28% i riket. Yrkesprogram 
har en högre programkostnad än högskoleförberedande program. 

Redovisade uppgifter om kostnader i gymnasieskolan avser år 2018. De effektiviseringar 
som genomförts 2019 är således inte inräknade. Karlshamns kommun har nu generellt 
sett låga programkostnader jämfört med riksprislistan. 

 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 
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Inskrivna barn per årsarbetare i förskola, antal 

 

 

Kostnad förskola kr/inskrivet barn
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Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov, som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 

 

 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

 

 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 
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Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

 

 

Elever i åk 9: jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 
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Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 

 

 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 
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Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år 

 

 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/1000 inv 7-20 år
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Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305



11 

 

Stöd och omsorg 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel % 

80 78 78 79 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut 
inom försörjningsstöd, medelvärde 

15 11 23 15 

Kostnad för Individ- och familjeomsorg, kr/ inv 3 479 4 459  4 289 

Väntetid i antal dagar från beslut till insats 
avseende boende enligt LSS § 9.9, medelvärde 

-- 68  155 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, 
SFB) minus ersättning från FL enligt SFB, kr/inv 

8 470 8 448  6 720 

Väntetid  i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

-- 38 60 67 

Personalkontinuitet, antal personer som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 

15 15 15 16 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, 
andel % av maxpoäng 

  32 51 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- 
helhetssyn, andel % 

87 80 80 82 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel % 

90 92 93 90 

Kostnad äldreomsorg, kr / inv 80+ 234 210 252 804  249 532 

 

Kommentarer på riksnivå 

Resultaten från brukarbedömningarna har i princip legat oförändrade de senaste fyra 
åren, sett till medelvärden, med generellt höga värden. Skillnaderna mellan könen är 
marginella men en svag tendens till att kvinnor är mindre nöjda inom LSS-området finns. 

Väntetiden för beslut om försörjningsstöd har också i princip legat oförändrat men 
däremot är spridningen mellan kommunerna stor. 

Väntetid för boende för äldre och funktionshindrade med särskilda behov ökar generellt 
sett, vad gäller medelvärde, vilket är en negativ utveckling. Spridningen mellan 
kommuner är stor. 

Medelvärdet vad avser personalkontinuitet inom öppen hemtjänst ligger stabilt över de 
senaste åren men har under en tioårsperiod ökat i snitt med tre personer. Stor spridning 
mellan kommunerna. 
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Kommentarer Karlshamn 

Hemtjänst 

Andel personer som en brukare i hemtjänsten möter under 14 dagar ligger på samma 
antal som föregående år. Egna mätningar som utförs på enhets- och verksamhetsnivå 
visar på att kontinuiteten ligger på i snitt 15 personer. Arbetet med att hålla en god 
kontinuitet har etablerats väl i hela verksamheten men de fortsatt höga sjuktalen 
försvårar att hålla en god kontinuitet. De ekonomiska förutsättningarna har också lett till 
stora förändringar på kort tid i verksamheten.  

Nationella brukarenkäten visar en förbättring av andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst jämfört med föregående år. Tolkningen är att de insatser som 
gjorts under året för att uppnå god kvalitet har gett positiv effekt då utfallet har 
förbättrats. Resultatet hjälper verksamheten att identifiera de områden som behöver få 
mer fokus för ytterligare förbättring och fortsatt arbete.  

Särskilt boende 

Väntetiderna från ansökningsdatum till inflyttningsdatum på särskilt boende samt kön till 
särskilt boende har minskat till följd av förändrade arbetssätt inom 
myndighetsutövningen. Även förändrade rutiner vid inflyttning från korttidsboende till 
särskilt boende har bidragit till att minska kön till särskilt boende.  

Resultatet av den nationella brukarundersökningen 2019 har minskat inom flera 
områden både i jämförelse med riket och med länet. Verksamhetsområdet arbetade 
intensivt med budgetutmaningar under året som sannolikt påverkar utfallet. Nu är en 
balans uppnådd mellan tilldelad budget och bemanning vilket i större utsträckning 
möjliggör ett fokus på kvalitetsaspekter. Utifrån resultatet av brukarundersökningen har 
verksamheten valt ut följande fokusområden för 2020: ökat inflytande och delaktighet 
samt matupplevelse och måltidssituation.  

Individ- och familjeomsorg 

Resultatet för ej återaktualiserade ärenden när det gäller försörjningsstöd är bra men 
kan bli mycket bättre. Fokus är att effektivisera processerna från försörjningsstöd till 
egen försörjning.   

Väntetiden från ansökan av försörjningsstöd till beslut är också bra och med framtida 
teknik kan tiden mellan ansökan och beslut förkortas betydligt. 

Kostnaden per invånare för individ- och familjeomsorg har tidigare år varit lägre än 
riksgenomsnittet och vissa år betydligt lägre. Bedömningen är att kostnaden per 
invånare för individ- och familjeomsorgen under år 2019 kommer att vara högre än 
riksgenomsnittet. Framför allt är det inom barn- och familj som kostnaden har ökat och 
kostnaden för placeringar överstiger budgeten rejält.  

LSS 

Väntetiden från beslut till verkställighet avseende LSS-boende håller sig inom gränsen 
tre månader. Det har under året skapats nya gruppbostäder inom LSS för att undvika 
vite på grund av icke verkställda beslut. 

Resultatet av kvalitetsmätningar inom samtliga boendeformer LSS, servicelägenhet och 
gruppbostäder, är mycket bra. Även tidigare mätningar visar på ett bra eller mycket bra 
resultat. Det innebär att personer som bor i dessa boendeformer är nöjda med 
insatserna och att de upplever en trygghet med sin personal och livssituation. 

Den totala kostnaden inom LSS har alltid legat högt i kommunen. Det beror på att det 
tidigare funnits vårdhem i Karlshamn för denna målgrupp. När vårdhemmen avvecklades 
på 1990-talet flyttade många av de som bodde på vårdhemmen till gruppbostäder och 
servicelägenheter i Karlshamn. Ett omfattande arbete pågår för att öka 
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kostnadseffektiviteten när det gäller gruppbostäder. På kort och lång sikt sker en 
omstrukturering som innebär att de mindre gruppbostäderna skall avvecklas till förmån 
för gruppbostäder med fler antal lägenheter.  

 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 

 

 

 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 
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Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

 

 

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende 
enligt LSS § 9.9, medelvärde 
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Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB) minus ersättning från FK enligt 
SFB, kr/inv

 

 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende, medelvärde 
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Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde

 

 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 

 

 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 
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Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 

 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80 år+ 
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Samhälle och miljö 2017 2018 2019 
Medel 

senaste 
resultat 

Andel som får svar på e-post inom en dag, % 85 78 83 84 

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

50 60 51 56 

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

80 81 90 88 

Delaktighetsindex, andel av maxpoäng, %   61 59 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
börjat arbeta eller studera, andel % 

26 17  37 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, andel % 

42 45  45 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta 
eller studera (status efter 90 dagar), andel % 

35 48  47 

Handläggningstid (median) från inkommen 
ansökan till beslut för bygglov, antal dagar 

 71  48 

Handläggningstid (median) från när ansökan 
betraktas som fullständig till beslut för bygglov 
för nybyggnad av en- eller tvåbostadshus, antal 
dagar 

 35  9,5 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 555 520  499 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel % 53,0 53,4 56,5 34 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, 
andel % 

32 33  30 

 

Kommentarer på riksnivå 

Resultaten vad gäller tillgänglighet och bemötande fortsätter att vara starka. 
Delaktighetsindex visar på en stor spridning mellan kommunerna. 

Vad gäller resultaten för miljömåtten visas en svagt nedåtgående trend för total mängd 
insamlat hushållsavfall vilket är positivt.  

Trenden för andel ekologiska livsmedel är stadigt ökande sedan 2007. Miljömåtten 
tenderar att ha bättre resultat i södra Sverige och främst i storstadsområden. 

Kommentarer Karlshamn 

Servicemätningen 

De mått som ingår i det som kallas servicemätningen används främst för att förbättra och 
utveckla kommunens tillgänglighet och bemötande via e-post och telefoni.  

Andel som får svar på e-post inom en dag (83 % mot tidigare 78 %) ligger i nivå med 
snittet för andra kommuner.  

Kommunens resultat avseende tillgänglighet per telefon ligger i nivå med genomsnittet 
men är lite sämre jämfört med resultatet föregående år.  
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Bemötandet vid kontakt med kommunen har klart förbättrats jämfört med tidigare år och 
ligger nu i nivå med snittet för övriga kommuner. 

Delaktighet 

Delaktighetsindex visar på hur kommunen möjliggör med medborgarna att delta i 
kommunens utveckling och genomförs genom egen undersökning i kommunen. 
Karlshamns resultat ligger lite över medel för deltagande kommuner.   

Miljö 

Från och med 2019 mäts insamlat hushållsavfall, kg/person, och de senaste 
mätresultaten finns ännu för 2017 och 2018. Karlshamns resultat ligger högre än snittet 
men har en sjunkande trend de senaste åren. 

Andel miljöbilar och andel ekologiska livsmedel visar på ett bra resultat 

Bygglov 

Stor del av ärenden har krävt grannhöran och/eller remissautskick, pga. planavvikelser, 
nära tomtgräns eller större påverkan på grannar. Minst 3 veckors handläggningstid. 
 

 

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

 

 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel 
fråga, (%) 
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Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 

 

 

Delaktighetsindex, (%) av maxpoäng 

 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel (%) 
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Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 
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Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 
andel (%)

 

 

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad 
av en- eller tvåbostadshus, antal dagar 
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Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

 

 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 
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Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

 

 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige.  
 
Revisorerna gör bedömningen att nämnderna har bedrivit verksamheterna i Karlshamns 
kommun på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt givet 
årets resultat. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.  
Revisorerna tillstyrker därmed i revisionsberättelsen att ledamöterna i kommunstyrelsen 
och nämnderna beviljas ansvarsfrihet och att årsredovisningen för 2019 godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019 
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Till
Kommunfu llmäktige i Karlshamns kommun

Revisionsberättelse för år 201 9

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits
av kommunstyrelsen och nämnderna. De kommunala bolagens verksamhet har
granskats av lekmannarevisorer, utsedda bland kommunens revisorer.

Styrelsen och nämnderna ansvarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande måI, beslut och riktlinjer samt de öreskrifter som gäller for verksamheten.
De ansvarar också ft)r att det finns en tillräcklig kontroll och återrapportering till
fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning
samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från fullmäktige.

Granskningen har utforts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomft)rts med
den inriktning och omfattning som behövs ftjr att ge en rimlig grund ftir bedömning
och ansvarsprövning.

I inledningen till vår redogörelse ftir 2019 redovisar vi vår bedömning av året.
Granskningsarbetet har under året genomörts med fokus på hur nämnderna har
hanterat sina besparingar. Trots att året har präglats av hur besparingar kommer att
realiseras, så kvarstår stora strukturella underskott ftir den nya utbildningsnämnden
och AV-nämnden. Därfor delar vi inte kommunstyrelsens bedömning att kommunen
är på god väg mot en ekonomi i balans, även om det redovisade resultatet utgör en
märkbar forbättring. Vi revisorer konstaterar att kommunens resultat är negativt och
att balanskravet nollställs genom att använda resultatutjämningsreserven.

Vi ser ett fortsatt behov ör kommunstyrelsen att utveckla sin uppsikt och agera
proaktivt i forhållande till nämnder och bolag. Under en längre tid har vi informerat
om att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolag, styrelser och nämnder behöver
stärkas. Vi anser att en svag uppsikt över bolag, styrelser och nämnder har bidragit
till ett sent igångsättande av besparingsåtgärder inom BUS och gymnasienämnden
samt att kommunstyrelsen inte itid har beaktat uppenbara brister i styrning och
ledning av bolaget KAFAB.

Vi vill också lyfta fram att det skett en positiv utveckling inom ekonomistyrnings-
området under senare delen av 2019, vilket borde ftirenkla sparingar

r
I

och de ekonomiska utmaningar kommunen står inftir framt
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Vi bedömer dock sammantaget att nämnderna i Karlshamns kommun har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, givet årets resultat.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder
ansvarsfrihet.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning ör år 2019 godkänns.

Vi åberopar bifogade redogörelser och rapporter.

Lars Beckman är vald med undantag for gymnasienämnden, kulturnämnden och
överftirmyndarnämnden och har inte deltagit i granskningen av dessa nämnder.
Bengt Olofsson är vald med undantag ör kulturnämnden och omsorgsnämnden och
har inte deltagit i granskningen av dessa nämnder.

2020-04-t7

I

Bengt Olofsson*) lberg

Kar

A**
Lars-Erik J Kronsell Thomas

/
Tommy

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse for år 2019
Granskning av årsredovisning for år 2019
Granskningsrapporter ftir de kommunala bolagen med bilagor

*) Bengt Olofsson ställer sig bakom denna revisionsberättelse via särskilt mejl.
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Lars Eriksson

From:
Sent:
To:

ben gtolof.olofsson @tel ia.com

den 1 3 april20201 0:21
Lars Beckman; Lars Eriksson

Underskrift revisionsberättelse och revisorernas redogörelse 201 9Subiect:

Hej,

Jag har läst rubricerade dokument och undertecknar dem genom detta mail
Hälsningar Bengt

I
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Revisorernas redogörelse för är 201 9

lnledning

Revisorerna är ett kommunaldemokatiskt kontrollinstrument och uppdraget är att ge kommunfullmäktige
ett underlag i ansvarsprövningen. Med resultatet av årets granskningar som grund, prövar revisorerna om
styrelser och nämnder har fullgjort sina uppdrag. Denna bedömning ligger till grund fiir vår
rekommendation till kommunfullmäktige om ansvarsfrihet ska ges till styrelsen och nämndema.
Fullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan ska motiveras, om det inte är uppenbart obehövligt, dvs när
ingen kitisk synpunkt framställts från revisorerna eller fullmäktigeledamöterna.

Vårt arbete regleras i kommunallagens 12 kap. och skall ftilja god revisionssed i kommunal verksamhet.
Med god revisionssed menas de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna &ir revision
utftirs.

Enligt revisorernas granskningsuppdrag, som uttrycks i kommunallagen, skall revisorerna årligen
granska, i den omfattning som ft)1-er av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden. Revisorema prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen är tillräcklig. På samma sätt ska de av fullmäktige valda lekmannarevisorema granska
verksamheten i de kommunala bolagen och de av kommunen förvaltade stiftelsema. I de kommunala
ftiretagen granskar inte lekmannarevisorn rättvisande räkenskaper, da detta åvilar den auktoriserade
revisorn.

Granskningarna som genomförts under året redovisas kortfattat i denna redogörelse. Samtliga
revisionsrapporter har tillställts berörda nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vi har
utftirt granskningarna enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed inom kommunal
verksamhet. I granskningsarbetet har vi anlitat EY som sakkunniga biträden.

Vi har ftir år 201 t haft I 429 tkr till vårt ftirfogande och har nyttjat detta anslag.

Arsredovisning för år 2019

I granskningen bedömer vi att kommunens resultat- och balansräkning i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av resultatet for 2019 och ställning per 2019-12-31. I granskningen ägnas stort utrymme till
nämndernas hantering av sina sparkav och uppnådda resultat. Vi revisorer konstaterar att besparings-
kravet är i stort sett identiskt med det tilläggsanslag som fullmäktige beviljat.

I samband med bokslutet har nedskivningar gjorts med 2,4 mnkr, betydli g!. lägre än ftiregående år.
Genomgång har giorts av pågående projekt och värdet bedöms motsvara bokfört värde.

Av årets investeringsvolym på 272 mnL,r har 72Yo genomförts. Nettoinvesteringsbudget var satt till 250
mnkr.

Kommunstyrelsens bedömning i årsredovisningen för 2019 är att kommunen närmar sig en god
ekonomisk hushållning utifrån såväl det ekonomiska resultatet som upp0,llelsen av fullmäktiges måI. Sett
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i ljuset av de bedömningar som görs av nämnder inför 2020 delar vi inte den uppfattningen. Utifrån
utfallet av det finansiella resultatet, ett negativt resultat samt att flera nämnder inte visar en god
fiiljsamhet mot budget har kommunstyrelsen gjort bedömningen att det finns fortsatt utvecklingskapacitet
vad gäller kommunens ekonomiska resultat. Revisorerna delar denna bedömning.

Delårsrapport januari-augusti 201 9

I den översiktliga granskningen gjordes bedömningen att delårsrapporten i allt väsentligt var upprättad i
enlighet med lagkrav och god redovisningssed. Tidigare påpekanden från revisonen gällande boksluts-
processen hade i stor utshäckning hörsammats.

I delårsrapporten prognostiserades ett negativt årsresultat efter balanskravsavstämningen på 9,3 mnk,
vilket är en budgetawikelse på 17 mnk. Prognosen var därmed att balanskravet inte skulle uppnås ftir
budgetåret. I granskningen av delårsbokslutet giordes bedömningen att årets prognos var mer realistisk än
ft)regående år.

Revisorerna underströk i sin bedömning att BUS-nämnden, AV-nämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden inte i tilkäcklig omfattning beaktat styrningsproblematik kopplad till
volymförändringar och problematiken med tillfiilliga statsbidrag. Samtidigt är kaven på flexibilitet inte
en engångsföreteelse utan är ftirutsättningar som nämndema har att utgå ifrån. Detta käver längre
framförhållning och bättre riskhantering.

Särskild skrivelse till kommunstyrelsen med anledning av pretentionen av delårsbokslutet

I skrivelsen efterlyste vi tydligare och bättre underlag till prognosen som lämnas i delårsbokslutet. Vi
saknade tydlighet kring hur demografiska ftirändringar kommer påverka kommunen med tanke på
ökningen av antalet unga och äldre i kommunen. För att bedöma relevansen i prognosen behöver den
styrkas med nyckeltal som bekräftar de trender som redovisas.

Vidare underströks betydelsen av att kommunstyrelsen understödjer nämnderna i att å fram ekonomisk
information i tider av besparingar. Revisorema uttrycker kritik mot att kommunstyrelsen inte fördjupar
arbetet med att komma tillrätta med denna obalans. Inget svar efterfrågades från kommunstyrelsen.

Granskning av nämndernas besparingar

Revisorema gjorde i sin riskanalys bedömningen att nämndernas underskott tillsammans med
fullmäktiges besparingskrav på nämnderna utgjorde den absolut största risken under 2019. Ett
driftsunderskott pä 52 mnkr ftir 201 8 och besparingar på 50 mnkr fiir 201 9 gjorde att revisionen i
huvudsak allokerade sina resurser till granskning av nämndernas fti,rmåga att anpassa sina verksamheter
till ett lägre kostradsläge.

I juni sammanfattade vi i våra missiv och rapporter vilka åtgärder som nämndema vidtagit. BUS-
nämnden och gymnasie- och wxenutbildningsnämnderna aviserade fortsatta underskott och redovisade
otillräckliga besparingsplaner. AV-nämnden och omsorgsnämnden presenterade åtgärder och realiserade
besparingar, om än otillräckliga ftir AV-nämndens del. Övriga nämnder bedömdes kunna uppnå sina
effektiviseringskrav. Enligt fullmäktiges budget skulle kommunens kostnader också sänkas genom en
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allmän minskning av sjuklönekostnaderna. I vår uppftljning under våren kunde inga ftirändringar
redovisas.

Mot bakgrund av bristande åtgärder tillskivs berörda nämnder samt kommunstyrelsen, eftersom
kommunsty'elsens arbetsutskott ffitt ett särskilt ansvar av fullmäktige att ftilja nämndernas
besparingsåtgärder. I skrivelsen frågar vi vilka åtgärder som kommunstyrelsen ämnar vidta, då
nämndernas prognoser i tertialbokslut I pekar på ett ännu stöne driftsunderskott än ftr 2018. I skrivelsen
till AV-nämnden understryks att framtagna nyckeltal måste användas i sty'ande syfte samt genomftira
känslighetsanalyser ftir att ftirstå vilka insatser som påverkar resultatet. Till "utbildningsnämnderna"
riktas uppmaningen att ta fram långsiktiga besparingsplaner och påpekas att det finns flera oklarheter i
resonemang och hänvisningar till olika belopp kring besparingar och kostnadsökningar, vilket gör det
svårt att ftirstå hur nämnden skall nå en budget i balans.

Delårsbokslutet utgör den andra bedömningen av nämndernas besparingar. För "utbildningsnämnderna"
menar revisorema att åtgarder vidtagits fiir sent, då mer genomarbetade besparingsplaner beslutats ftirst i
slutet av augusti. De bägge nämnderna har inte tidigare arbetat med kontinuerliga effektiviseringar och
saknar därfiir beredskap att vidta åtgärder. Konsekvenserna konstateras vara bristande framförhållning
och avsaknad av aktuella riskbedömningar. Revisorerna efterlyser att kommunstyrelsen framöver blir
tydligare i sin kommunikation och i dialogen med nämndema ör att understödja dessa i ett fortsatt arbete
med att å en ekonomi i balans.

Den tredje uppftljningen av besparingarna utgörs av årsbokslutet. Efter beslutade tilläggsanslag redovisar
nämnderna ett driftsresultat på minus 8 mnk. Trots genomfcirda besparingar inom BUS-nämnden
(numera utbildningsnämnden) och AV-nämnden påverkas av volymökningar och minskade intäkter i
form av statliga medel. De bägge nämnderna startar budgetäret2020 med minst samma belopp på
besparingar som fiiregående år.

Kommunstyrelsen svar på revisorernas missiv

Kommunstyrelsen anger i sitt svar att det finns särskilt planlagda uppftiljningar av nämndemas
verksamhet från kommunstyrelsen och arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har ftireslagit fullmäktige att
AV-nämnden tillförs medel, att omsorgsnämnden ftir behålla medel som uppstått genom omftirhandling
av hyror och att nämnderna med prognosticerade underskott ska rapportera särskilt till kommunstyrelsen.
Vidare framhölls att kommunstyrelsen beslutat om särskilda direktiv till BUS- och GV-nämnderna om
rapportering av åtgärder ftir att uppnå ett resultat i nivå med det budgeterade ftir 2019.

BUS-nämndens svar på revisorernas missiv

I svaret framgår att nämnden i augusti beslutade om en plan för ekonomi i balans 2019-2022 och att den
hos kommunfullmäktige skall begära ett tilläggsanslag med 16,9 mnkr, altemativt att fullmäktige
godkänner nämndens handlingsplan ftir att komma i ekonomisk balans är 2022. Nämndens prognos ftir
201 9 visar på ett underskott med cirka 1 7 mnkr. Underskottet kan härledas till tre poster som handlar om
kostnader ftir integration, fristående fti,rskolor/skolor och lärarlöner.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på revisorernas missiv

I svaret anges att nämnden i augusti beslutade om en plan ftir ekonomi i balans 2019-2022 och att den hos
kommunfullmäktige skall begära ett tilläggsanslag med 1 1,3 mnkr, alternativt att kommunfullmäktige
godkänner nämndens handlingsplan for att komma i ekonomisk balans är 2022. Nämndens prognos ftir
ekonomiskt resultat 2019 visar på ett underskott med cirka 72 mnkr. Underskottet beror på kostnader for
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AV-nämndens svar på revisorernas revisorernas missiv

Skriftligt svar har inte inkommit. Däremot bjöds revisorer in till nämndens augustisammansträde, då
åtgardsplan presenterades.

skrivelse angående kommunens arbete med krishantering och uppbyggnad av
civilt försvar

Efter intervjuer med tjänstemän inom kommunledningsftirvaltningen ville revisorerna uppmärksamma
kommunstyrelsen på att det finns risk ftir att kommunen inte lever upp till ftirväntad nivå vad gäller
planering och ftirebyggande åtgärder. Revisorerna underströk särskilt ansvarsftirdelningen mellan centrala
funktioner och linjeorganisationen. Bland annat frågades om varfiir kommunstyrelsen delegerar så mycket
ansvar vad gäller komplexa och kommunövergripande frågor som risk- och sårbarhetsanalyser och
riskscenarier till förvaltningar.

Granskning av pågående investeringsprojekt

Revisorerna har under ett flertal år ftrsökt att ffi klarhet i den sammanlagda summan av pågående
investeringar med tillhörande uppgift om start och beräknad sluttid i syfte att fi en bild av den eventuella
nedskivningsrisken som kan ftireligga i redovisade värden.

Granskningen visar att processen ftir att ta fram information om pågående investeringar är omständlig och
tidskävande, varfiir det uppstår frågor både king effektiviteten samt frågor kring kommunens
egenkontroll ftir att säkerställa värden på en kommunövergripande nivå.

Revisorerna har sedan 2018 följt och kritiserat arbetet med investeringar och området som rör så kallade
pågående arbeten. Av det totala värdet ftr pågående arbete på 76 mnkr lämnas bl a uppgift om att värdet
är korrekt ftr l7 milj såvida "OK om projektet genomförs". Så länge inget annat beslut fattas ftireligger
inget nedskrivningsbehov, men det kan också indikera en osäkerhet king det aktuella värden som
redovisas.

Kommunstyrelsens svar på revisorernas missiv

Tillsammans med kommunsty'elsens uppföljningsrapporter kommer det att fortsättningsvis redovisa:
status på projekten (pågående eller avslutade), projekt över 7 mnkr särredovisas beslutad kostnad,
ackumulerad kostnad samt prognos ftir slutkostnad. Slutligen kommer också redovisas en bedömd
tidpunkt ftir projektavslut och tidpunkt för ianspråktagande. Ekonomikontoret kommer att fortlöpande
säkra att den ekonomiska redovisningen är korrekt. Beslut ska fattas vilken frekvens statusen för
investeringsprojekten ska rapporteras till kommunstyrelsen.

skrivelse till kommunstyrelsen angående stiftelsen oscar Lundgrens
Väggastiftelse

Revisorerna har i ett PM redovisat den rättsliga reglering som gäller vid jäv och möjliga intressekonflikter
vid ett ftirvaltningsuppdrag av en stiftelse. PM och skrivelse har översänts till kommunstyrelsen, då
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kommunstyrelsen har ett ftirvaltningsuppdrag ftir Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggastiftelse. Det framgår
att kommunen, via kommunstyrelsen inte får handlägga ärenden eller fatta beslut i åirenden som rör avtal
mellan kommunen eller kommunägt bolag och stiftelsen.

Förstudie av kommunens integrationsarbete

I ftirstudien påpekas att det fortfarande kvarstår ett behov av att tydliggöra kommunens integrationsarbete.
Enligt AV-nämndens reglemente åligger det nämnden att ta fram styrdokument ftr sitt verksamhets-
område, inte minst viktigt ftir de avdelningar inom förvaltningen som har ansvar ftir olika delar i
mottagande och integration. Mot bakgrund av att det inte genomförs några prognoser av framtida behov
av ftirsörjningsstöd kvarstod även2017 års bedömning att prognosbrister riskerar att medföra svårigheter
i att budgetmässigt bedöma kommande kostnader i form av ekonomiskt bistånd.

På den positiva sidan har det initierats ett arbete med att tydliggöra integrationsarbetets organisering och
arbetssätt. Nämndens beslut att tillsätta en verksamhetschef ftir introduktionsenheten, arbetsmarknads-
enheten och försörjningsstödsenheten signalerar att det pågår ett arbete med att stärka kommunens
integrationsarbete.

Revisorema understryker i missiv till AV-nämnden vikten av att styrdokument kommer på plats, inte
minst mot bakgrund av nämndens ekonomiska situation. Det saknas relevant och begriplig statistik ft)r att
i grunden kunna fatta rationella beslut. Revisorerna uttrycker kitik mot att ovanstående brister påpekades
2017 och att AV-nämnden inte vidtagit åtgärder.

Svar från AV-nämnden

AV-nämnden delar revisoremas kitik och konstaterar att ett tidigare arbete med att korta processen från
etablering till egen försörjning har fätt avbrytas, då ftirväntade resultat inte uppnåtts. Sedan våren 20 I 9
har ftirbättringsarbetet ändrat inriktning. Med stöd av nyinrättad tjänst som verksamhetschef fiir områdena
ft)rsörjningsstöd/introduktion och arbetsmarknad ska fokus ligga på arbete istället ft'r bidrag, skärpt
uppftiljning av planema ftir egenforsörjning och att verksamheten skall ta fram en plan ftir kommunens
integrationsarbete. Redovisning av integrationsarbetet ska ske i decemb er 2019 ftir nämnden.

Granskning av samverkan mellan skola och socialtjänst kring barn som far illa
eller misstänks fara illa

Årets granskning, som är en uppföljning av granskning från 2017, visar att det finns goda strukturer fiir
samverkan på en övergripande nivå i form av ledningsgrupp ftir barn och unga och lokala samverkans-
grupper. Gruppen består av representanter från flera delar av verksamheterna. Informationsarbetet till
personal har intensifierats med undantag för gymnasieskolan. Samtidigt är informationsbehovet ständigt,
då ny personal tillkommer och att det kan vara ett stort steg att göra en anmälan.

Den svaga länken i samverkan mellan skola och socialtjänst utgörs av återkoppling till skolan. Uppgifter
om en enskild person är omgärdad av sekretess, såvida inte ftiräldrar lyfter sekretessen. Förtydliganden
gällande hantering av sekretess kan utvecklas. En viktig utgångspunkt är hur skolpersonalens relationer
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med barn och familjer kan utvecklas och användas i arbetet. I missivet till AV-nämnden, BUS-nämnden
och gymnasienämnden efterfrågades ett gemensamt svar från de tre nämnderna.

Svar från AV-nämnden, BUS-nämnden och gymnasienämnden

Nämnderna svarar att de flesta orosanmälningar resulterar i erbjudande om frivilliga insatser och da är det
viktigaste att långsiktigt fii vårdnadshavare att ft)rstå sin roll och sitt barns behov genom en tillitsfull
relation. Vidare redovisas ett antal åtgärder fiir att stiirka samverkan mellan skola och socialtjänst. Det har
införts återkommande information om rutiner och riktlinjer gällande arbetet med orosanmälningar i
utbildningsftrvaltningens verksamheter. Ledningsgruppen för barn och unga har en stående punkt i
dagordningen om avvikelser i orosanmälningar och följer gemensamt utvecklingen. En blankett är
framtagen ftir samtycke till att dela nödvändig information med skolan.

Skrivelse till kommunstyrelsen angående uppsiktsplikt över
Karlshamnsfastig heter ( KAFAB)

Revisorema tillskiver kommunstyrelsen utifrån styrelsens uppdrag att utöva tillsyn över bl a kommunala
bolag. I detta fall handlar det om KAFAB:s utbyggnad av Netport Science Park (Piren \). Bakgrunden är
att utbyggnaden i sig är ett stort åtagande på budgeterade 300 mnkr. Vidare visar granskningen att
projekteringen har kantats av ftirdyrningar, vilket påverkar budget och kalkyl för fastigheten, osäkerhet
om avdragsrätt ftir moms, otydligt ansvar fiir projektet mellan bolaget och andra kommunala intressenter,
omfattande rekrytering av nya hyresgäster ftir att fylla motsvarande 700 arbetsplatser och stor risk ftir en

hög vakansgrad.

Svar från kommunstyrelsen och KAFAB

I sitt svar anger kommunstyrelsen att uppsikten inte innebär att alla enskilda afftirshändelser behöver
granskas enligt dom från Högsta ftirvaltningsdomstolen som stöd fti,r sin skivning. Vidare hänvisar
kommunstyrelsen till att det i kommunfullmäktigebesluten frän2014 och 2016 finns riskanalyser,
kalkyler, behovsanalyser och investeringsplaner. Kommunstyrelsen menar att projektspecifika
bedömningar görs bäst av respektive bolag. Det är kommunstyrelsens uppfattning att utbyggnaden av
Netport Science Park fortlöper enligt plan och att det därmed inte behöver vidtas någon granskning av
projektet. På konkreta frågor från revisorerna svarar kommunstyrelsen nej på frågorna om kommunen på
något sätt subventionerar projektet genom t ex plan- och bygglovskostnader eller att det hnns någon
särskilt tillsatt grupp inom kommunstyrelsen som ftiljer projektet.

Från KAFAB:s sida uppges att den lokala kontorshyresmarknaden inte bearbetas och att rekyeringen av
nya hyresgäster enbart riktar sig till kommersiella verksamheter, så någon momsrisk ftreligger inte i
projektet. Den största risken är vakanser, inte ftirdyrningar eller högre räntor. När det gäller rekrytering av
hyresgäster har det anställts personer ftir ändamålet och det finns en profil ftr de företag som man siirskilt
vänder sig till. Prognosen är att fastigheten ska vara fullt uthyrd till 2031.

Revisorernas kommentarer till svaren från kommunstyrelsen och KAFAB

Revisorerna har delgett kommunstyrelsen sina kommentarer till de svar som lämnats. Vi menar att

närmare och att
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projektets kostnader iir så stora att det i sig föranleder kommunsty'elsen att ftilja projektet
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utslaget i Högsta fii,rvaltningsdomstolen inte förbjuder kommunstyrelsen att mer nogsamt fiilja
utbyggnaden. Vad kommunstyrelsen väljer att ftilja upp i sin uppsikt bör bygga på en riskanalys, där
nämnder och bolag med högst risk ägnas störst uppmärksamhet. Vidare menar vi att kommunstyrelsen
med fördel kan följa hur andra kommuner väljer att organisera styrning och uppftiljning av särskilt
omfattande projekt. Mot bakgrund av att ftirutsättningar har ftirändrats sedan 2014 och2016, dä
projekteringskostnaderna &irefter har blivit betydligt högre än vad som tidigare angetts, vore det
självklart att inhämta fiimyande kalkyler och riskbedömningar från KAFAB. Det saknas uppgift om hur
vakanser kommer att påverka KAFAB:s ekonomi fram till 2031 och i sin ftrlängning hela
kommunkoncernens ekonomi. Revisorerna har inte heller delgetts marknadsanalyser över utvecklingen av
specifika branscher inom tech-industrin som nyrekyteringen riktar sig till. Sammanfattningsvis saknas
uppgifter om hur de olika riskema, som är ftirknippade med projektet, kommer att hanteras, vilket vi
bedömer som högst oroväckande. Genom attbyta ut styrelse och VD i KAFAB så har vi revisorer delvis
nått fram till berörda parter med vårt budskap i granskning och uppföljningar. Vi avser att fortsätta att
fiilja utvecklingen av projektet genom den av fullmäktige utsedde lekmannarevisom för KAFAB.

Lekmannarevision i de kommunala bolagen

Lekmannarevisorema har granskat verksamheten i de kommunala bolagen enligt bestämmelserna i
aktiebolagslagen och kommunallagen. Varje bolag har en lekmannarevisor som avgett en
granskningsrapport ftir bolaget ifråga. Kommunens revisorer erhåller rapporter från lekmannarevisorns
arbete i bolaget och utsedda lekmannarevisorer har under året haft kontinuerliga kontakter med respektive
bolag.
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1 Sammanfattning och bedömning 

EY har på uppdrag av revisorerna i Karlshamns kommun granskat Karlshamns kommuns 
(kommunens) räkenskaper, årsbokslut och styrelsens årsredovisning per 2019-12-31. Gransk-
ningen har genomförts i enlighet med rekommendationer från normgivande organ och med 
beaktande av god revisionssed. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att 

 Den finansiella redovisningen har i allt väsentligt tagits fram i enlighet med Lag om 

kommunal bokföring och redovisning, god redovisningssed och kommunens centrala 

riktlinjer. Undantag redovisas i årsredovisningen och kommenteras nedan. 

 Räkenskaperna och kommunens årsredovisning ger i allt väsentligt en rättvisande 

bild av 2019 års resultat och ställning per 2019-12-31.  

 Mål för god ekonomisk hushållning har fastställts av kommunfullmäktige och följts 

upp av kommunstyrelsen. 

 Kommunen uppnår till följd av under året förändrade budgetramar det finansiella re-

sultatmålet som har satts upp för 2019. Soliditetsmålet för kommunkoncernen är 

uppfyllt. 

 Kommunens inriktningsmål följs upp i årsredovisningen. Måluppfyllelsen varierar. 

Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen den övergripande bedömningen att kom-

munen närmar sig en god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfull-

mäktiges inriktningsmål samt det ekonomiska resultatet. Vidare bedömer kommun-

styrelsen att för verksamheternas kvalitet och resultat visar en förhållandevis god 

måluppfyllelse men att det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller kommunens 

ekonomiska resultat. Mot bakgrund av den information som återges i årsredovis-

ningen, som vi i stor utsträckning bedömer vara en beskrivning av det arbete och de 

aktiviteter som genomförs och vilka effekter och resultat som dessa bedöms få, kan 

vi inte med tydlighet se de förbättringar som skapat en bättre ekonomisk hushållning 

och en god måluppfyllelse.  

 Vi delar kommunstyrelsen bedömning att det finns fortsatt utvecklingskapacitet vad 

gäller kommunens ekonomiska resultat.  

 Det lagstadgade balanskravet är uppfyllt för året, efter användning av medel från 

resultatutjämningsreserven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334



   

  

 

  4 

Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll 2019, Karlshamns kommun  

 

 

2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Revisionen skall enligt kommunallagen årligen pröva om verksamheten sköts på ett ändamåls-
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och 
om den interna kontrollen är tillräcklig. 

För att revisionen skall kunna uttala sig om räkenskaperna för 2019 varit rättvisande, och om 
verksamheten sköts från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, genomförs denna gransk-
ning av årsbokslut och årsredovisning för Karlshamns kommun 2019. Under året har vi dess-
utom granskat delårsbokslutet per 2019-08-31. Denna granskning avrapporterades till reviso-
rerna den 18 oktober 2019.  

2.2 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och om årsredovis-
ningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (KBRL). 

Därtill skall en bedömning göras om resultatet är förenligt med av fullmäktige fastställda mål 
för god ekonomisk hushållning. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har den finansiella redovisningen tagits fram i enlighet med Lag om kommunal bok-
föring och redovisning och god redovisningssed? 

 Föreligger rättvisande räkenskaper? 

 Är redovisat resultat förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för god ekono-
misk hushållning? 

 Har balanskravet uppnåtts? 

Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande bedömningar. 

2.3 Avgränsning och ansvar 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 

Ansvaret för upprättande av årsredovisningen och för att kommunen har rättvisande räken-
skaper ligger på kommunstyrelsen. 

2.4 Revisionskriterier 

Granskningen har skett i enlighet med kommunallagen och andra författningar om revision, 
Revisionsreglementet samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  
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SKYREVs (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorers) utkast till ”Vägledning för redo-
visningsrevision i kommuner och Kommun” har tillämpats i allt väsentligt vid granskningen och 
beaktar vad SKYREV föreskriver med anledning av att ISA (International Standards on Au-
diting) kan vara vägledande och tillämpas i revisioner inom såväl privat som offentlig sektor.  

Vid vår granskning av årsredovisningens förvaltningsberättelse granskar vi finansiell informat-
ion som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar i 
förvaltningsberättelsen har vi läst och bedömt med fokus på om beskrivningarna är förenliga 
med årsredovisningens övriga delar. 

Styrelsens ansvar för rättvisande räkenskaper och årsredovisningen regleras i följande lagar, 
mål och normer, vilka utgör den norm/de kriterier som granskningens resultat värderas mot: 

 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, kap 13 

 Kommunallagen, kap 6 och 11 

 Karlshamnskommuns fastställda mål för god ekonomisk hushållning 

 God redovisningssed 

2.5 Genomförande och avgränsningar 

Granskningen är utförd i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Detta innebär 

att revisionen planerats och genomförts på ett sådant sätt att den skall upptäcka om informat-

ionen i årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter. Riskbedömningen är central i vår 

metod.  

Granskningen har genomförts genom analytisk granskning av resultaträkningen och dess kon-
ton samt genomgång av balansposter och bokslutsbilagor. Vidare har granskning skett av in-
gående balanser mot föregående årsbokslut. Vi har även granskat tillämpade redovisnings-
principer i syfte att säkerställa att dessa tillämpats rättvisande och i konsekvens med tidigare 
år.   

Siffermaterialet i årsredovisningen har kontrollerats mot kommunens huvudbok. Härtill har vår 
granskning tillgodosett att årsredovisningen innehåller den information som krävs enligt gäl-
lande lagtexter och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen, granskat om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer. Analys har gjorts beträffande fullmäktiges fast-
ställda mål i årsbudget i förhållande till avrapportering av måluppfyllelse i årsredovisningen. 
Därutöver har formen på avrapporteringen och styrelsens egen analys avseende måluppfyl-
lelse granskats. Syftet är att få en uppfattning om fullmäktige ges rimliga förutsättningar för att 
kunna bedöma måluppfyllelsen utifrån den avrapportering som lämnas.  

Rapporten har kommunicerats med kommunens centrala ekonomiledning. 
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3 Rättvisande räkenskaper 

3.1 Efterföljsamhet av riktlinjer  

För de fall det förekommer avsteg från Lag om kommunal bokföring och redovisning, KBRL, 
och Rådet för kommunal redovisning, RKR:s rekommendationer, ska skäl för detta anges i 
årsredovisningen. I årsredovisningen lämnas upplysning om vilka undantag som görs. Föl-
jande undantag görs: 

 RKR R4 gällande avskrivningar påbörjas året efter anskaffningsåret samt exploate-
ringsverksamhet 

 RKR R5 Redovisning av hyra-/leasingavtal 
 

Utöver dessa undantag har vi noterat balansposter som avser skuldförda poster för framtida 
åtaganden, vilket vi inte till alla delar anser uppfyller kriterierna för att redovisas som skuld eller 
avsättning.  

Vår granskning har i övrigt inte påvisat några gjorda avsteg som inte har redogjorts för i årsre-
dovisningen. 

3.2 Ny lag om kommunal bokföring och redovisning 

Riksdagen beslutade i maj 2018 om en ny kommunal redovisningslag, Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning, som gäller från räkenskapsåret 2019. Lagen behandlar 
bland annat bokföring och arkivering, bestämmelser om årsredovisning, värdering, kassaflö-
desanalyser, sammanställda räkenskapsformer samt regler kring delårsrapport. 

De nya reglerna innebär bland annat följande. För resultaträkningen införs nya resultatnivåer 
i form av Verksamhetens resultat samt Resultat efter finansiella poster. För balansräkningen 
innebär den nya lagen ingen ändring i sak avseende dess uppställningsform. Några nya krav 
på notuppgifter har tillkommit. Vid värdering av tillgångar och skulder återfinns en väsentlig 
förändring gällande finansiella instrument och förändringar i omräkning av utländsk valuta. 
Bestämmelser om värdering av gåvor och om avsättningar införs i lagen. 

I den nya lagen införs ett kapitel om drift- och investeringsredovisning. Detta motsvara reg-
lerna i den tidigare lagens 4 kapitel 2 – 3 §§, men utgör numera självständiga delar av årsre-
dovisningen. Lagtexten ger inte någon detaljerad vägledning hur uppställningen ska utfor-
mas. RKR har tagit fram ett utkast till rekommendation om Drift- och investeringsredovisning. 

Vår granskning har visat att kommunen vid upprättande av årsredovisningen i allt väsentligt 
efterlever de nya reglerna i LKBR.  

3.3 Förändrade redovisningsprinciper  

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

3.4 Årsredovisningen  

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

3.5 Resultaträkningen  

3.5.1 Översiktlig sammanställning och analys av resultat 

Årets redovisade resultat framgår av årsredovisningens resultaträkning och tillsammans med 
kommentarer för nämnderna framgår de bakomliggande faktorerna till det redovisade resulta-
tet. I avsnittet för den finansiella analysen redogör kommunen för årets resultat och för ett antal 
nyckeltal, såsom exempelvis nettokostnadsandel, soliditet och likviditet.  
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Vi noterar att årets resultatförbättring på 103 mnkr huvudsakligen beror av minskade kostna-
der. Verksamhetens intäkter minskar med 78 mnkr, varav 62 mnkr hänförs till övergång av VA-
verksamheten och därmed minskade taxor och avgifter. Därtill noteras fortsatt minskade bidrag 
från Migrationsverket. Förändring av kostnader kommenteras nedan. 

Fullmäktige fastställde en ursprunglig resultatbudget på +8 mnkr. Under året har fullmäktige 
beslutat om förändrade budgetramar, vilket ger ett slutligt budgetresultat på -9 mnkr. Nedan 
redovisas budgetförändringar som skett för de största nämnderna.  
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Vi noterar likt tidigare år avvikelser mellan budgeterade intäkter och faktiskt utfall vilket förkla-
ras av svårigheten att bedöma hur stor dessa bidrag kommer att bli. Motsvarande effekt åter-
finns bland högre kostnader. För kommunen som helhet avviker personalkostnader negativt 
jämfört mot budget med -30,5 mnkr. Avvikelserna kommenteras nedan för respektive nämnd. 
Inom ramen för personalkostnader noterar vi avvikelser för olika kostnadsslag som beror av 
att personalbudget inte fördelas till samma slag som redovisningen. 

Verksamhetens kostnader minskar med 111 mnkr eller 4,4 %. Personalkostnader ökar med 
10 mnkr eller 0,6 %. Ett flertal faktorer påverkar utvecklingen. Dels en generell löneökning, 
men samtidigt ett minskat antal anställda (-145 personer). Därtill har personalkostnaderna ökat 
som en följd av högre pensionskostnader och justering av löneskatt (se upplupna kostnader 
nedan). Antalet anställda har minskat hos samtliga förvaltningar, huvudsakligen hos omsorgs-
förvaltningen som minskar med 88 personer och som en följd av verksamhetsövergång gäl-
lande VA-verksamheten. 

Under 2019 upptäcktes att KPA inte har debiterat korrekta avgifter för pensioner. Utredning 
har skett och kommunen har enligt uppgift rapporterat in korrekta uppgifter, men KPA ska inte 
ha uppdaterat sina uppgifter i enlighet med dessa. Detta har inneburit att årets resultat belastas 
med ytterligare ca 10 mnkr i pensionspremier.  

Kostnader för köp av huvudverksamhet minskar med 24,8 mnkr och är i linje med de åtgärder 
som främst Nämnd för arbete och välfärd vidtar med minskade externa placeringar under året. 
Kostnader för ekonomiskt bistånd ökar med 5,0 mnkr, budgetavvikelsen uppgår till 13,7 mnkr. 
Bland övriga kostnader märks minskningar till följd av överflyttning av VA-verksamhet som en 
kostnadsminskning fördelat på ett flertal kostnadsslag.  

En större förändring jämfört med föregående år är minskade bidrag till föreningar/bidrag med 
32 mnkr, varav 30 mnkr avser medlemsbidrag för kollektivtrafiken som från och med den 1 
januari 2019 övergick till Region Blekinge och skatteväxlades. 

Föregående års resultat påverkades av nedskrivningar på materiella och finansiella anlägg-
ningstillgångar, 49,0 mnkr. Årets nedskrivningar uppgår till 2,0 mnkr.  

Skatteintäkter har redovisats i enlighet med gällande rekommendationer och baseras på nat-
ionella uppgifter från SKL. Den slutliga avräkningen för 2018 är negativ, -37 kronor per invå-
nare, och även den preliminära avräkningen för 2019 blev negativ, -430 kronor per invånare.  

Styrelse och nämnder redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget. Den totala avvikel-
sen för nämnderna uppgår till -8,5 mnkr. Med hänsyn tagen till den positiva avvikelsen för 
finansförvaltningen (skatteintäkter och utjämningsbidrag) uppgår den sammanlagda avvikel-
sen för Karlshamns kommun till +2 mnkr. 
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.  

 

Av årsredovisningen framgår årets effektiviseringskrav som fördelats till nämnderna. Dessa 
uppgår totalt till 50 mnkr. Nämnden för arbete och välfärd har tillförts 20 mnkr för volymökningar 
och ytterligare 23 mnkr i tilläggsanslag. BUS nämnd och gymnasienämnden har fått tilläggs-
anslag på 16 mnkr respektive 10 mnkr. Fullmäktige har inte specificerat vilka åtgärder som ska 
vidtas inom ramen för effektiviseringskraven. Respektive nämnd arbetar med och tar beslut 
om handlingsplaner utifrån fullmäktiges beslut. Handlingsplaner och dess beräknade effekter 
uppges följts upp hos nämnd under året och har varit föremål för diskussion i resultatdialoger 
mellan kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och nämnderna.  

Vi noterar att det förekommer att tilläggsanslag har använts för att täcka effektiviseringskrav 
till den del man inte kunnat effektuera besparingar. 

Under 2019 har nämnderna fått tilläggsanslag uppgående till totalt 48,5 mnkr. Förändringar för 
de största nämnderna framgår i nedanstående tabell. 
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Som framgår av ovanstående redovisning redovisar inga nämnder ett utfall som väsentligt av-
viker från budget, efter tilläggsanslag. I årsredovisningen framgår redovisning av nämnders 
och styrelsers bedömning av resultat och måluppfyllelse i förhållande till kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Redovisning och kommentarer till nämndernas ekonomiska utfall återfinns i re-
spektive nämnds resultatrapport för 2019 och i bilaga till årsredovisningen. 

Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden redovisar ett utfall i nivå med budget. Nämnden har erhållit kompensation 
för löne- och kapitalkostnader på 17,0 mnkr, men därutöver inga tilläggsanslag. Inom nämnden 
varierar utfall för olika enheter. På central nivå har nämnden tagit en kostnad för att lösa ut ett 
hyreskontrakt.  

Stöd i ordinärt boende (-8,4 mnkr).  Enheten redovisar ett utfall i nivå med minskad budgetram. 
Omställning av verksamheten går inte i takt med budgetreducering, och budgetavvikelsen hän-
förs till personalkostnader.  

Stöd i särskilt boende (+7,2 mnkr). Kostnader för hyreskostnader är lägre än budgeterat, an-
talet platser i särskilda boenden har minskat. Minskade kvoter per lägenhet har gett lägre per-
sonalkostnader. 2019 års budgeten har reducerats med 12,5 mnkr. 

Hälso- och sjukvård (+5,6 mnkr). Enheter redovisar lägre kostnader för bostadsanpassningar. 
Vakanser ger lägre personalkostnader än budgeterat. Redovisade intäkter, arbetsmarknads-
bidrag och avgifter, är högre än budgeterat 

 

Nämnd för arbete och välfärd 

Nämndens underskott gentemot budget uppgår till -7,5 mnkr. Inom resultatet återfinns stora 
budgetavvikelser för intäkter (+38 mnkr), personalkostnader (-27 mnkr) samt övriga kostnader 
(-19 mnkr). En av orsakerna till dessa avvikelser är ett resultat av att nämnden tillämpar en 
försiktig budgetering av intäkter i form av bidrag. Erhållna bidrag innebär en högre volym och 
därmed också en högre kostnadsnivå i förhållande till budget.  

I fullmäktiges ursprungliga budget lades ett effektiviseringskrav på nämnden på 10 mnkr, sam-
tidigt som nämnden erhöll 20 mnkr för volymökningar. Under 2019 har nämnden erhållit kom-
pensation för löner och kapital på 12 mnkr samt en tilläggsbudget om 23 mnkr. Detta budget-
tillskott hanteras centralt, varför enheten Ledning och gemensamt redovisar ett överskott om 
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24, 5mnkr. I nedanstående tabell framgår budgetavvikelser för nämndens verksamhetsområ-
den.  

Utöver personalkostnader är kostnader för institutionsplaceringar och familjehem en stor post 
för nämnden. Under året har ett flertal placeringar tillkommit som inte var budgeterat, men 
nämnden uppger samtidigt att lösningar på hemmaplan med lägre kostnader som följd har fått 
effekt under året. Därtill uppges att kostnader för konsulter minskat jämfört med föregående 
år. 

 

Nämnden för barn, ungdom och skola 

Nämnden har, utöver kompensation för löne- och kapitalkostnader på 25 mnkr, erhållit tilläggs-
anslag om 16 mnkr. Detta anslag uppges ha fördelats till ersättning för friskolor, minskad er-
sättning från Migrationsverket samt löneglidning. Som förklaringar därutöver till att nämnden 
redovisar en budget i balans är minskat antal anställda med 14 personer, varav åtta tjänster 
avser förskolan och barn i behov av särskilt stöd samt minskade kostnader för läromedel och 
personalens fortbildning.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Nämnden redovisar en budget i balans. Erhållen tilläggsbudget uppgår till 9,5 mnkr och kom-
pensation för löne- och kapitalkostnader på 7,0 mnkr. Av tilläggsbudgeten uppges 4,4 mnkr ha 
fördelats till ersättning till friskolor och resterande till att täcka effektiviseringskravet, till den del 
detta inte klarats med minskad bemanning och minskade kostnader för läromedel och perso-
nalens fortbildning. Enligt verksamhetsberättelsen har antalet årsarbetare minskat med nio. 

3.5.2 Resultatprognos för 2019 

I delårsrapporten per augusti 2019 prognosticerade kommunen ett underskott om -9 mnkr. 
Faktiskt utfall uppgår till -7 mnkr. Vi noterar ett förbättrat prognosarbete jämfört med föregå-
ende år då kommunen avvek kraftigt från den prognos som lämnades, hänförligt till nedskriv-
ningar av materiella och finansiella anläggningstillgångar samt tveksamheter i prognosen för 
nämnd för Arbete och Välfärd. 

3.5.3 Utförd granskning av resultaträkningen 

Förutom en genomförd analytisk granskning av intäkts- och kostnadsslagen i resultaträkningen 
har vi utfört en avstämning av kommunens finansiering visavi staten.  
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Vår genomförda granskning har inte påvisat några väsentliga avvikelsenoteringar i förhållande 
till hur kommunens samlade budgetavvikelse har redovisats och presenterats i årsredovis-
ningen. 

3.6 Balansräkningen  

Den genomförda granskningen av balansräkningen har tagit sin utgångspunkt i att söka svar 
på stora och/eller oväntade avvikelser jämfört med tidigare perioder.  

Kommunens balansräkning har härefter substansgranskats utifrån gjorda balanskontoutred-
ningar. Vi har kontrollerat att balanskonton är avstämda och verifierade med underlag som 
styrker existens och värdering. 

Vår genomförda granskning har inte påvisat några väsentliga avvikelsenoteringar i förhållande 
till hur kommunen redovisat substansen av tillgångar och skulder i årsredovisningen. 

Materiella anläggningstillgångar 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar ska enligt god redovisningssed påbörjas när 
de tas i drift. Som nämnts i avsnittet 3.1, Efterföljsamhet av riktlinjer, avviker kommunen från 
detta och påbörjar avskrivning året efter att de anskaffats. Principen är oförändrad jämfört med 
tidigare år, och har av kommunen inte bedömts ge några väsentliga effekter på redovisat re-
sultat över tiden. Detta förutsätter att kommunens investeringsnivå bibehålls på en relativt oför-
ändrad nivå. Däremot har principen avseende pågående projekt förändrats, och för det som 
aktiverats under 2019 påbörjas inte avskrivningar förrän projekten är tagna i bruk.  

Av årsredovisningen framgår genomförda investeringar i förhållande till budget, där de största 
investeringsprojekten kommenteras.  
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Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar har skett med 2,4 mnkr. Nedskrivningarna 
avser främst lekplatser. I samband med föregående årsbokslut gjordes nedskrivningar på ett 
sammanlagt värde om 28,8 mnkr. 

Pågående projekt per 19-21-31 uppgår till 86,7 mnkr och redovisas i årsredovisningen. Till 
delar projekt, främst exploateringsprojekt, redovisas som byggnader och mark i årsredovis-
ningen avser dessa nedlagda kostnader på projekt som gjorts tidigare år, det vill säga före 
2019. Under 2020 kommer samtliga exploateringsprojekt att utredas för att klassificeras till 
rätt anläggningstyp.  

I samband med bokslutsarbetet har en genomgång av pågående projekt gjorts med respek-
tive projektledare. Bokfört värde bedöms av dessa som befogade och kommunen bedömer 
att investeringarnas värde motsvaras av bokfört värde, varför inget nedskrivningsbehov före-
ligger. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Karlshamns kommun innehar finansiella tillgångar till ett bokfört värde av 184,8 mnkr (178,5 
mnkr). Aktier i koncernföretag står för 90 %.  Årets förändring utgörs av en särskild insats till 
Kommuninvest. 

Avsättningar 

Avsättningar till pensioner är avstämda mot besked från KPA. En justering hänförligt till tidi-
gare år har skett 2019 och påverkar årets resultat med 1,7 mnkr. Utöver gjorda pensionsav-
sättningar redovisas en avsättning för sanering av Hunnemaradeponin med 1,0 mnkr. Utred-
ning av extern konsult har gjorts och avsättningen bedöms ligga inom ramen av denna be-
dömning.  

Övriga skulder 

Bland övriga skulder redovisas erhållna medel från Migrationsverket som reserveras för 
framtida kostnader kopplade till målgruppen. Skulden uppgår per 2019-12-31 till 11,2 mnkr.  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Balansposten har minskat jämfört med föregående år med ca 42 mnkr. Lönerelaterade skul-
der minskar (5,1 mnkr) och pensionsrelaterade skuldbokningar ökar (6,7 mnkr). Den större 
skillnaden ligger i förändring av övriga interimsskulder som minskat ca 32 mkr, varav de 
större förändringar jämfört med föregående år är skulder hänförlig till VA-verksamhet, perio-
diserade intäkter för byggbonus och projektmedel arbetsförmedlingen, föregående års reser-
verade medel för tvister och återkrav som lösts under året samt att flera fakturor inkommit 
under 2019 och därmed redovisas bland leverantörsskulder.   

Vid en genomgång av redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader upptäcktes att 
överskottsfonden från KPA inte belastats med löneskatt tidigare år. Kommunen har lämnat 
rättelser till skatteverket, vilka uppgår till 6,1 mnkr varav 5,2 mnkr är resultatpåverkande. Yt-
termera upptäcktes att reserven för den individuella delen i pensionspremien (AKAP-KL) varit 
för hög, vars påverkan på resultatet 2019 inklusive löneskatt uppgår till 5,2 mnkr. 
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3.7 Bedömning  

 Vår utförda granskning har inte identifierat några förändrade redovisningsprinciper av 

väsentlig karaktär.  

 Den finansiella redovisningen har i allt väsentligt tagits fram i enlighet med Lag om 

kommunal bokföring och redovisning, god redovisningssed och kommunens centrala 

riktlinjer. Vissa undantag förekommer. 

 Efter utförd granskning bedömer vi att kommunens resultat- och balansräkning i allt 

väsentligt ger en rättvisande bild av resultatet för 2019 och ställning per 2019-12-31. 

4 Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen fastställs att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Kommunen ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för 

en god ekonomisk hushållning, vilket innefattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Full-

mäktige skall fastställa dessa mål och uppföljning skall göras i delårsbokslut och i årsredovis-

ning. Revisorerna skall granska och bedöma måluppfyllelsen. I begreppet god ekonomisk hus-

hållning finns således två perspektiv, ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.  

Analys och bedömning av verksamhetsmålen görs genom uppföljning av kommunfullmäktiges 

inriktningsmål. 

Kommunstyrelsens gör i årsredovisningen den övergripande bedömningen att kommunen när-

mar sig en god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktnings-

mål samt det ekonomiska resultatet. Vidare bedömer kommunstyrelsen att verksamheternas 

kvalitet och resultat visar en förhållandevis god måluppfyllelse men att det finns fortsatt ut-

veckling att göra vad gäller kommunens ekonomiska resultat. 

Som ett komplement till uppföljning och analys av mål redovisas också resultatet från årets 

KKiK-mätning, Kommunens Kvalitet i Korthet i årsredovisningen. I 2019 års mätning deltog ca 

260 av Sveriges kommuner, vilket möjliggör en jämförelse mellan kommuner och även över 

tid. Jämförelsen mellan kommuner delas in i tre nivåer:  

 25 procent kommuner som placerat sig högst 

 50 procent kommuner som placerat sig i mitten 

 25 procent kommuner som placerat sig lägst 

Totalt antal mått som framställs i årsredovisningen är 38, varav det finns data avseende Karls-

hamns kommun år 2019 för 19 mått. För de mått som inte har tillgängliga data för 2019 använ-

der kommunen data från 2018. Av sammanställningen framgår att Karlshamns kommun, med 

hänsyn tagen till mått både för 2019 och 2018, ligger bland de 25 procent bästa kommunerna 

i ungefär 13 procent av de mätbara måtten. I 68 % av de mätbara måtten placerar sig kommu-

nen bland de 50 procent mittersta, och i 16 % av de mätbara måtten placerar sig kommunen 

bland de 25 procent sämsta. Sammanfattningsvis motsvarar detta ett något sämre resultat 

jämfört med föregående års noteringar.  
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Inga särskilda områden inom kommunen utmärker sig, enligt KKiK-mätningen, med avsevärt 

bättre resultat eller avsevärt sämre resultat jämfört med föregående år. 

4.1 Verksamhetsmål  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 om ”Kommunprogram 2019-2022”. Kommun-

programmet utgör det grundläggande politiska uppdraget för Karlshamns kommun. Följande 

inriktningsmål framgår av Kommunprogrammet: 

 Inriktningsmål 1) Karlshamn tar ansvar för morgondagens samhälle 

 Inriktningsmål 2) Karlshamn erbjuder kunskap och bildning genom hela livet 

 Inriktningsmål 3) Karlshamn ger utrymme för hållbar utveckling och entreprenörskap 

 Inriktningsmål 4) Karlshamn är en plats för trygghet och livskvalitet 

 Inriktningsmål 5) Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation 

Nämnder och bolag uppdras att besluta om nämndmål och uppföljnings- och resultatmetoder. 

Av årsredovisningen framgår att även nämndernas och bolagens egen bedömning av målupp-

fyllelsen används i den övergripande uppföljningen av kommunens måluppfyllelse.  

Ett av inriktningsmålen bedöms ha en god måluppfyllelse, ett mål saknar en sammanfattad 

bedömning av måluppfyllelsen (inriktningsmål 2) och resterande tre mål är inte uppfyllda, men 

bedöms alla vara på mer eller mindre god väg mot måluppfyllnad.  

För varje riktningsmål, med undantag av ett, görs i årsredovisningen en inledande bedömning 

av måluppfyllelsen. Därefter följer en sammanfattande redogörelse för respektive verksamhet, 

nämnd alternativt för samtliga verksamheter eller nämnder. Avslutningsvis redovisas data från 

KKiK. Som nämnts ovan är redovisningen för KKiK inte fullständig då det inte alltid finns data 

för 2019. Den redogörelse som ges i årsredovisningen bedömer vi till sin karaktär i stor ut-

sträckning vara en beskrivning av det arbete och de aktiviteter som genomförs och vilka effek-

ter och resultat som dessa bedöms få.   

4.2 Finansiella mål   

Fullmäktige har fastställt en ursprunglig resultatbudget för 2019 på 8 mnkr. Under året har 
fullmäktige beslutat om förändrade budgetramar, vilket ger ett slutligt budgetresultat på -9 
mnkr. Med redovisat resultat på -7 mnkr uppnås detta mål.  Mot bakgrund av tidigare års re-
sultat med tillägg för årets prognos kommer heller inte målet för en överskottsgrad på 1 % på 
en femårsperiod att uppnås. 

Kommunstyrelsen noterar i årsredovisningen det finansiella målet om ett överskott i förhål-
lande till skatteintäkter och bidrag är 1 % under senaste femårsperioden, och svårigheten att 
uppnå detta.  

I kommunens reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning återfinns mål om soliditet. I 
årsredovisningen återges utfall: 
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 Soliditet – en soliditet på 60 % i genomsnitt under fem år. Soliditeten för 2019 uppgår 

till 65 % och ger en genomsnittlig soliditet de senaste fem åren på 65 %. Målet bedöms 

uppfyllt. 

 Soliditet för sammanställd redovisning – en soliditet på 25 % på en femårsperiod. Den 

sammanställda redovisningen visar en soliditet på 26 %. Målet bedöms uppfyllt. 

4.3 Balanskravet  

Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat enligt 11 kap. 5 § 

kommunallagen. Avstämning av balanskravet skall göras i årsredovisningen.  

Av årsredovisningen framgår att årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till -7,6 mnkr. 

Därefter görs justering för användning av medel från resultatutjämningsreserven med lika stort 

belopp. Årets balanskravsresultat uppgår därmed till 0 kr och det lagstadgade balanskravet är 

därmed uppfyllt för året. 

Föregående års balanskravsresultat uppgick till -110,1 mnkr. Kommunallagen ger kommuner 

en möjlighet att inte reglera ett negativt balanskravsresultat om det finns synnerliga skäl. Kom-

munfullmäktige i Karlshamn hävdade synnerliga skäl för föregående års negativa balanskravs-

resultat. 

4.4 Bedömning 

 Kommunens inriktningsmål följs upp i årsredovisningen. Måluppfyllelsen varierar. 

Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen den övergripande bedömningen att kom-

munen närmar sig en god ekonomisk hushållning utifrån uppfyllelsen av kommunfull-

mäktiges inriktningsmål samt det ekonomiska resultatet. Vidare bedömer kommun-

styrelsen att för verksamheternas kvalitet och resultat visar en förhållandevis god 

måluppfyllelse men att det finns fortsatt utveckling att göra vad gäller kommunens 

ekonomiska resultat. Mot bakgrund av den information som återges i årsredovis-

ningen, som vi i stor utsträckning bedömer vara en beskrivning av det arbete och de 

aktiviteter som genomförs och vilka effekter och resultat som dessa bedöms få, kan 

vi inte med tydlighet se de förbättringar som skapat en bättre ekonomisk hushållning 

och en god måluppfyllelse.  

 Vi delar kommunstyrelsen bedömning att det finns fortsatt utvecklingskapacitet vad 

gäller kommunens ekonomiska resultat.  

 Det lagstadgade balanskravet är uppfyllt för året, efter användning av medel från re-

sultatutjämningsreserven. 

 

Karlshamns den 17 april 2020 

 

 

Kristina Lindstedt               
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Auktoriserad/certifierad revisor         
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KAR
Kommunens revisorer

Bedömning i ansvarsfrågan

Granskningen av budgetåret2019 har huvudsakligen rört nämndernas besparing utifrån fullmäktiges
beslut om effektivisering. Vår övergripande bedömning är att ftirändringsarbeten med att anpassa
verksamheterna till en över tid förändrad ekonomi generellt har tagit ftr lång tid. Kommunstyrelsen har
inte insett vilka åtgärder som verksamhetema måste genomföra, innebärande att kommunen under ett
flertal år inte har levt upp till målet om en ekonomi i balans. Vid flera tillfiillen har det funnits statsbidrag
av engångskaraktär, som har påverkat kommunens ekonomi positivt, men utan kav på anpassningar av
verksamheterna. Det har vi revisorer under ett flertal år pekat på. Under 2019 fick nämnderna mycket
stora besparingskav, men nämnderna har generellt inte klarat av uppdraget att anpassa verksamheten till
beslutade budgetramar inför 2019. Omsorgsnämnden är den nämnd som trots ett större besparingskrav
ändå klarat av anpassningen till budgetminskningen, vilket dessutom har skett utan tilläggsanslag. Det är
också vår bedömning att AV-nämnden tidigt inriktade sig på att uppnå effektiviseringar under året, men
att det finns delar av verksamheten som har tydliga möjligheter att effektiviseras snabbare än vad som har
skett.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick ett särskilt uppdrag att nogsamt följa nämndernas arbete med att ta
fram planer fii,r att minska kostnader. Vi anser att fullmäktiges riktade beslut till ksau även inbegriper
tydlighet och proaktivitet. Under våren 2019 dröjde beslut och beredningsarbete från nämnderna ftir att
besparingarna skulle kunna realiseras. Besparingskraven var satta att nå en budget i balans, inklusive att
hantera volymförändringar inom given budgetram. Flera nämnder har påpekat att den ekonomiska
rapporteringen varit otillräcklig samt saknat analyser. Vi anser att kommunstyrelsen borde stöttat
nämnderna på ett betydligt mer aktivt sätt och varit tydligare kring arbetet med besparingarna. Otydlighet
bidrar till att perioden av underskott ftirlängs, vilket inte minst gäller underskotten inom
utbildningsnämnderna. Att nå en ekonomi i balans fiir dessa kräver stora strukturella ftirändringar. Vi
uppmanar kommunstyrelsen att särskilt i sin uppsikt beakta nämndernas arbete med att komma till rätta
med strukturella underskott, vilket vi har ått bekäftelse på att arbete sker i större omfattning först i
inledningen av är 2020.

I samband med att vi har redovisat våra bedömningar under året har vi även påpekat att sjukfrånvaron inte
har haft det fokus som ftirväntats, eftersom sänkt sjukfrånvaro var en del av fullmäktiges budgetbeslut ftir
2019. | årsbokslutet redovisas glädjande nog sänkta sjuktal som andel av planerad arbetstid. I vår
uppftiljning av nämndernas ekonomi har sjukfrånvaron och sjuklönekostnader enligt vår analys inte getts
tillräcklig uppmärksamhet. Detta har i sin tur lett till andra frågetecken, som avser ftrdelning av ansvar
ftir sänkt sjukfrånvaro, frågor om arbetsmiljöansvar (arbetsuppgifter), frågor om hantering av
personaluppsägningar samt ledningsansvar fiir personal. Vi revisorer har under året erhållit ol
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tolkningar av ansvaret i dessa frågor vid våra kontakter med olika nämnder. Det är vår bedömning att
osäkerheten i dessa frågor också bidrar till att delar av underskotten kvarstår.

Efter fullmäktiges beslut i april om nya reglementen för kommunstyrelsen och särskilt ftir teknik- och
fritidsnämnden, gällande from I januari2020, har vi efterfrågat en specificering av vilka verksamhets-
områden som har flyttat till kommunstyrelsen samt ftirvaltningsorganisation fiir dessa. Flera månader
efter genomförd förändring har kommunstyrelsen inte haft ftirmåga att producera en bild över hur
organisation med ansvarsfiirdelning ser ut. För oss revisorer är det tyvärr ett exempel på hur
administrativa brister påverkar förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen att det finns oklarhet
hur organisationen ser ut.

Slutsatser av granskningen med att ftilja arbetet med nämndernas besparingar under 2019 är atL
nämnderna kontinuerligt måste arbeta med effektiviseringar. Det långa ftirberedelsearbetet ftir en del
nämnder ftir att påbörja effektiviseringar och besparingar orsakas av svaga riskbedömningar. Det har även
funnits en svaghet i att ifrågasätta de egna verksamheternas effektivitet samt att det under året varit
bristftilligt stöd från kommunstyrelsen. Vi ser dock att Omsorgsförvaltningen med sin proaktivitet är ett
positivt undantag. Då kommunfullmäktige beslutat om tilläggsanslag ftr flera nämnder, finner vi att
driftsresultatet för dessa inte avviker på ett anmärkningsvärt sätt och därmed inte ftiranleder kritik.
Samtidigt kvarstår stora strukturella underskott för utbildningsnämnden och AV-nämnden, vilket kommer
att prägla även2020. Under 2019 har nämnderna haft besparingar på 50 mnk att realisera men under året
fått tillaggsanslag på 49 mnk fiir att kompensera att besparingama inte har realiserats.

Avslutningsvis kan vi konstatera att kommunens svaga ekonomiska resultat fortsätter. Kommunen
redovisar ett underskott på 7 mnkr och når därmed inte det finansiella målet om ett genomsnittligt
överskott pä lYo över en period av de senaste fem åren. Kommunen når örvisso balanskravsresultatet,
efter beslut om att utnyttja resultatutjämningsreserven. Vi revisorer noterar att det är andra året i rad som
kommunen nollställer ett i grunden negativt balansresultat genom olika beslut. Mot bakgrund av
ovanstående sammanfattning har vi inte samma syn på kommunens ekonomi och vi delar därftir inte
kommunsty'elsens bedömning att Karlshamns kommun närmar sig en god ekonomisk hushållning.
Däremot delar vi texten i årsredovisningen och synen på kommunens finansiella risker, där
kommunsty'elsen skriver att kommunen behöver vidta kraftfulla åtgarder ftir att nå överskottsmålet.
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Till bolagsstämman i

Stadsvapnet i Karlshamn AB

Org.nr. 556427-2382

Granskningsrapport för år 20L9

Jag, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
bolagets verksamhet under är 2019.

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

Granskningen har utförts enlig aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i

kommunalverksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Detta
innebär att lekmannarevisorn, till skillnad mot den auktoriserade revisorn, har ett sär-
skilt granskningsuppdrag avseende ändamålsenlighet, ekonomiskt tillfredsställande
verksamhet och tillräcklig intern kontroll. Granskningen har genomförts med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

I granskningsrapporten från 2018 riktas kritik mot Stadsvapnet AB avseende avsaknad
av helhetsgrepp över bolagskoncernens hantering av investeringar och finansiering av
dessa. Vidare framfördes kritik mot bolagets passivitet ifråga om styrning och för avsak-
nad av strategiska helhetsgrepp över koncernen.

I årets granskning av Stadsvapnet kan jag konstatera att ett flertal åtgärder vidtagits för
att stärka bolagets styrande och samordnande uppdrag. Dialogen mellan Stadsvapnet
och dotterbolagen har ökat både via ordförande och controllerfunktionen. När det gäller
bolagens investeringar har Stadsvapnet inlett ett arbete med att skapa en samlad över-
sikt med betydligt tätare uppföljning av bolagen. Det är tillfredsställande att kunna ta
del av investeringsplaneringen för kommande år och på en aggregerad nivå få redovisat
koncernens självfinansieringsgrad. Detta möjliggör prioritering av investeringar mellan
bolagen och kommunen, som inte förelegat tidigare. Jag noterar med tillfredsställelse
också att Stadsvapnet har bidragit avseende tillsättandet av ny vd och ny styrelse ik
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KAFAB samt ny styrelse i Kreativum AB. Vidare noteras också att diskussionen har
kommit igång vad gäller möjliga effektiviseringar av bolagens administration genom
samverkan.

Stadsvapnet har för 2019 angett avkastningskrav för vissa dotterbolag med en beräkning
som är en procentsats på insatt kapital. Det är min bedömning att avkastningskravet
inte bara ska gälla i förhållande till Stadsvapnet, utan också bör gälla vinstnivån för
respektive bolag, för att tydliggöra vilka förutsättningar som gäller inför kommande
investeringar och omfattning på koncernbidrag till andra dotterbolag.

Min övergripande bedömning är att Stadsvapnet har utvecklats i positiv riktning

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

Karlshamn, 2020-03-28

gt
Lekmannarevisor Stad net i Karlshamn AB
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Till årsstämman i Karlshamnsbostäder Aktiebolag
Orga nisationsn u mmer 556526-8355

Granskningsrapport

Undertecknad har granskat bolagets verksamhet under
räkenskapsåret 2019.

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god
revisionssed i kommunalverksamhet. Det innebär att jag har
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad
försäkra mig om att bolagets verksamhet skötts på ett
ändamålsenligt, och från ekonom isk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Min granskning, har huvudsakligen bestått i att löpande granska
protokoll från styrelsens sammanträden. Den har inriktats på att
granska att besluten verkställts och att verksamheten håller sig
inom de ramar som bolagsordningen och ägardirektiven anger.

Sammantaget bedömer jag att bolagets verksamhet skötts på

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

10

Lars-l el

Av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun och
bolagets årsstämma utsedd revisor.
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Till årsstämman i Karlshamnsfastigheter AB
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Granskningsrapport

Undertecknad har granskat bolagets verksamhet under
räkenskapsåret 2019.

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god

revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag har
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad
försäkra mig om att bolagets verksamhet skötts på ett
ändamålsenligt, och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Min granskning, har huvudsakligen bestått i att löpande granska
protokoll från styrelsens sammanträden. Den har inriktats på att
granska att besluten verkställts och att verksamheten håller sig
inom de ramar som bolagsordningen och ägardirektiven anger.

Sammantaget bedömer jag att bolagets verksamhet skötts på

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt, samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Karlsh n 2020-O2-LB

Lars-l Kjell r8

Av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun och

bolagets årsstämma utsedd revisor.
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Granskningsrapport ftir år 2019

Jag Lars-Erik Johansson - av kommunfullmaktige i Karlshamns kommun

utJedd lekmannarevisor - har granskat bolagets verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som

gäller för verksamheten. .

Lekmannarevisorn ansvarar fÖr att granska verksamhet och intern kontroll

samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmåktiges uppdrag och mål

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten'

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god

revisionsså i kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och

fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs

för att ge rimlig grund for bedömning och prövning.

Jag bedomer att bolagets verksamhet skötts pä ettändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen

varit tillracklig.

.4
shamn

Johansson
Lekmannarevisor
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Till bolagsstämman I Karlshamn Kombiterminal' Org nr 556616-5659

GranskningsraPport för år zOLg

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

verksamhet under år 2019

styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning' ägardirektiv

ochbeslutsamtdelagarochföreskriftersomgällerförverksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verk-

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

för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal

Verksamhet,samtutifrånbolagsordningochfastställdaägardirektiv.

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

för bedömning och Prövning.

Jag finner att boragets verksamhet skötts på ett ändamårsenrigt och från ekonomisk synpunkt till-

fredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig'

Karlshamn 20 03 L7

/)
&* *2s4

Lars-Erik Johansson

Lekmannarevisor
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Bakgrund 

Lekmannarevisorn för KEAB och Karlshamns Energi och Vatten AB (vattenbolag) har efter 
intervjuer med bolagens vd och styrelseordförande identifierat fyra områden för grund-
läggande granskning. Det första området avser frågan om offentlighet och sekretess i de 
bägge bolagen. Ett majoritetsägt kommunalt bolag omfattas av samma offentlighetsregler 
som offentliga myndigheter, dvs allmänheten har motsvarande rätt att ta del av handlingar 
som allmänna handlingar i kommunen, såvida det inte föreligger sekretess för uppgifterna.  
 
För det andra gäller det ägarstyrningen av ett kommunal VA-bolag som kan vara komplex, 
då vissa frågor alltid ska avgöras av fullmäktige, såsom taxa och beslut om de sk 
verksamhetsområdena, samtidigt som det kommunala vattenbolaget också huvudman för 
VA-tjänster. Den kommunala skyldigheten enligt 6 § vattentjänstlagen kan inte delegeras 
bort till huvudmannen för den allmänna anläggningen, om huvudmannen t ex är ett 
kommunalt bolag.  
 
Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten förutsätts därför att det finns en överens-
kommelse mellan kommunen och huvudmannen/kommunala bolaget när det gäller 
etableringen av nya verksamhetsområden eller utökning av befintliga. Om huvudmannen 
skulle neka utbyggnad måste kommunen själv ta på sig huvudmannaskapet. 
 
I anslutning till detta finns frågor om gränssnittet mellan kommunen och vattenbolaget ifråga 
om ansvar för att driva strategiska samarbeten mellan kommuner, t ex gemensamma 
anläggningar med överföringsledningar mellan kommuner, vattenbolagets medverkan i 
arbetet med översiktsplan och fördjupade översiktsplaner med t ex kommande etableringar 
av nya bostadsområden, kommunens säkerhets- och krisplanering.  
 
För det tredje vill lekmannarevisorn vill skapa en base-line som belyser verksamhetens 
status i samband med övertagande av VA-verksamheten från tekniska nämnden. En hel del 
av detta har framkommit i intervjuer med vd och styrelseordförande men behöver 
dokumenteras med tidplan för åtgärdande.  
 
För det fjärde gäller det efterlevnad av delegationsordningen och internkontrollrutiner 
kopplade till beslutsnivåer. Exempel på detta är ekonomichefens rätt att teckna nya lån, vilket 
framgår av finanspolicyn, samt rutinerna och intern kontroll av elhandel.  

Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med den grundläggande granskningen är att granska bolagens hantering av sekretess 
och offentlighet, belysa om förhållandet och gränssnittet mellan kommunen och vatten-
bolaget är tydliggjord, förstå vattenbolagets övergripande utmaningar och hur styrelse och 
ledning arbetar med de frågorna och ett internkontrollperspektiv via uppföljning av processen 
kring upptagande av nya lån.  
 
I granskningen beaktas följande revisionsfrågor: (samtliga bolag) 

► Har bolagen antagit regler för arkivering, finns diarium för in- och utgående handlingar, 

regler för utlämning av handlingar? 

► Vad är skillnaden avseende VA-tjänster mellan drift i facknämnd och vattenbolaget 

med avseende på: (vattenbolaget) 

o Vad har blivit bättre 
o Hur långt har man kommit vad gäller VA-plan 
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o Uppdatering, kartläggning av verksamheten.  
o Framförhållning och ekonomi 
o Vilka brister har man åtgärdat, kortsiktigt och långsiktigt.  

► Vilken kontroll finns avseende finanspolicyns skrivning avseende tecknande av nya 

lån? (samtliga bolag) 

o Vem initierar detta?  

o Vem godkänner detta?  

o Hur vet han vad ha ska göra.   

► Rutiner och internkontroll kopplat till elhandel (KEAB och elhandelsbolag) 

o Hur säkerställs att rutiner efterlevs rörande elhandel? 

 

Iakttagelser 

Dokumenthantering 

KEAB med dotterbolag (Karlshamn Energi Vatten AB och Karlshamn Energi Elförsäljning 
AB) har samma processer och rutiner för dokumenthantering. Processen är dokumenterad 
och utgör en del av KEAB:s ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001. Processen 
är skapad utifrån egna behov och kommunens övergripande dokument.  
 
Enligt processen förvaras äldre handlingar i pappersformat, dvs före 2009, och från senare 
datum sparas dokument i det digitala dokumenthanteringssystemet.  Undantag görs för 
särskilt viktiga och affärskritiska dokument, som också bevaras i pappersformat, då det i 
vissa fall är osäkert om en digital handling kan betraktas som en originalhandling. Fysiska 
handlingar förvaras i eget arkiv fram till dess att de skall slutarkiveras i kommunens arkiv. 
Arkiveringen sker enligt den uppdelning i ämnen som anges i 
arivplanen/dokumenthanteringsplanen.  
 
Ansvarsmässigt är det alltid den person som upprättat en handling eller handlagt ett 
inkommit ärende, som ansvarar för att handlingar arkiveras på rätt sätt. Varje avdelning har 
ansvar för att rutinerna följs, det formella ansvaret åvilar avdelningschef och ytterst vd.  
 
Inkommande och utgående handlingar diarieförs i DocuNote. Från mejlprogrammet kan 
medarbetare direkt lägga in handlingen i diariet. Handlingen markeras som antingen 
utgående eller inkommen. Huvudsakligen gäller detta kommunikation med myndigheter och 
dokument vid upphandlingar. Undantag görs för fakturor, kallelser, koncept, arbetsmaterial 
och liknande. Kommunikation kring energileveranser och tjänster registreras på 
marknadsavdelningen enligt särskilda regler. Kundinformation registreras i 
kundinformationssystemet. Styrelseprotokoll skicks till Stadsvapnet, men förvaras också i 
KEAB. 
 
Dokument som är kopplade till ledningssystemet, dvs ISO-systemet, sparas i DocuNote. 
Ansvarig för dokumentet, processägaren, äger rätt att ändra i dokumentet. Godkännande av 
ändring eller nytt dokument görs av avdelningsansvarig eller Vd. I det senare fallet avses 
dokument som gäller hela organisationen, såsom processbeskrivningen av 
dokumenthanteringen.  
  
Internrevision sker 5 – 6 ggr per år.  Vid dessa tillfällen görs genomgång av bla dokumentens 
aktualitet och om nya dokument tillkommit. Avvikelser dokumenteras och en person tilldelas 
uppgift att åtgärda avvikelsen.   
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En viktig del är att vara uppdaterad på ny lagstiftning och nya förordningar. Bolaget 
prenumererar på lagstiftningsförändring genom externt företag. Det finns ansvariga för 
information från sk. lagllistor.    
 
I intervjun framhålls att det finns en digital visselblåsarfunktion.  
 
 

Förändringar i förhållande till facknämnd 

Som svar på frågan om förändringar sedan VA-verksamheten övergick från facknämnd till 
bolag, ges svar utifrån den utredning som låg till grund för beslutet om att överföra VA-
verksamheten till ett bolag under KEAB.  
 
Utredningen konstaterade att VA-verksamheten hade svårt att rekrytera rätt kompetens. Vid 
övertagande var flera positioner inte tillsatta. Det var en haltande organisation. Efter 
övertagandet har de rekryterats: två gruppchefer, VA-strateg, en uppströmsingenjör1  
projektledare för utbyggnad och utbyte av ledningssystem. Det finns utöver detta tre vakanta 
tjänster, te x automationsingenjör.  
 
En annan iakttagelse från utredningen gällde tröga beslutsvägar. Det är vd:s och 
styrelseordförandes uppfattning att det finns en närhet mellan medarbetare, chefer och 
styrelsen. Det har skett en samlokalisering, de flesta medarbetare finns på kontoret.  
Beslutsgången bedöms vara snabb idag. Det finns också bra rutiner för ärenden som ska 
beslutas i KF.  
 
När det gäller en ökad grad av samverkan mellan kommuner finns det laghinder för 
samarbete över kommungränser. Kommer det att fattas beslut om samverkan med andra 
kommuner bygger respektive kommun fram till kommungränsen och reglerar kostnader 
genom affärsmässiga avtal.  
 
Utredningen pekade på bristande kundhantering. Under facknämndstiden ringde kunderna 
direkt till VA-ingenjören, vilket skapade dålig arbetsmiljö och sämre effektivitet. Idag finns en 
kundservice och en säljare som jobbar med VA-frågor. Kunderna har idag tillgång till en 
mycket bättre hemsida och 80% av samtalen kan hanteras av kundservice.  
 
Det framkom i vidare att verksamheten behövde skifta fokus mot framtiden och nya 
utvecklingsmöjligheter. Idag håller det på att tas fram system för underhåll 
investeringsplaner, vilket kan sammanfattas i att gamla försyndelser håller på att åtgärdas. 
Dock kommer det ta viss tid att få fram alla underlag och bedömningar som krävs för att styra 
verksamheten på ett mer rationellt sätt.   
 
Kommunen hade i den tidigare organisationen ett eget laboratorium, vars ackreditering 
ansågs ligga i farozonen. Idag har laboratoriet avvecklats.  
 
Enligt lagstiftningen ska VA-verksamheten särredovisas i den kommunala redovisningen 
men det fanns ofta gränsdragningsdiskussioner, då det inte alltid var lätt att reda ut vad som 
var VA-kostnader i ett exploateringsprojekt. Idag finns inte den gränsdragningsproble-

                                                
1 Uppströmsingenjör svarar för kontroll av avloppsvattnet, dvs att processen i reningsverket inte 
förstörs och att slam inte överstiger gränsvärden. 
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matiken, då KEVAB fakturerar kommunen för VA-tjänster och bolaget har sin egen 
ekonomiska redovisning.  
 
Utöver ovanstående jämförelse med utredningen betonas i intervjun att VA-verksamheten 
behöver vara mer proaktiv och strategisk. Med detta avses bl a att det handlar om att 
underhålla och byta ut innan det går sönder. Det handlar också om ett kundfokus, att lösa 
problem för kunder.  
 
Den verksamhet som tagits över har varit låst i gamla mönster. Ett sätt att omvandla 
verksamheten är att KEVAB ingår i KEAB:s ledningssystem. Planen är att under 2020 ta 
fram dokument för en ackreditering men det kommer ske först under 2021. Systemet har 
införts gällande arbetsmiljö.  
 
Ekonomiuppföljning sker på en annan nivå än tidigare. Idag finns det en controller som 
arbetar med VA-frågor. Det har börjat arbetas med IT-säkerhet och fysisk säkerhet men det 
har bara hunnits med att åtgärda de mest grundläggande bristerna. Exempelvis har åtgärder 
vidtagits för att förbättra skalskyddet. IT-säkerhet är en sådan fråga som noterats på 
styrelsenivå.   
 

Finanspolicy 

Gällande finanspolicyn lämnar styrelseordförande, vd och ekonomichef en muntlig 
redogörelse för innehåll och interkontroll. Finanspolicyn syftar till att precisera nivån på de 
finansiella riskerna som föreligger samt en tydlig administration och ansvarsfördelning för 
finansverksamheten. Policyn reglerar finansiella frågor relaterat till finansiering, placeringar 
och likviditetshantering med målet att minimera upplåningskostnaden och trygga tillgången 
på kortsiktig likviditet.  
 
Organisationen för detta omfattar styrelse, vd och ekonomichef. Det är ekonomichefen som 
operativt svarar för finansverksamheten, dvs svarar för upphandling av lån, omsättning av 
befintliga lån samt upprättar och redovisar rapporter för finansieringsverksamheten till 
styrelse och kommunen i samband med delårsrapport och årsbokslut. Ekonomichefen 
upprättar per månad likviditetsplanering och likviditetsuppföljning, som halvårsvis rapporteras 
till styrelsen. Rapportering sker till styrelsen i januari och september.    
 
Styrelsen fattar beslut om budget och ekonomichef fattar beslut om nyupplåning inom ramen 
för beslutad budget eller efter annat styrelsebeslut. Styrelsen fattar beslut om upptagande av 
långfristiga lån som innebär en utökning av lånevolymen. Det är också ekonomichef som 
beslutar om omsättning av befintliga lån samt ökning eller minskning av lån med bunden 
ränta inom borgensram och finanspolicy. VD svarar för det totala genomförandet samt för 
rapportering av den finansiella verksamheten till styrelse och ägare.  
 
Enligt finanspolicyn ska ränterisken minskas genom att det eftersträvas en spridning av 
räntebindningstiderna och/eller genom att använda räntederivat. För bolaget ska den 
genomsnittliga räntebindningstiden för bundna lån ligga in intervallet 2 – 5 år och andelen 
rörlig ränta bör inte överstiga 50%. Ett enskilt lån får inte ha en räntebindningstid 
överstigande 10 år. Räntederivat får enbart användas då det finns ett underliggande lån och i 
förhållande till godkända motparter. Lån får inte tas upp i utländsk valuta. Förändring av 
finanspolicyn ska ske på uppdrag av vd. Utvärdering av finanspolicy har inte skett utifrån 
bolagets riskprofil. En förändring kräver ett kommunövergripande beslut.  
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Överskottslikviditet ingår i koncernkontot och ingen annan placering görs av bolaget. Bolaget 
har tilldelats en kreditlimit inom ramen för koncernkontot.  
 
Internkontrollens olika komponenter består av att styrelsen beslutar om låneutrymme. 
Ekonomichefen tar in offerter på lånen och stämmer av med vd om val av låneinstitut, som 
ringer till vd för bekräftelse av offertförfrågan. Då offerten inkommer är det vd och 
styrelseordförande som skriver under låneavtal enligt firmateckningsrätten. Det finns som 
rutin att ta in offerter på lån, men Kommuninvest har alltid förmånligaste. Därför är det inte 
längre möjligt att få in offerter från andra låneinstitut. För varje lån som omfattas av 
kommunal borgen (idag alla lån) undertecknas borgensförbindelsen av företrädare för 
Stadsvapnet. Utökad borgensram beslutas av kommunfullmäktige. Finansfunktionen inom 
koncernen Karlshamn Energi hanteras enhetligt och samordnat. Styrelsen tar beslut 
bolagsvis om nyupplåning och förslag till borgensram.       
 

Rutiner och internkontroll i förhållande till elhandel 

Gällande riskpolicyn för elhandel lämnar styrelseordförande, vd och affärsområdeschef 
lämnar en muntlig redogörelse för innehåll och interkontroll. Grunden i riskpolicyn för 
elhandel är att ha kontroll över riskerna, dvs köpa den mängd el som kommer att förbrukas 
av bolagets kunder. Riskpolicyn gäller inköp och försäljning. Det finns en fysisk handel och 
en finansiell handel. När det gäller eltillgången, balansansvar och den fysiska handeln så 
sköter Skellefteå Kraft (SK) detta åt Karlshamn Energi Elförsäljning AB (KEEAB). När det 
gäller de finansiella riskerna anger riskpolicyn för elhandel den accepterade risknivån. 
Riskpolicyn och strategier är sekretessbelagda utifrån ett konkurrensperspektiv.  
  
Styrelsen beslutar om riskpolicyn, som revideras två gånger per år. Grunden i policyn är att 
bolaget ska minimera riskerna och köpa in den volym och produkter som säljs. Intäkterna 
kommer från påslag på försäljningen av el.    
 
Det finns ett antal risker för KEEAB när avtal tecknas med fasta priser. Det finns en 
volymrisk, dvs att KEEAB avtalat med SK om en viss volym till ett fastställt pris men att 
volymen inte utnyttjas, eller att det omvända gäller, dvs att KEEAB saknar tillräcklig volym. 
KEEAB behöver då sälja överskottet alternativt köpa in ytterligare. Volymen säljs tillbaka eller 
köps till marknadspris via SK. Differensen mellan avtalat pris med SK och priset på 
marknaden utgör en finansiell risk. KEAB tecknar kontrakt med SK avseende volym och det 
gäller att träffa rätt, dvs prognostisera rätt volym av el som slutkunden kommer att förbruka.   
Bolaget har många kunder men ingen dominerande kund.     
 
Prisrisken innebär att fel pris kommer att används i fasta avtal i förhållande till vad KEAB i sin 
tur kan köpa för. Situationen kan uppstå om priset förändrar sig mellan det att avtal tecknas 
med slutkund tills dess att elen är säkrad.      
 
Internkontrollmässigt finns det en ansvarsfördelning mellan krafthandlare, controller, Vd och 
styrelse. Vid försäljning av avtal är det affärsområdeschefen som ansvarar för att alla 
transaktioner inom elaffären sker i enlighet med policy. Affärsområdeschefen ansvarar för att 
varje dag ge kundservice uppgift bolagets utpris, som sätts utifrån marknadspriserna. Vd 
ansvarar för implementering av riskpolicyn medan ekonomichef ansvarar för kreditpolicyn. 
Controllern har uppdraget att granska att elhandeln sker i enligt med gällande policy. 
Controllern ansvarar för övervakning och rapportering samt genomför motpartskontroll. 
Kontroll och rapporteringen sker veckovis med rapportering till vd med uppgift om eventuell 
avvikelse och när i tiden kontrollen har skett. Vid varje styrelsemöte presenteras rapporterna.   
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I redovisningen till styrelsen ingår såväl tillbakablickande som framåtsyftande data. 
Prognosen har ett femårigt perspektiv och visar den prognostiserade volym som bolaget 
beräknar att de fasta avtalen kommer att generera. Bolaget följer kontinuerligt kundernas 
konsumtion för att kunna göra så precisa prognoser som möjligt. Tillsammans med 
prognostiserad volym redovisas månad för månad den volym av el som bolaget säkrat upp 
via SK. Historiskt kan styrelsen följa det ekonomiska resultatet månad för månad i 
förhållandet mellan prognostiserad förbrukning och säkrad volym.        
 
KEEAB elhandel är ett relativt litet bolag så för att minska sårbarhet finns det samverkan 
med andra kommuners elbolag som kan träda in. Det finns också back-up internt via 
ekonomichef. Styrelseordförande och vd gör bedömningen att bolaget har bra kontroll över 
elhandeln samt att bolaget har bra system för prognosverksamheten. Bolaget tar inga 
valutarisker eller ränterisker.  
  
  
Policy för sponsring 

Policyn är uppdaterad i december 2019 med förtydligandet att en person inte får fatta beslut 
om sponsring om personen är engagerad i aktuell förening. Vid sådant fall ska 
beslutsmandatet flyttas till VD i första hand och styrelsen i andra hand. 

Sammanfattande bedömning 

 
Fråga Svar 

Har bolagen antagit regler för 
arkivering, finns diarium för in- och 
utgående handlingar, regler för 
utlämning av handlingar? 
 

Det finns tre system för hantering av in- och utgående 
handlingar: diariet via DocuNote, kundinformationssystem 
och marknadssystem. Genom det ISO-certifierade 
ledningssystemet finns tydliga rutiner för dokumentstyrning 
och uppdatering av dokumenthanteringsplanen, vilket sker 5-
6 ggr/år. Det finns en ansvarsfördelning för genomförande 
och godkännande av uppdateringar. 
 
Bedömningen är att fullgoda rutiner finns för ändamålet.  
 

Vad är skillnaden avseende VA-
tjänster mellan drift i facknämnd och 
vattenbolaget med avseende på? 

I KEVAB har åtgärder vidtagits för att säkra 
kompetensförsörjningen, förbättra service till kunder och 
skapa ordning och reda genom att stegvis införliva KEVAB:s 
verksamhet i existerande ledningssystem.  
 
Ett pågående arbete sker med att ta fram system för 
underhåll och investeringsplaner för att verksamheten ska 
arbeta mer strategiskt. Ovanstående åtgärder stämmer väl 
överens med tidigare iakttagelser, då VA-verksamheten 
drevs i förvaltningsform.   
 
Bedömningen är att verksamheten har utvecklats under 2019 
och att nuvarande organisering bidrar till en positiv utveckling 
av verksamheten. 
 

Vilken kontroll finns avseende 
finanspolicyns skrivning avseende 
tecknande av nya lån? 

Den interna kontrollprocessen vid tecknande av lån har 
redovisats muntligen av styrelseordförande, vd och 
ekonomichef. Det är ekonomichefen som beslutar om 
omsättning av befintliga lån och den som tar in offerter på 
nya lån. Kontrollen inbegriper vd genom kontakt med 
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låneinstitutet och återrapportering till styrelse. Det är sedan 
styrelseordföranden och vd som undertecknar 
lånehandlingen i egenskap av firmatecknare. Det som inte 
framkommer i redovisningen är om det ska tas in ett visst 
antal offerter, alternativt en benchmarking mot marknaden 
och i vilken omfattning det ska finnas ett dokumenterat 
beslutsunderlag inför beslut.  
 
Finanspolicyn tillåter användande av finansiella instrument. I 
den redovisning som lämnats har dock inte de finansiella 
instrumenten omnämnts och inte heller om det finns en 
dokumenterad process/rutin utifrån användandet av 
finansiella instrument och vilka krav som finns på 
beslutsunderlag har inte framgått.   
 
Andra aspekter av finanspolicyn, gäller huruvida policyn 
utvärderas mot en riksinventering och i vilken grad 
rapportering återspeglar policyns skrivningar.   
 
Vår bedömning är att finanspolicy eller i tillhörande 
rutinbeskrivning kompletteras med uppgift krav på 
beslutsunderlag för nytecknande av lån. Även om finansiella 
instrument hittills inte använts bör det framgå vilka 
beslutsunderlag som krävs och var beslut fattas. Vi föreslår 
också en utvärdering av finanspolicyn mot aktuell 
riksinventering.  
 

Rutiner och internkontroll kopplat till 
elhandel? 

Internkontrollen rörande elhandel ska ställas i relation till de 
risker som identifierats och riskmandatet, vilket styrelsen 
fastställer. För att redogöra för detta har vd, 
affärsområdeschef och styrelseordförande lämnat en muntlig 
redovisning av riskhantering och internkontroll. Riskmandat, 
risker och riskhantering för identifierade risker finns 
dokumenterade i riskpolicyn.  
 
Internkontrollmässigt finns det en ansvarsfördelning mellan 
krafthandlare, controller, vd och styrelse  
 
Vår sammanfattande bedömning är att interkontrollen är 
tillfredsställande givet det riskmandat som fastställs.  
  

 
 
Karlshamn den 24 februari 2020 
 
Lars Eriksson, EY      
 
 
Intervjuade: 
 Annika Westerlund, ordf 

 Anders Strange, vd 

 Marika Martinsson, ekonomichef 

 Per Håkansson, affärsområdeschef 
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Kreativum i Blekinge AB

Org nr 556545-4989

Granskningsrapport för år 2019

Jag, Thomas Nilsson, av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utsedd lekmannarevisor,
har granskat bolagets verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i

kommunal verksamhet, samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.

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

rimlig grund för bedömning och prövning.

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

Karlshamn 202O-O4-O9

Thomas Nilsson

Lekmannarevisor Kreativum i Blekinge AB
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Marie Sällström (S) och Irené Ahlstrand Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-04-15 Dnr: 2019/1169 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2020-04-20 4 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i nämnden för arbete och välfärd beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-04-15 Dnr: 2019/1169 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2020-04-20 5 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Ansvarsfrihet för nämnden för arbete och välfärd år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att nämnden för arbete och välfärd och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i nämnden för arbete och välfärd beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Revisorerna 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att nämnden för barn, ungdom och skola, som var verksam fram t.o.m. 2019-12-31, och 
de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att de 
tidigare ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan  
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-04-16 Dnr: 2019/1169 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2020-04-20 6 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Ansvarsfrihet för nämnden för barn, ungdom och skola år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att nämnden för barn, ungdom och skola, som var verksam fram t.o.m. 2019-12-31, och 
de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att de 
tidigare ledamöterna i nämnden för barn, ungdom och skola beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan  
 
Beslutet skickas till 
 
Tidigare ledamöter i nämnden för barn, ungdom och skola 
Revisorerna 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i byggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-04-15 Dnr: 2019/1169 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2020-04-20 7 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Ansvarsfrihet för byggnadsnämnden år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i byggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som var verksam fram t.o.m. 2019-12-31, 
och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
kommunfullmäktige beviljar de tidigare ledamöterna i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan  
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Ansvarsfrihet för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som var verksam fram t.o.m. 2019-12-31, 
och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
kommunfullmäktige beviljar de tidigare ledamöterna i gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan  
 
Beslutet skickas till 
 
Tidigare ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
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Ansvarsfrihet för kulturnämnden år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 
år 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019. 
 
Irené Ahlstrand Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
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Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet 
för år 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgsnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att teknik- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i teknik- och fritidsnämnden ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
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Ansvarsfrihet för teknik - och fritidsnämnden år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att teknik- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i teknik- och fritidsnämnden ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2019.  
 
Irené Ahlstrand Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i valnämnden beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
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Ansvarsfrihet för valnämnden år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att valnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 
2019.  
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i valnämnden beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
 
Beslutet skickas till 
 
Valnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
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Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har 2020-04-20 överlämnat revisionsberättelsen för år 2019 med tillhörande 
bilagor till kommunfullmäktige. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att 
ledamöterna i överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet.     
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionsberättelse för år 2019  
Revisorernas redogörelse för år 2019  
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Bedömning i ansvarsfrågan 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Revisorerna 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling läggs till handlingarna 
 
att bevilja Kommunsamverkan Cura Individutvecklings direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Irené Ahlstrand Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 för Kommunsamverkan Cura   
Individutveckling har inkommit till kommunfullmäktige 2019-03-03.  
 
Revisorerna har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat 
Kommunsamverkan Cura Individutvecklings verksamhet 2019 och årsredovisningen per 
2019-12-31. Granskningen har syftat till att bedöma om de finansiella målen uppnåtts 
och om verksamheten bedrivits inom de mål som direktionen ställt upp.   
 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 
de enskilda ledamöterna i densamma. Revisorerna tillstyrker att förbundets 
årsredovisning godkänns.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 2019 
Revisionsberättelse  
Beslut om godkännande av årsredovisning för Cura Individutveckling år 2019 
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Ansvarsfrihet för direktionen vid Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling läggs till handlingarna 
 
att bevilja Kommunsamverkan Cura Individutvecklings direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 för Kommunsamverkan Cura   
Individutveckling har inkommit till kommunfullmäktige 2019-03-03.  
 
Revisorerna har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat 
Kommunsamverkan Cura Individutvecklings verksamhet 2019 och årsredovisningen per 
2019-12-31. Granskningen har syftat till att bedöma om de finansiella målen uppnåtts 
och om verksamheten bedrivits inom de mål som direktionen ställt upp.   
 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 
de enskilda ledamöterna i densamma. Revisorerna tillstyrker att förbundets 
årsredovisning godkänns.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling år 2019 
Revisionsberättelse  
Beslut om godkännande av årsredovisning för Cura Individutveckling år 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Revisorerna Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Övriga förbundsmedlemmar 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Org.nr 222000-0711

2 (3s)

Direktionen avger ftiljande arsredovisning.

Förva ltn i n gs be rättelse för Kom m u nsamverka n C u ra
lndividutveckling år 201 9

Historik

Kommunsamverkan Cura lndividutveckling hette tidigare Vårdftirbundet Blekinge och har sedan
ät 1993 fungerat som en egen verksamhet. Flera av de delverksamheter, ftireträdesvis
institutioner inom det psykosociala området, där Cura har huvudmannaskapet, drevs tidigare av
landstinget. Kommunema var i princip de enda kundema och då de upplevde att de ibland
saknade insyn i och inflytande över verksamheternas vårdinnehåll bildades ett
kommunalftirbund, Vårftirbundet Blekinge, och huvudmannaskapet flyttades över till ftirbundet.
Bortsett från Karlskrona så deltog alla Blekinges kommuner i samarbetet från starten. Karlskrona
anslöt sig 1997. Hösten 20ll bytte ftirbundet rurmn till Kommunsamverkan Cura
Individutveckling, oftast kallat Cura.

Cura har under de senaste åren både utvecklat och awecklat HVB-boende fiir ensamkommande
bam och ungdomar. Under våren 2019 aweklade Cura det sista HVB-hemmet ftir
ensamkommande ungdomar och har enast kvar ett stödboende ftir 35 ungdomar.

Curas huvuduppdrag ar att i nara samarbete med medlemskommunerna och andra kommuner
erbjuda kvalificerade tjänster inom områdena vård, skola och omsorg. I ett historiskt perspektiv
har Curas tyngdpunkt legat inom det psykosociala området, men i takt med en allmiin
samhällsftiriindring och fokus på nya problemområden har Curas verksamhet också ftiråindrats.

Nuläge

Cura driver idag ftiljande institutioner:
- Notavillan, barn- och familjeenhet, HVB-boende främst ft)r akuta placeringar.
- Sjöarp, LSS-boende och daglig verksamhet ör personer med autism
- Klaragymnasiet med internat, gymnasieskola och tre intemat ftjr elever med

Aspergers syndrom och högfungerande autism.
- Villa Mjällby' HVB som startade den 6 maj 2019. Målgruppen är ungdomar med

psykosocial problematik i åldem l3-18 ar.
Cura driver även:

- Cura Park Undomsboende, Stödboende ftir ensamkommande ungdomar
Cura driver organiserar också fyra mindre verksamheter:

Familjerätt
- Familjerådgivning
- Personliga ombud
- Cura Resurscentrum

,l,i

i'
!

Cura har sitt kansli i Karlshamn och sysselsätter ca I57 tillsvidareanställda medarbetare, de allra
flesta på heltid.
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Org.nr 222000-0711

Cura lndividutvecklings direktion, ledamöter och revisorer

3 (35)

Ordinarie ledamöter
Jan-Åke Berg (S) ordftirande
Malin Månsson (S) 1:e vice ordf
Irene Ahlstrand-Marlind (M) 2:e vice ordf.
Yvonne Andreasson (S)
Kith Mårtensson (M) Qtliklas Joelsson (M)*)
Peter Johansson (S)
Johan Genestig (C)
Anders Ovander (M)
Therese Åberg (M)

Ersättare
Jörgen Englin (S)
Patrik Krupa (M)
Lars-Olof Larsson (KD)
Ulla Sandegren (S)
Silke Jacob (C)
Stefan Österhof (S)
Åke Håkansson (S)
Gunilla Ekelöf (L)
Charlotte Sahlin (M)

Revisorer
Ivan Todorov (V) ordft)rande
Mats Svensson (S)
Ulf Danielsson (M)
Thomas Hakansson (C)
Jörgen Kronsell (MP)

Kommun
Karlshamn
Ronneby
Karlshamn
Olofström
Sölvesborg
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona
Ronneby

Kommun
Sölvesborg
Olofström
Karlshamn
Karlshamn
Ronneby
Ronneby
Karlskrona
Karlskrona
Karlskrona

Kommun
Olofström
Sölvesborg
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn

*Niklas Joelsson har endast deltagit under våren 2019 ochär ersatt av Kith Mårtensson

Sammanträden:
Under året har Curas direktion sammanträtt vid sammanlagt sex tillfiillen varav ett
konstituerande. Direktion har dessutom deltagit i dialogmöte mellan medlemskommunernas
högsta tjänstepersoner Ledamöter ur direktionen har deltagit i utbildning i GDPR och
barnkonventionen.

.4 !,
t"
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Org.nr 222000-0711

4 (3s)

Väsentliga händetser under räkenskapsåret

Våren 2019 startades Curas nya HVB, Villa Mjällby. Målgruppen är ungdomar i åldern l3-18 år
med psykosocial problematik. Inft)r uppstart pågick ett intensivt arbete avseende rekrytering av
personal, utformning av metoder och innehåll i vården. Villa Mjällby har, under året, tagit emot
placeringar från samtliga medlemskommuner och en utomlänsplacering. De flesta av placer-
ingarna har varit av akut kanaktär. Villa Mjällby erbjuder också utredningar och kartläggningar.
Under året har även en lägenhet tillkommit som kan användas i eftervårdande syfte, men ockia
som boende ftir anhöriga. Under 2019 har det varit 15 ungdomar inskrivna (ättaflickor och sju
pojkar) där fiira av dem var placerade utifran skydd, nio fran missbruksrelaterad problematikoch
två utifran våldsproblematik. Beläggningen har varierat under året men vid årsskiftet var Villa
Mjällby fullbelagt med åtta placeringar.

Under våren 2019 lades de två sista hem ftir vård och boende ftir ensamkommande ned. Idag
finns enbart stödboende ftir ensamkommande ungdomar kvar. Verksamheten utgår från Ronneby
och personalen ger stöd åt ungdomar boende i Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.
Olofström och Sölvesborg beslutade under våren att Cura inte längre skulle ge insatser åt flertalet
av kommunemas ensamkommande ungdomar. Kommunerna valde att stötta merparten av de
ensamkommande ungdomama i egen regi. Personalstyrkan inom stödboendet har minskat och
verksamhetschefen har delvis haft arbetsuppgifter inom andra områden såsom Familjerätten och
Cura Resurscentrum.

Notavillans barn- och familjeenhet har periodvis haft låg beläggning. Det gäller friimst placer-
ingar på institution. Antalet placeringar i skyddat boende har dock ökat. Notavillan har, på
instutition, en budgeterad beläggning på 80 %. Detta ftir att liimna utrymme ftir akuta
placeringar. Under 2019 var beläggningen 50 oÄ och65 %o av dessa utgjordes av placeringar från
medlemskommuner. Hösten 2019 har en verksamhetschef gått i pension på deltid vilket inneburit
att biträdande verksamhetschef även tagit rollen som verksamhetschef.

Sjöarp gruppbostäder har delvis under året haft en vakant placering eftersom Ronneby under
våren sa upp en av sina placering. I oktober placerades ny klient från Olofström. Ledningen och
personalen på Sjöarp har, tillsammans med metodutvecklare från Cura Resurscentrum, arbetat
intensivt med planering ftir inflyttning av ny klient. Sjöarp har under året haft Sna Lex Sarah-
utredningar som har lett till utveckling av nyaverksamhetsrutiner samt ftirändring i lednings-
strukturen. Under 2020 kommer ytterligare en verksamhetschef att anställas ftir att möjligg-öra ett
utökat nära ledarskap inom verksamheten.

Klaragymnasiet med internat har under året haft hög efterfrågan på sina utbildningsplatser. Vid
årsskiftet gick 52 elever på Klaragymnasiet. Under hösten 2019 beslutade Direktionen att utöka
Klaragymnasiets program med ytterligare ett program, Handels- och administrationsprogrammet.
Klaragymnasiets internat har ått nya lokaler och den 8 juli flyttade man in på Citronvägen och
avslutade boendet på Bredgatan. Internatet hade 27 ungdomar boende i intematets regi 2019.
Intematets verksamhetschef har, under hösten, även vikarierat som verksamhetschef på Sjöarp då
en av Sjöarps verksamhetschefer varit sjukskriven.

Familjerätten har under ärethaftpersonalomsättning, bl.a. har verksamhetschefen avslutat sin
anställning och ny verksamhetschef började sin anställning under hösten 2019. Det har varit ett
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högt tryck på framftirallt samarbetssamtal vilket inneburit att verksamheten periodvis haft
konsult inhyrd.

Familjerådgivningen har haft en pensionsavgång och nyrekrytering har skett. Ny familjerådgivare
började sin tjänst vid årsskiftet20t9l2020.

Personliga ombud har också en medarbetare som ska gå i pension under 2020 ochplanering fiir
nyrekrytering påbörjades under slutet av 2019.

Cura Resurscentrum har haft hög efterfrågan på sina tjiinster under året som gått.

Curas ekonomiansvarig avslutade sin tjänst under året och ny ekonomichef påbörjade sin
anställning under hösten. Det har ftirsvårat budgetarbetet under året, men också visat på att Cura
har hög sårbarhet avseende nyckelpersoner.

Under 2019 päbörjades arbetet med intemkontroll vilket tidigare inom Cura legat inom ramen ftir
egenkontroll. Förnyad internkontrollplan har arbetats fram och kommer att beslutas av
Direktionen 2020.

All personal inom Cura har arbetat fram ny värdegrund ftir Cura. Arbetet har skett genom
delaktighet både hos medarbetare och i alla chefsled. Detta arbete kommer att fortlöpa under
2020 genom utarbetande av lednings- och medarbetsfilosofi. Ledningsfilosofin iir påbörjad och
kommer att avslutas under 2020. Arbetet kommer även att ligga som grund fiir framtida
manualer ftir utvecklingssamtal och medarbetarsamtal. I det arbetet som giorts har även beteende
på hur våirdegrunden skall efterlevas arbetas fram. Det kommer att användas som underlag ftir
framtagande av framtida lönekriterier.

Ambitionsnivån inom Cura har under året varit att medlemskommunerna skall ha Curas insatser
som ftirstahandsval (efter egna verksamheter). Samverkansarbetet har haft fokus på att möta
medlemskommunernas behov och önskemåI. Dialog och diskussion har ftirts med
medlemskommunerna vilket resulterat i olika utredningsuppdrag och tankar kring framtida
utredningsuppdrag. Uppdrag som Cura fttt under året är att utreda gemensam social jour,
samverkan kring skyddat boende och ett utökat uppdrag fiir Notavillan avseende boende där
kompetens kring våld i nlira relation och hedersrelaterat hot och våld är i fokus. Cura har även
ått i uppdrag att utreda om jourhem ftir Ronneby och Karlshamn ska bedrivas i Curas regi.

Under året har direktionen och medlemskommunemas högsta tjåinstepersoner haft ett dialogmöte
vars syftet var attytterligare fä ta del av kommunemas behov och efterfrågan på insatser. I möten
med kommunerna har framkommit önskemål att ytterligare tydliggöra Curas tjiinster och avtal.
Detta arbete har påbörjats under 2019 ochnya avtal har arbetats fram. I linje med detta önskemål
har även nyhetsbrev aktualiserats, nya broschyrer har arbetats fram och grunden till mer lättläst
årsredovisning har arbetats fram.

Ytterligare ett omfattande arbete som skett under 2019 är arbetet med att leda och samordna
Curas arkivarbete. Informationshanteringsplan över betydelsefulla handlingar har arbetats fram.
Gallringsarbete har genomfiirts under 2019 ochkommer att fortlöpa under 2020.8n
arkivsamordnarfunktion har tillkommit.
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Dataskyddssamordnarfunktionen har också tillkommit vars arbetsuppgifter består av att leda och
samordna det operativa dataskyddsarbetet och att vara kontaktperson gentemot Sydarkivera.
Under året har det även skett ett intensivt arbete med att ftirbättra och utveckla rutiner ftir
registrering och diarieftiring samt att ftirberedelser giorts ftir att genomfiira övergang från Circom
till Karlshamns kommun avseende IT-drift.

Arets resultat (tkr)
Belopp itkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Resulatat fiire finansiella
poster

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finnasiella poster

Jämftirelsestörande post

Årets resultat

Flerårsöversikt (tkr)
Resultat efter finansiella poster
Antal anställda
Soliditet (%)
Avkast. på sysselsatt kap. (%)

Budget 201 9 Utfall 2019
140 81 3 130 468

-140 804 -127 750

Avvikelse
-10 345
13 0s4

Utfall2018
144 956

-150 928

Utfall20li
187 434

-185 619

52

57
-t

00

9

0
0

0

0

9

2 718

52
-57

-5

2 713

2 709 -5 972

I
-79
-78

2 704 -6 050

I 815

9

-72

-63

0 -t 87',1

-125

2015
7 337

220
49,0
24,0

2019
2 713

157

65,7

9,3

2018
-6 050

175
59,0
neg

2017
-t25
201

60,0
neg

2016
2 s8t

260
50,0

8,0

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Arets resultat - kommentarer per avdelning/verksamhet

Kansli och Direktion
Kansliet visar ett överskott pä 562 tkr vilket främst handlar om att ekonomiassistent var
tjiinstledig del av året samt vakant tjänst som ekonomiansvarig delar av året.

Direktionen visar ett underskott på 250 tl.r vilket främst beror på att tidigare ftirbundschefs lön
och semester belastat direktionens budget.

Personalavdelningen
Personalavdelningen genererar ett överskott på drygt 738 tkr, vilket är en positiv awikelse mot
budget med samma summa.

Den främsta anledningen till detta är att verksamhetskostnadema har varit lägre än budgeterat. Vi
har varit något återhållsamma med extema utbildningar. Dessutom har behovet av fi)retagshälso-
vård varit lägre under 2019. Främst är det samtal med beteendevetare som har minskat och en
orsak till detta är att awecklingen av ungdomsboendena har minskat under 2019.

Personalkostnadema ftir personalavdelningen har också varit lägre bland annat då lönehand-
läggaren har varit tjänstledig 25 oÄ under årets tre sista månader och vi har inte ersatt den tiden.
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Gura Resurscentrum
Resurscentrum har genererat ett överskottpä 476 tkr.

Överskottet beror främst pä attResurscentrum har mindre verksamhetskostnader iin budgeterat.
Den enskilt största anledningen till detta är att inköp av externa ftireläsare och utbildare är lägre
än budgeterat.

Resurscentrum har också genererat högre intäkter på sålda tjänster än budgeterat. Anledningen
till detta iir att det har anordnats fler utbildningar på uppdrag än vi fiirutsett. Resurscentrum har
också lyckats hålla nere personalkostnaderna under året.

Kons ultg ruppen (Person liga ombud, Familjerådg ivning och Famirjerätt)
Verksamheterna Personliga ombud, Familjerådgivning och Familjerätt finansieras genom
avgifter och ska i princip bära sina egna kostnader och därmed normalt sett visa nollresultat vid
årets utgång.

Personliga ombud
De personliga ombuden har under 2019 fortsatt att arbeta systematiskt med systembrister.
Personliga ombud ingår i en nystartad grupp som kommer diskutera och belysa nationella
systembrister. Under 2019 var Personliga ombud värdar ftir Regionsträff ftir Personliga ombud.
Under 2019 hade Personligt ombud ett något minskat klientantal, 137 klienter vilket är 19 fiine
än ftiregående år. Diiremot har antalet informationstäffar/ärenden av råd- och stödkaraktiir mer
än ftirdubblats. Detta har inneburit att 5 klienter har ställts i kö under slutet av året. Fördelning av
ärenden mellan kommunerna ftiljer i stort befolkningsmängden.

Med anledning av en kommande pensionsavgång våren 2020 päbörjades rekrytering av nytt
personligt ombud i slutet av äret.

Personliga ombuden visar ett överskott med 554 tkr. Detta kan ftirklaras med att två av ombuden
har partiellt reducerat sina tjänsterlvant ftiräldralediga under 2019 ochmedfiirt att
personalkostnadema blivit lägre. Ytterligare en ftirklaring iir att verksamhetschefstjänsten har
varit vakant under ett par månader och den lönen ftirdelas procentuellt på samtliga verksamheter
inom Konsultgruppen.

Familjerådgivningen
En av familjerådgivarna har slutftirt sin grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk
inriktning (Steg-l PDT). När en av familjerådgivama gick i pension vid årsslutet anställdes en ny
familjerådgivare med grundutbildning i familjeterapi (Steg-l FTP). Detta innebär att
verksamheten kan erbjuda två familjerådgivare med lång yrkeserfarenhet och adekvat utbildning.
Familjerådgivama har kunnat erbjuda tid ftir ett ftirsta samtal inom två veckor, vilket är deras
målsättning. Samtalen har främst omfattat samlevnads- och relationsproblem. Under året har de
haft222 ärenden som genererat totalt 642 samtal.

Familjerådgivningen visar ett överskott med203 tkr. Även här är en ftirklaring till det positiva
resultatet att verksamhetschefstjänsten har varit vakant under en period och den lönen ftirdelas
procentuellt på samtliga verksamheter inom Konsultgruppen.
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Familjerätten
Under stora delar av 2019 har det varit en minskad personalstyrka på Familjerätten. Tre ordinarie
familjerättssekreterare har varit fträldralediga, varav den ena kom tillbaka från sin
fiiräldraledighet i september. En färde familjerättssekreterare valde att avsluta sin anställning.
För att i bästa möjliga mån kunna bedriva verksamheten på ett rättssäkert sätt har Familjerätten
under året haft två vikarierande familjerättssekreterare och två konsulter anställda under en
period. En av vikarierna blev tillsvidareanstiilld och den andra vikarien valde att avsluta sitt
vikariat i förtid. En av konsulterna blev tillsvidareanställd på Familjerätten. Trots anställningar
har det varit en underbemanning under året.

Tyvän har den minskade personalstyrkan resulterat i relativt langa köer fiir de som ansökt om att
fä komma på samarbetssamtal och ftr att ft skriva avtal. Prioritering har i ftirsta hand legat pä att
genomft)ra de uppdrag som Tingsrätten inkommit med då dessa har en tydlig tidsangivelse som
måste hållas. En av Curas medarbetare inom annan verksamhet har gått in och hjälp till att hålla i
samarbetssamtal ftir att jobba bort kön. Familjerätten har anlitat 2 nyaumgängesstödjare under
året.

I september månad slutade dåvarande verksamhetschef sin tjänst. I mitten av november har en ny
verksamhetschef börjat som har lång erfarenhet av det familjerättsliga arbetet. Tillsammans med
familjerättssekreterama har arbete med att organisera och strukturera åirendehanteringen
påbörjats och resultat av minskade köer kunde redan innan årsskiftet påvisas.

Familjerätten har haft en ftirhållandevis god måluppfyllelse trots den rörlighet och låga
bemanning som personalgruppen haft. Målet att snabbupplysningar skall erhållas Tingsrätten
inom angiven tid, fiirvisso med en del begäran om anstånd, har upp$llts till 100 %. Målet att 90
Yo ska erbjudas ett ftirsta samarbetssamtal inom två veckor har däremot ej uppnåtts. Resultatet på
låga 1,8 oÄkan som tidigare nåimnt ftirklaras av att man har behövt prioritera uppdrag som
inkommit från Tingsrätten.

Familjerätten visar ett underskott med 652 tkr. Kostnader har tillkommit med anledning av
inhyrd konsult, tolkkostnader samt ftir DNA-analyser vid fastställande av faderskap.
Anställningar av umgängesstödjare och kontaktpersoner åir också kostnader som tillkommer
utöver budget. Personalkosfiraderna har dock varit något lägre än budgeterat och beror på samma
anledning som ftir övriga verksamheter att verksamhetscheftjiinsten varit vakant.

Notavillan
Målet med verksamheten är attvara medlemskommunemas ftirstahandsval vad gäller
institutionsplaceringar av barn och familjer med social problematik. Genom att fortsätta hitta
flexibla lösningar kan verksamheten i stor utsträckning möta kommunernas behov av både
traditionell institutionsplacering men även vad gäller lösningar på hemmaplan och skyddat
boende.

En stor del av uppdraget under 2019 har handlat om våld. Övervägande delen av dessa ärenden är
i skyddat boende, dvs placeringar i lägenhet med den vuxne som inskriven. I de fall det finns
bam med blir de då medftiljande och vanligtvis finns inget uppdrag eller vårdplan på barnet.
Socialstyrelsen har uppmärksammat att det på nationell nivå saknas statistik på antalet bam som
årligen placeras i skyddat boende. Det ftireligger en stor risk att dessa barn riskerar att bli utan
bland annat ftirskola, skola och bamhälsovård. Notavillans samarbete med sjukvård, fiirskola och
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skola inneåttar även barn i det skyddade boendet, vilket är en tillgång och stiirker bamets
position. Förutom placeringar i skyddat boende har verksamheten haft placeringar i form av
utredningsåirenden, asylsökande familjer samt ensamma barn på institutionen.

Under hösten har fastigheten genomgått renovering av fasad och balkonger. I slutet av året
upptäcktes en vattenläcka orsakat av ett sprucket avloppsrör. Omfattningen av vattenläckan
(samtliga tre våningsplan) innebär begränsningar i verksamheten.

Efter sommaren har verksamhetschefen gått i pension på 50 %. Tidigare biträdande
verksamhetschef blev samtidigt verksamhetschef på 100 %. Tjänsten som biträdande
verksamhetschef ?ir ftir närvarande vakant.

Under året har verksamheten haft 23 åirenden på institutionen fiirdelat enligt ftljande: Karlshamn
4, Ronneby 6, Karlskrona 3, Sölvesborg 3, Olofström 2, Kristianstad 3, Hässleholm l, Östra
Göinge 1. Efterfrågan och beläggning i skyddat boende har varit högre ?in tidigare är,1203
vårddygn jämftirt med fiiregående är 773 vårddygn. Placeringar på institution har varit något
lägre. Ibudgetriiknarvimedenbeläggningpå 80oÄdär detiårhamnadepå50 Yovar:av
medlemskommunerna stod fiir 65 %o av dem.

Notavillan visar ett underskott pä ca995 tkr och det är en negativ awikelse med ca 2,1 mnkr.
Förklaring till awikelsen åir den lägre beläggningen med på institutionen (3 600 kr per person
och dygn). Ökningen i skyddat boende kompenserar inte upp ft)rlusten på instutionsplaceringar
då intäkten åir avsevåirt lägre (1500 kr per familj och dygn). Arbetsinsatserna och tid ftir ett
ärende i skyddat boende har blivit mer omfattande iin tidigare.

Sjöarp
Sjöarp har 13 permanenta platser. I juni manad flyttade en av klienterna tillbaka till sin kommun
Ronneby, varpå den vakanta platsen tillsattes av en placering fran Olofströms kommun i oktober
Samtliga placeringar utom en kommer från medlemskommunerna. Tre av klienterna utgör de så

kallade basklienterna, vilket innebiir att de lyder under ett gemensamt särskilt avtal med alla
medlemskommuner.

På Sjöarp har man ett fortsatt stort fokus på metodhandledning i alla arbetsgrupper och ftir alla
klienter. Två metodhandledare tillsammans med en metodutvecklare utgör basen i att utveckla
tillåimpningen i den tydliggörande pedagogiken. Man har också haft planeringsdagar fiir samtliga
arbetsgrupper samt en gemensam planeringsdag ftir hela Sjöarp diir man gått igenom och planerat
framåt ftir bland annat kvalitets- och arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Utöver detta har de
också fortsatt med regelbundna skyddskommittdmöten där arbetsplats/skyddsombud,
huvudskyddsombud, personalspecialist och verksamhetschef träffas ftir att avhandla
arbetsmiljöfrågor.

En heltidstjänst sjuksköterska köper Sjöarp från Ronneby kommun. Man ser att dessa insatser,
tillsammans med metodhandledning, har minskat utåtagerandet hos vissa klienter. Verksamheten
köper också tjänsterna ffsioterapeut och arbetsterapeut av Ronneby kommun.

Under hösten gjordes ffra Lex Sarah-rapporter på ett boende på Sjöarp. Utredningarna visade på
brister i kommunikation och rutiner. En handlingsplan arbetades fram där åtgärderna bland annat
var att utveckla och definiercnya verksamhetsrutiner samt att säkra upp tillgänglighet av
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information. I samband med detta blev i början av hösten en av verksamhetscheferna
sjukskriven. Under halva november och hela december har verksamhetschef på Klaragymnasiets
internat arbetat på Sjöarp fyra dagar i veckan. Dels med syfte att stötta upp med ledningsarbetet
generellt, men främst ftir att tillsammans med personalen arbetamed åtgärdema i den
handlingsplan som togs fram med anledning av Lex Sarah-utredningarna.
Utifran detta har också beslut tagits om att iindra ledningsstrukturen på Sjöarp. Ytterligare en
verksamhetschef kommer under 2020 attanställas ftir att möjliggöra ett utökat nåira ledarskap
och säkerståilla att rutiner ftiljs.

En ständig utmaning ftir verksamheten är rekrytering av vikarier och då i syrurerhet inftir
sommarsemestern. Även detta års huvudsemester medftirde att ordinarie medarbetare fick frågan
om att frivilligt bryta sin semester mot en kompensation, detta fiir att fä ihop bemanningen.

Sjöarp visar ett underskott pä ca2,0 mnkr, vilket åir en negativ awikelse mot budget med i stort
sett detsamma. Detta kan bland annat ftirklaras av den vakanta platsen från juni till oktober
månad samt en minskad dygnsavgift ftir den extemt placerade klienten som inte hann regleras i
budgeten for 2019. Även övriga kostnader har varit högre och det rör friimst handledning och
vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.

Klaragymnasiet med internat
Klaragymnasiet med internat har under läsåret haft en fortsatt ökad efterfrågan på platser. Skolan
har under året haft 53 elever, 37 av dem är från medlemskommunerna och 16 från öwiga
kommuner.

I juni 2019, slutade tio elever varav sex fick examensbevis. Av dessa var det två som gick det
estetiska programmet och Sna gick det samhällsvetenskapliga programmet. Fyra elever fick
studiebevis, inklusive två som även fick sin grundskolebehörighet.

Rektor påbörjade sista läsåret på rektorsprogrammet (klar sommaren -20). Flera studiebesök har
genomfiirts med syfte att inhämta inspiration och/eller fi ett utbyte med andra skolor fiir elever
med autism.

I början av terminen 2019 genomftirde verksamheten en utbildning på tvä dagar i tydliggörande
pedagogik av Anna Sjölund. Utbildningen har legat till grund fiir att taftamett gemensamt
arbetssätt ftir pedagogerna. Avsikten är att skapa ett system fijr hur pedagogerna gemensamt
kartlägger eleverna fiir att sedan kunna skräddarsy undervisningen utifran elevernas specifika
behov. Det innebiir att undervisningen blir individuellt anpassad utifran varje elev på ett
strukturerat och enhetligt sätt. Utbildningen har under året letts och ftiljts upp av Malin
Kallhagen på Cura Resurscentrum.

En behovsanalys har genomftirts där man kommit fram till att de befintliga lokaler som
Klaragymnasiet disponerar inte räcker ftir verksamhetens behov. Det behövs fler utrymmen fiir
bildämnet och även fler möjligheter till mindre grupprum ftir kurator och skolsköterska. I nuläget
ftr flera yrkesroller dela på samma utrymme och det är svårt att hitta plats ftir eleverna. En dialog
ftirs mellan Klaragymnasiet och Nordenbergsskolan angående lokalerna och en eventuell
omdisponering av dem som frigör mer utrymme fiir båda skolorna.
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Verksamheten har ansökt om att till hösten 2020 fa starta Handels- och administrations-
progftlmmet med inriktning handel och service, och fätt detta beviljat av direktionen.

Klaragymnasiet har ett unikt koncept där man parallellt med gymnasieutbildningen erduder
utbildning på intematet, en boende- och fritidsutbildning. Den åir av stor betydelse ftir att
ungdomarna, när det blir dags, ska ha möjlighet att hantera ett självständigt liv.

Verksamheten har flyttat ett av sina intemat till nybyggda lokaler byggt av miljöviinligt material
samt elproduktion med hjälp av solceller. NW namn på internatet är Klara. Eleverna klarade
flytten bra och de bedömda riskema en flytt kunde innebtira uteblev. Dom positiva effekterna
man hoppades på slog in över fiirväntan och både elever och personal har fätt en mycket bättre
miljö att vistas i.

Året som gått kan beskrivas som det lugnaste året intematet upplevt sedan starten 2001. Det har
funnits en harmoni i elevgrupperna som man i verksamheten inte sett tidigare.

Tre personal valde att säga upp sin anställning under året. Samtliga rekryteringar blev mycket bra
där två av tre hade både högskoleutbildning och erfarenhet.

Skola och internat har under 2019 päbörJat ett gemensamt arbete ft)r att öka samarbetet mellan de
båda verksamheterna på ett systematiskt sätt. Tillsammans med personalen har de tittat på det
som fungerar men även på fiirbättringsområden. Nya rutiner ftir samverkan blir klara2020.

Skolan visar ett överskott om ca 1,2 mnkr och internatet visar ett överskott om ca 2,6 mnkr. För
båda verksamheterna åir det en positiv awikelse med detsamma och kan fiirklaras av högre
intäkter än beräknat, fler elever än budgeterat. Men också av lägre personalkostnader med
anledning av vakanser i samband med rekrytering samt fiir internatets del langtidssjukskrivningar

Gura Ungdomsboende
Året har präglats av många ftiråindringar. De sista två HVB-verksamhetema har lagts ner och
ersatts med stödboende. I februari lade vi ner Cura Boda HVB i Jiimshög och flyttade den
resterande delen av verksamheten, ett personalkontor tillhörande stödboendet, till Liinsmans-
vägen i Karlshamn. Till denna verksamhet hör 16 ungdomar som i samband med flytten slogs
ihop med Cura Park HVB i Ronneby och gick tillsammans under ett namn, Cura Ungdoms-
boende.

Cura Park lade ner sin HVB-verksamhet i maj manad (ftire detta Cura Kulle). De ungdomar som
då var kvar i boendet flyttade över till närbelägna stödboendet "Tian". Stödboendet Rosendahl
har även det börjat awecklas och från att ha bott åtta ungdomar diir, bodde fem i slutet av året.

Flera ungdomar har fyllt2l år under 2019 vilket innebär att de fattflyttafran stödboendet. I
västra delen av liinet minskade antalet ungdomar markant med anledning av ålder men också av
att Olofströms kommun valde att skriva ut sju av sina placerade ungdomar fiir att driva mot-
svarande verksamhet i egen regi. I september månad slogs de två personalgrupperna ihop, den på
Låinsmansvägen flyttade till stödboendet "Tian" i Rorureby. Vid delåret hade verksamheten 4l
ungdomar inskrivna och vid årsskiftet 35. Flest ungdomar är placerade av Ronneby kommun som
vid årsskiftet hade 23 placeringar, Karlshamn 9, olofström 2 och Sölvesborg l.
I takt med att ungdomarna har blivit f?irre har personalen minskat i antal. Ett flertal har blivit
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erbjudna omplaceringar inom Cura, andra har sagt upp sig på egen begiiran och ett fätal har blivit
uppsagda på grund av arbetsbrist.

När verksamheten minskathar verksamhetschefen som också iir utbildad handledare haft
möjlighet att stötta upp i andra verksamheter, såsom samarbetssamtal inom familjerätten och
intem utbildning i MI ftir Curas verksamheter.

Cura Ungdomsboende har ett överskott om ca 3,5 mnkr och åir en positiv awikelse med omkring
2,2 mrk'r. Fråimsta anledningen till detta är att personalkostnaderna har varit ca 20 %lägre än
budgeterat. Det beror pä att verksamheten övergått fran HVB-verksamhet till stödboende, vilket
inte krävt bemanning i samma utsträckning. Med anledning av att personal slutat under året har
en minskning av semesterlöneskulden påverkat resultatet positivt med ca 600 tkr. Även
driftskostnaderna är lägre, ca 15 oÄ, vilket håirleds till minskade hyreskostnader i och med
awecklingen.

Villa Mjällby
Villa Mjällby iir en HVB-verksamhet ft)r ungdomar mellan 13 och 18 år som startade i början av
maj manad 2019. Det övergripande uppdraget åir att möta kommunernas behov av kvalificerade
tjåinster och behandling fiir ungdomar och riktar sig till både pojkar och flickor med psykosocial
problematik. Verksamheten erduder ett varierat utbud av insatser såsom akutplaceringar,
kartläggning, kortare uppdrag, korttidsbehandling,låingre behandlingsinsatser, nätverksarbete
samt familje- arbete. Institutionen har 8 platser, därtill möjlighet med placering i fristående
lägenhet fiir eftervård eller ftir anhöriga att bo över.

Inledningsvis rekryterades verksamhetschef och biträdande verksamhetschef. Parallellt med detta
rekryterades övrig personal, l lbehandlare och 1 utredare. Mycket arbete har lagts på introduk-
tion, iordningställa lokalen, sätta en god struktur, ta fram rutiner samt gå vissa grundutbildningar
bland annat i lågaffektivt bemötande, MI (Motiverande samtal) och systemteoretiskt arbete.

I början av maj öppnade verksamheten ftir placeringar och under hösten ökade
beläggningsgraden stadigt. Verksamheten har tagit emot ungdomar fran samtliga
medlemskommuner samt en utomlänsplacering. Målet fiir beläggningen var på helåret 63 %o men
vi öppnade verksamheten fiirst i maj manad, vilket hade krävt en beläggning på 80 % fran juni
månad ftir att det ekonomiska målet skulle uppnås. Från september har verksamheten haft en
högre beläggning än beräknat men de ftirsta månaderna utan intäkter påverkar resultatet. Totalt
har verksamheten haft en beläggning pä ll72 vårddygn med ftiljande ftirdelning mellan de
placerande kommunerna: Karlshamn 434, Ronneby, 390, Karlskrona 187, Olofström 75,
Sölvesborg 31 och Simrishamn 55. Det har varit l5 ungdomar inskrivna (8 flickor och 7 pojkar)
där 4 av dem var placerade utifran skydd, t har varit placerade utifran missbruksrelaterad
problematik och 2 utifrän egen våldsproblematik.

Villa Mjällby visar ett underskott på ca3,2 mnkr. Med anledning av uppstartskostnader var
underskottet beräknat till2,2 mnkr. Awikelsen på 1,0 mnkr ftirklaras av att verksamheten
öppnade fiirst i maj. För att kompensera detta något har ett arbete gjorts ftir att hålla kostnader
nere. Personalkostnadema har hållits nere med 28 %o och övriga kostnader med l3 %utifrån
budget.
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Måluppfyllesle

Ekonomiska mål
Alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader.

Familjerätten bär inte sina egna kostnader. Familjerättens underskott kan ftirklaras med ökade
kosfirader ftir DNA-analys, tolkkostnader och kostnader ftir umgängesstöd. Periodvis har
verksamheten hyrt in konsult.

Sjöarp båir inte sina kostnader. Detta beror dels pä att det funnits en vakant plats under ett flertal
månader under året och dels på att en utomliinsplacering under året omftirhandlat sitt avtal.

Notavillan bär inte sina kostnader, detta beror på minskade intiikter på institutionen.

Villa Mjällby brir inte sina kostnader vilket inte var målet under 2019.

Målet i stort åir inte nått.

Verksamhetsmässiga må I

Personal lArbetsmiljö
Cura arbetar ftir en jämnare könsfiirdelning med målet 60/40 procent.

För tillsvidare ansttilld personal cir andelen lwinnor 68 % och andelen mcin 32 oÅ.

Vi har inte uppnått målet.

Cura arbetar ftr att inga arbetsskador med sjukskrivning som filljd ska inträffa.

Fyra arbetsskador/sjukdom har lett till sjulcfrånvaro under året, tre på Sjöarp och
en på Notavillan. Målet cir inte nått.

Cura arbetar ftr att alla medarbetare ska känna till ftirbundets övergripande ekonomiska och
verksamhetsmässiga måI.

98,5 procent krinner tillforbundets övergripande elconomiska och verksamhets-
mcissiga måL. Målet rir inte nått.

cura arbetar ftir att den totala sjukfrånvaron inte ska överstiga 5 procent.

Den totala sjukfrånvaron uppgick 2019 till 5 %. Målet rir dcirmed nått. Den
korta sjukfrånvaron rir 2,18 o% och den långa sjulrfrånvaron (över 60 dagar)
ör 2,84 %. Både den korta- och långa sjulcfrånvaron har sjunkit sedan 2018.

100 procent av Curas medarbetare anser att det inte ftirekommer kränkande särbehandling,
mobbning eller trakasserier av något slag inom Cura.

52,6 procent anser att det inte förekommer krcinkande sörbehandling, mobbing
eller tralrnsserier av något slag inom Cura. 26,7 procent vet inte om detföre-
kommer. Detta dr enförscimring jömfört medforegående år. Målet dr inte nått.
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93 procent av Curas medarbetare anser att de har en sund arbetsbelastning.

80,9 o% procent anser ott de har en sund arbetsbelastning. Detta cir enforsdmring
jömfört medforegående år. Målet cir inte nått.

97 procent av Curas medarbetare anser sig vara insatta i sin verksamhets måI.

98,5 procent anser sig vara insatta i sin verlaamhets måL. Målet tir nått.

97 procent av Curas medarbetare anser att den egna verksamhetens mål ftiljs upp och utvärderas
på ett bra sätt.

89 procent anser att den egna verksamhetens målfoljs upp och utvrirderos på ett bra
sritt. Målet tir inte nått.

93 procent av Curas medarbetare anser att kvalitetshandboken åir ett bra styrdokument ftir
kvalitetsarbetet inom Cura.

90,5 procent anser att kvalitetshandboken tir ett bra styrdokument. Målet cir inte nått.

92 procent av Curas medarbetare ser fram emot att gå till arbetet.

86,8 procent serfram emot att gå till arbetet. Detta tir enförsdmring jrimfört med

föregående år. Målet tir inte nått.

Kom pete n s utveckl ing/H a nd Ied n ing
De samlade kostnaderna ftir kompetensutveckling och handledning ska varje år motsvara minst
1,3 procent av fiirbundets budgeterade personalkostnader.

KostnadernaJör kompetensutveckling har uppgått till 1565 tlrr under 2019 vilket
utgör cirka 1,46 procent av de samlade budgeterade personalkostnoderna. Målet cir
nått.

Beläggning
Av de placeringar som görs totalt inom Curas verksamheter ska minst 80 procent utgöras av
placeringar från medlemskommunerna.

Ncir vi slår samman alla placeringar inom Curas verksamheter har 75 oÅ utgiorts
av p Ia c e r i nga r fr ån m e dl e m s ko mmun e rna. D e t rir e n fo rb atr in g fr ån fö r egå e nd e

år med 3,2o% .Målet cir inte nått.

Kundnöjdhet
100 % av Curas kunder ska tycka att Cura har utftirt uppdragen i enlighet med dokumenterade
överenskommelser.

Handlaggare har velat ha tydligare information om målfar genom/örandet av insats i två
rirenden. I flera verksamheter har det varit svårt att /å tillbaka svarenfrån ansvariga hand-
Iöggare varfi)r resultatet inte ör heltackande. Av de svar som inkommit har l00o/o varit
nöjda. Målet cir inte nått.
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Sammanfattning av målu ppfyllelse

Notavillan, Villa Mjällby, Sjöarp och Familjerätten bär inte sina kostnader och diirmed tir målet
inte uppfyllt. Notavillan har haft minskad beläggning på institution, Villa Mjällby iir nystartat
och har ett beriiknat underskott. Sjöarp hade en vakans under 3,5 månader samt att det gjordes en
omftirhandling av befintligt avtal. Familjerätten har ökade kostnader ftir DNA- analys, tolk och
umgängeskostnader.

Enligt personalenkäten är målet avseende kiinnedom om ftirbundets verksamhetsmässiga mål inte
uppffllda, ambitionsnivan iir hög, dock är det något såimre resultat i ar mot ftiregående ar.
Skillnaden fran ftiregående åir marginell avseende medarbetares kännedom om Curas
övergripande måI. Målet niir det gäller medarbetares kåinnedom om sina verksamhetsmål är
uppffllda.

Resultatet av personalenkäten visa på att de flesta av målen, inom arbetsmiljö åir lägre iin
ftiregående år samtidigt som det åir ftirsta året som siffroma är jämftirbara. Orsaken till lägre
måluppfyllelse behöver analyseras och arbetas vidare med under 2020.

Frågan om kvalitetshandboken har i år minskat med 0,7 procentenheter. Det har även visat sig i
egenkontrollerna under 2019 atthandboken inte varit uppdaterad varftir Kvalitetschef kommer
att gä igenom handboken med alla verksamhetschefer och kvalitetsansvariga under fiirsta halvan
av 2020.

Nåir det gäller placeringar från medlemskommunerna når vi inte riktigt upp till målet men n?irmar
oss 80 Yo.Det är friimst Intematet som inte har så många placeringar från medlemskommunema
(40 %), vilket drar ner den totala procentsatsen.
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Driftsredovisning per verksamhet inkl interna poster

Verksamheter Budget
201 9

Förbundet totalt
Verksamhetens intåikter
Driftsbidrag
Öwiga intäkter
OH ersättning
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa

Direktion
OH ersättning
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

I 535
-l 31 0

-521
-296

Kansli
Övriga intäkter
OH ersättning
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa

0

7 524
-5 280
-2220

0
0

24

Personalfunktion
OH ersättning
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Finansiella kostnader
Summa

4 009
-2 085
-1 924

0

0

Cura Resurscentrum
OH ersättning
Övriga intäkter
Kostnader arbetskraft
Övri ga verksamhetskostnader
Finansiella kostnader
Summa

t 326
570

-1 325
-57t

0

0

Familjehemskonsulent
Kostnader arbetskraft
Summa

139 035
I 209

570
14 395

-106 636
-341 68
-14 395

0
0

9

127 9s9
I 201
I 310

t4 396
-94 328
-33 428
-t4 392

52
-57

2 71 3

I 536
-1 447

-339
-250

200
7 524

-4 274
-2 896

52
-43

s62

4 009
-1 768
-t 502

-1

738

I 327
669

-l 280
-238

_)

476

Utfall
201 9

Utfall
201 8

1 42 116
1 210
I 632

t9 564
-1 03 824
-47 r05
-t9 565

1

-79

-6 050

2297
-L 446

-561

290

270
10 864
-4 6s5
-3 319

I
-79

3 082

5 045
-2 008

-941

0

2 096

I 358
813

-1 253
-355

0

563

16 (35)

Awikelse
budget

201 9

-l I 075
-8

740
2

12 308
740

5

52
_57

2 704

I

200
0

006
-676

52
-43

s39

I
-138

1 82
45

0

3t7
422

-1

738

I
100

44
JJJ

a

476

0

0

0

0

0

0

I

Ii
I

ll
11
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Familjerådgivningen
Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad
Summa

Personliga ombud
Verksamhetens intäkter
Driftsbidrag
Övriga intäkter
Kostnader arbetskraft
Övri ga verksamhetskostnader
OH kostnad
Summa

Familjerätt
Verksamhetens int?ikter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad
Summa

Notavillan
Verksamhetens intiikter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad
Finansiella kostnader
Summa

Sjöarp
Verksamhetens intiikter
Övriga intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad
Summa

Klaragymnasiet - internat
Verksamhetens intäkter
Övriga intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad
Summa

Gura Undomsboende
Verksamhetens intäkter
Övriga intäkter
Kostnader arbetskraft

t7 (3s)

2 096
-t 604

-2s9
-223

9

2 513
I 209

0
-2 826

-494
-396

6

4 993
-3 650

-779
-54r

24

t9 4ts
-t3 539
-2 779
-t 936

0

I 161

42 837

-31 046
-7 697
-4 086

8

18 983
0

-12 216
-4 730
-2 027

l0

t9 671
0

-8 734

2 ll5
-t 332

-358
-223

203

2 s39
I 201

23
-2280

-533

-396
554

4 993
-3 084
-2020

-541

-652

t4 486
-l I 016
-2 s29
-1 933

a-J

-99s

39 676
302

-29 919
-8 030
-4 086
-2 058

20 91 0
l6

-ll71 4
-4 558
-2 027
2 625

t8 s72
74

-7 013

I 962
-1 35s

itz
-103

172

221 4
I 210

0

-2344
-538

-206

336

4 393
-3 tt3
-t 541

-163

-424

17 270
-tl 129
-2703
-2 453

0

985

40 337
330

-29 464
-7 753

-l 876
I 574

t8 476

3t
-tt 320
-3 855

-l 547

I 785

40 089
t47

-23 729

0
s66

-1 241
0

-675

-4 928
2 522

250
5

-5

-21 56

-31 6t
302

I 126
-JJJ

0
-2 066

I 927
l6

502
l7t

0

2 6tS

-l 100

74

I 721

20
272
-99

0

193

26
-8

23

545
-39

0

s48
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Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad
Finansiella kostnader
Summa

Klaragymnasiet - skola
Verksamhetens intåikter
Övriga intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad
Summa

Villa Mjällby
Verksamhetens intåikter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
OH kostnad
Summa

l8 (35)

-7 721

-l 905
0

I 311

18 120
0

-13 807
-2390
-1933

-10

t0 407
-9 216
-2 08r
-1348
-2 238

-6 209
-l 905

-8

3 511

-22 394
-12 077

0

-17 964

l7 375
4l

-12 019
-2 813
-1 140

I 444

0
-8

2200

I 512

t8262
26

-12 546
-2 566
-1933
1243

6 406
-6 653
-l 649
-l 348
-3 244

t42
25

t 261
-175

0

1253

-4 001

2 s63
432

0

-r 006

0
0

0

0

0

Väsentliga personalförhållanden

Systematis kt arbetsm i ljöa rbete
Cura har en arbetsmiljöpolicy och styrdokument ftir arbetsmiljöarbetet. Policyn och
styrdokumenten finns tillgängliga ör alla medarbetare och uppdateras kontinuerligt.

Arbetsmiljödelegeringen åir uppdaterad och beslutades av direktionen 2018. Delegeringen finns i
fyra nivåer: direktion, fiirbundschef, områdeschef/personalchef och verksamhetschef.
Delegationen är skriftlig och det finns ett ftirtydligande kring returnering av arbetsmiljöansvaret.
Delegationen har implementerats i organisationen under 2019.

Samverkan mellan arbetsgivaren och skyddsombud sker främst på Central Samverkansgrupp
(CSG). CSG fungerar också som Curas skyddskommittd och sammanträder 5 ggr/är varav ett
möte är avsatt fiir utbildning i arbetsmiljö. Övriga möten har en dagordning med stående punkter:
läget i verksamheterna, organisation, ekonomi, utbildningar, brandskydd, sjukfrånvaro, tillbud
och arbetsskador. Det går också att anmäla övriga frågor till varje möte.

Samverkan sker också i Sjöarps skyddskommittd och på de APT som hålls i respektive
verksamhet.
Riskbedömningar och handlingsplaner görs i verksamheterna och ftiljs upp främst på APT och så
nära verksamheten och berörda som möjligl.

Cura har tillgång till expertkunskap främst via ftiretagshälsovarden, Avonova. Under året har vi
nyttjat fiiretagsläkare, ftiretagssköterska och beteendevetare. Beteendevetarc har främst använts
vid samtal som åtgärd efter att medarbetare utsatts fiir hot och våld.
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Tillbud och arbetsskador
Under året har sammanlagt 353 arbetsskador och tillbud rapporterats i verksamheterna. Detta är
1 39 fiine än år 201 8.

Personal - tillbud eller arbetsskada
0ry
enhet

ASrarftg
afuetsolydta
lf&ud

Afte[s-
dmda

Aöeils-
siuldom

O$clopa
väee,rån
aöebt

Tffiud
aöds
nffitin

Totalt

-4df,l,leds U s n fl 1 I
Recle s i fl U I
hloa t, J ! 1g , ,
KhaShsl s n 0 I

I t
Baen U U ti U U 0

Kks ,i n N I
Iåm}ris tf n fl 0

Berset 0 i9 t s8 lff
Dabil 0 I n -ll ,18

Glåfliarl tl t\ ft 0

$Eateir ts f: fl l 3{
(fl,EETI U !d 0 :{ 36

DC s ft U 1 1

Frå4 [J n 0 fJ g

Fråit U U t J.t€ ,15

PO I $ c L I I
Boda tj 0 fl 0 0
Psk 1f 0 Å (
L{&t' 0 It t 6 1

Tofit 0 l0p I 3 znn 3it

Vi ser en minskning av rapporterade incidenter total. Det åir framfiirallt Sjöarp som står fiir den
största minskningen fran 408 till 268.Detta samtidigt som att antalet arbetsskador ökar på ett av
boendena, från 35 till 59. På Notavillan har utåtagerande i klientarbetet inneburit att fler
incidenter rapporterats.

Familjerätten rapporterade flera awikelser kopplade till sina organisatoriska ft)rutsättningar.

Syftet iir att rapporterna ska ge en möjlighet till ett ftirebyggande arbete och i ftirlängningen fiirre
rapporter, i alla fall kring samma omstiindigheter.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfranvaron har minskat med 1 ,02 procentenheter i jämftirelse med 201 8.
Langtidsfrånvaron, dvs sammanhängande sjukfrånvaro som varar låingre än 60 dagaghar minskat
med 0,76 %o och korttidssjukfrånvaron har minskat med 0,44 %o.I dagar åir det en minskning med
6,6 dagar per anställd,varav 4,1 dagar per anställd iir en minskning i langtidssjukfranvaro. De
verksamheter där sjukfrånvarotrenden visar en ökning är Notavillan och Klaragymnasiets
Internat. Verksamheter där sjukfrånvaron har minskat är Sjöarp och Kansliet. Det är tre
verksamheter som har högre sjukfrånvaro än målet pä 5 % och det åir Cura Park, Notavillan och
Sjöarp. En anledning till den totala minskningen är att ungdomsboendena hade höga
sjukskrivningstal 201 8, bland annat på grund av oro till frljd av aweckling av verksamheterna.
Flera av de verksamheterna är nu avvecklade.

!
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Kvinnoma har högre sjukskrivningstal än männen. Vilket överensståimmer med hur det ser ut i
samhället i övrigt, i synnerhet inom vård och omsorg. Kvinnomas sjukfranvaro har dock minskat
med 1,9 % sedan 2018.

Sjukfrånvaron minskar mest i åldersgruppen över 50 år, men även i gruppen 30-49 år minskar
sjukfrånvaron.

Anmärkning. Tidigare ärhar en annan rapport använts fijr uträkning av sjukfrånvaron iYo. Detta
har inneburit att2018 rapporterade vi en total sjukfranvaro på 7,26 yo. Orsaken till differensen åir
svår att utreda. Alla siffror åir omriiknade i arets rapportering och fullt jämftjrbara. Sjukfrånvaro i
dagar per anställd åir samma som ftirra årets rapportering

Sjukfrånvaro i procent
Total sjukfrånvaro
- långtidssj ukfrånvaro *
- sjukfrånvaro fiir måin
- sjukfranvaro ftjr kvinnor
- anställda -29 är
- anställda 30 - 49 är
- anställda 50 år -

Sjukdagar per anställd
Total sjukfrånvaro
- långtidssj ukfrånvaro *

2019
5,0yo

2,80/o

3,\yo

5,6Yo

4,gyo

5,1yo

4,|yo

2018
6,zYo

3,6yo

3,gyo

7,5yo

4,\yo
6,6yo

6,6yo

2019
22,5

14,8

2018
18,9

10,7

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Personalsammansättning
Antalet anställda har minskat från 2018 till201 9 i samtliga kategorier, dvs tillsvidareanställda,
tidsbegränsade anställningar och timanställningar. Den främsta anledningen till det är att vi har
lagt ner de två sista HVB verksamheterna inom ungdomsboendena. Ungdomsboendena består nu
av stödverksamhet och har därmed ett lägre personalbehov.

På andelen tillsvidareanställda årsarbetare ser vi att majoriteten av våra anställda arbetar heltid.
Det åir en medveten ambition att kunna erbjuda heltidstjåinster till de som önskar.

Andelen kvinnor har ökat något från 2018 till201 9. Vi har krav på eftergymnasial utbildning på
majoriteten av våra tjåinster. Andelen utbildade kvinnor överstiger kraftigt andelen utbildade män
inom det sociala- och beteendevetenskapliga området. När vi gör urval är det oftast endast ett
fttal män som uppfyller kravprofilen avseende utbildning.

Personalen har en jämn åldersfiirdelning i åldersgrupperna mellan 30 och 59 är. Det är något
fiirre yngre medarbetare, dvs under 29 är. En trolig ftirklaring är att majoriteten av våra tjiinster
kräver både eftergymnasial utbildning och erfarenhet, vilket fär som naturlig ftiljd att det blir
fiirre yngre medarbetare. Att vi har en lägre andel medarbetare över 60 år beror delvis på
pensionsavgangar. Det kan också vara en ftiljd av att vi i stor utsträckning har arbete på schema
och diirmed på oregelbundna tider.

i.,
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Medelantal anställda

Cura Individutveckling

Fördelning antal anställda
Tillsvidareanställningar
Tidsbe gränsade anställningar
Tillsvidareanställda årsarbetare
Timanställda under året i årsarbetare

Aldersfördelning i procent (%)
00-29 är
30-39 är
40-49 är
50-59 år
60år-

Medelantal
anställda

179

2019

Varav män
57

2t (3s)

2018
Medelantal

anställda Varav män
20t 7l

2019
ts7
22

Ls4

t9

2019
l5
24
27
26

8

2018
r75
27

172

25

2018
18

26
28
2l

7

Miljöredovisning

Varje verksamhet inom Cura har en medarbetare som är miljöansvarig. Miljögruppen har haft två
möten under aret och som vanligt har det varit engagerade och intressanta diskussioner på dessa
möten.

Miljömöten
Punkter som diskuterats:

- Enligt miljöpolicyn ska enbart ekologiskt kaffe köpas in
- Återbruk av möbler och liknande fran verksamheter som lagts ner
- Närodlat kontra ekologiskt- vilket är mest miljövänligt?
- Vilka mätetal ska vårt miljöarbete ha?
- Vilka delar vi är stolta över i våra verksamheter när det gäller miljöarbetet

Hur arbetar verksamheterna med sitt miljöarbete?
Flera av våra verksamheter har, under året, inftirt en inköpsansvarig ftir att inköpen ska bli så
enhetliga och miljövänliga som möjligt. Övriga punkter som våra verksamheter och kansli aktivt
jobbar med och har jobbat med under året är:

- Samtransport till utbildningar
- Dubbelsidiga utskrifter och i gråskala
- Arbete med miljöfrågor som tema i vissa ämnen i skolan
- Kontakt med fiiretag ftir att inte fä onödiga utskick i form av olika reklamkataloger
- Aktivt motverka matsvinn. Ett av internaten ordnar buffe på resterna, vilket är

mycket uppskattat hos eleverna
- Uppsättning av laddningsstolpar till elbilar vid ett av internaten
- Skicka krypterad fiI, via Infosoc, till socialtjänsten istället ftir utskrift per post
- Minska onödiga utskrifter genom brevlådor i kopiatorn på kansliet
- Digitala lönespecifikationer till alla Curas medarbetare
- Borttagande av engångsartiklar i plast på vårt verksamhet Sjöarp
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Studiebesök - miljögruppen
Miljögruppen gjorde i september ett studiebesök på VMABs återvinningsstation i Mömrm.
Besöket var intressant och gav en del nya insikter, framftirallt avseende sorteringsfrågor. VMAB
gav oss, vid detta tillftille, frågan om vi, utifrån vår kunskap om tydliggörande kommunikation i
form av bilder, kunde vara behjälpliga med att ha synpunkter på VMABs nya sorteringsguide.
Våra synpunkter och kommentarer var ett uppskattat tillskott.

Kvalitetsberättelse

Kvalitetsberättelsen ska ge en överblick över Curas kvalitetsarbete under 2019, både ftir
organisationen som helhet och ftir de olika verksamhetema. Kvalitetsberättelsen innehåller
information om hur vi har bedrivit kvalitetsarbetet under året, vilka åtgärder vi har vidtagit ftir att
såikra kvaliteten samt vilka resultat vi har nått.

Led n in gssystem för systematis kt kval itetsa rbete
I Curas kvalitetshandbok framgår syftet med ledningssystemet, vikten av attalla medarbetare
medverkar i kvalitetsarbetet och hur vi ska arbeta med de olika delarna: personalens medverkan i
kvalitetsarbetet, systematiskt ftirbättringsarbete, utredning av awikelser samt sammanstiillning
och analys av resultatet.

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet
För att systematiskt kunna utveckla kvalitetsarbetet krävs det att all personal på Cura är delaktig.
Varje verksamhet har minst en kvalitetsansvarig som har ett extra ansvar fiir kvalitetsarbetet.
Kvalitetsansvariga åir ansvariga ftir att göra uppdateringar i Curas kvalitetshandbok fijr den egna
verksamheten. Kvalitetsansvariga ska kalla till möte med verksamheten minst två gånger om året
när man tillsammans går igenom den egna kvalitetssäkringen samt den inledande texten i
handboken.
Curas kvalitetsansvariga har träffats fiira gånger under året tillsammans med kvalitets- och
utvecklingschef ftir att diskutera och utveckla kvalitetsarbetet i de egna verksamheterna samt på
Cura i stort.

Systematis kt förbättrin gsa rbete

Riskanalys och riskbedömning
Riskanalyser och riskbedömningar görs inom Cura inftir organisationsftirändringar, ftirändringar
i personalgrupper samt ftr enskilda individer i Curas verksamheter. De riskbedömningar som
görs inom arbetsmiljöområdet utreds och ftiljs upp av verksamhetschef. Riskanalyser som rör
klient/elev/ungdom dokumenteras och ftiljs upp i den enskildes personakt.

Egenkontroll
Under 2019 genomftirde verksamhetema i Cura egenkontroller utifrån den egenkontrollplan som
fanns ftir 2019. Egenkontrollerna har utfiirts vid två tillftillen under april och oktober. Vid den
ftirsta kontrollen var det en hög svarsfrekvens och resultaten blev också bra. Det som
kontrollerats var i de flesta fall uppffllt. Vid kontrollen i oktober var det en sämre svarsfrekvens
men de verksamheter som svarat hade i de flesta fall inga anmlirkningar vid kontrollema.

f
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Områden som kontrollerats är:
Socra/ dokumentation
- Genomftirandeplaner
- Journaler

Förbättringsfiirslag som framkommit:
- Mail till berörd personal som inte signerar
- Möte med ansvarig personal där man går igenom hur en

genomftirandeplan ska upprättas och se ut

Lex Sarah information
- Kontroll utan anmåirkning

Brandskyddspärm
- Är fortfarande inte uppdaterad på Sjöarp. Ett arbete är inplanerat ftir detta.

lntroduktion
- Har inte genomftirts i alla verksamheter enligt det program som finns. Här behövs

en bättre kontroll och uppftiljning.

Lä ke m ede Is h a nte ring vid ege nv ård
- Kontroll utan anmärkning

Riskbedöm ningar vid inskrivning
- Kontroll utan anmärkning

R utine r v id klag o m å Is- och sy np u n ktsh ante ring
- Kontroll utan anmåirkning

Kvalitetshandboken
- Ar inte uppdaterad i alla verksamheter. 2020kommer kvalitets- och utvecklingschef

att träffa verksamhetschefer och kvalitetsansvariga i varje verksamhet ftir att gå
igenom kvalitetshandboken.

Oplanerade avslut vid placering
- Derura punkt har infiirts under året i egenkontrollplanen. Svar har inkommit från
Villa Mjällby. Diir har två oplanerade utskrivningar skett under året. Orsakerna
var våld fran ungdom samt att en ungdom awek på grund av aktivt missbruk.

Info rm at io n t i II m e d a rb e t a re o m aw ike Ise ra p po rte ri n g s sy stem et
- Denna punkt har också tillkommit under året då vi ftirstått aff vissa medarbetare inte
vet hur man rapporterar en awikelse. Svar från Villa Mjällby, Cura Ungdoms-
boende och Intematet vilka alla har gett information till sina medarbetare.

Awikelser
Awikelsemodulen används fi)r att rapportera alla awikelser som fiirekommer i verksamhetema,
både de som gäller arbetsmiljö och de som gäller avvikelser i till exempel rutiner och bemötande.
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Awikelsemodulen utvärderades under första kvartalet av 20L9 och ftljande ftirbättringsftirslag
identifi erades och har implementerats :

- Förtydliga rutinen ftr awikelser yfferligare med exempel och påminna om att man
ska skriva kortfattat och istället hänvisa till journalen.Läggatill information om
detta i hjälptextrutan.

- Alla verksamheter ska gå igenom rutinen samt hur man rapporterar i avvikelse-
modulen minst en gang per år samt alltid vid nyanställning. Att denna rutin fiiljs
läggs in i egenkontrollplanen.

- Rubrikema Brand, Oplanerad utskrivning, Rutiner läggs till ftir att ftirsöka minska
antalet awikelser som läggs under övrigt.

- Brandtillbud rapporteras i awikelsemodulen och behöver inte rapporteras i logg-
boken i brandskyddspärmen. Vi gör en notering även i loggboken.

- Klagomål och synpunkter läggs in i awikelsemodulen och lämnas in via webben.
Då läggs de direkt in i awikelsemodulen. Vi slopar diirmed vår manuella hantering
och diarieftiring av klagomål och synpunkter.

- Viktning av en awikelse ftirtydligas, dels i awikelsemodulen dels i rutinen.

Totalt har 516 awikelser rapporterats under 2019 jämfrrt med 746 under 2018.353 avser
händelser som berör arbetsmiljön och samma siffra ftir 2018 var 533. Dessa analyseras särskilt av
personalavdelningen.

Av övriga awikelser är de som minskat markant awikelser som avser läkemedelshantering 11
(2019) och 41 (2018). En del av ftjrklaringen är att vi avvecklat våra HVB ftir ensamkommande
ungdomar som stod ftir två tredjedelar av dessa awikelser under 2018. Awikelser rörande
säkerhet har också minskat under året till 30 (2019) jämftir.t med 54 (2018). Under rubriken
övrigt har awikelserna minskattlll43 (2019) mot 120 (201 S) och vi ser att de nytillkomna
rubrikerna istället har använts.

Awikelser per händelsetyp 2019
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Synpunkter och klagomål
Under 201 9har vi ändrat rutinen ftir att lämna in synpunkter och klagomåI. Alla synpunkter och
klagomål liimnas numera in via vår hemsida. Då registreras de i vårt awikelsesystem och vi fir
en samlad bild över alla synpunkter och klagomål i organisationen. Det har kommitin 14
klagomål och synpunkter under 2019. Det är 6 fler iin 201 8. Synpunkterna och klagomålen gäller
familjerätt (4st), Klaragymnasiet (4st), Notavillan (2st), Cura ungdomsboende (2st) och Sjöarp
(2st). Alla ärenden är återkopplade och uppftiljda.

Det åir fler verksamheter som fätt in synpunkter och klagomål under 2019 änunder 2018 vilket är
positivt eftersom vi vill använda synpunkterna och klagomålen ftir att fiirbättra våra
verksamheter och ftr att klienter/elever/ungdomar ska uppleva attvitar till vara deras ftirslag till
ftirbättringar av verksamheten.

Rapporteringsskyldighet Lex Sarah
Under 201 9har Cura genomftirt 5 Lex Sarah-utredningar. Ingen anmälan till ryO har gjorts. Lex
Sarah-utredningar har genomfiirts på ftiljande verksamheter: Sjöarp (4) och Familjerzitt (1).

Utredningarna har bland annat lett till fiiljande:
Sjöarp:

- En handlingsplan upprättades då det kom fina rapporter om
missftirhållande på kort tid fran ett boende.

Handlingsplanen innefattar områdena:
- Kommunikation i personalgruppen
- Rutiner ftir arbetet tex vid inköp, städning - att de finns, ftiljs och

ftiljs upp.
- Uppdragsbeskrivning ftir behandlare
- Klientemas kvalitetssäkring
- Introduktion
- Värdegrund

Familjerätt:
- Avsåg en faderskapsutredning som inte avslutats. För att inget liknande ska
inträffa igen behöver rutinen ftir uppftiljning av faderskapsutredningar
ftirtydligas. Dåirefter ftiljs rutinen upp som en del av verksamhetens
egenkontroll.

Tillsyn av lnspektionen för vård och omsorg, IVO
Inspektionen ftr vård och omsorg (IVO) har giort tillsyner på Notavillan, Klaragymnasiets
intemat och Cura ungdomsboende. IVO avslutade ärendena utan åtgärder och konstaterade att
kvalitdn på vården, bemötande av klienterna, delaktighet och självbestämmande hos klientema
var utan anmärkningar.

Reflektion och framåtblick
Det finns en tradition inom Cura Individutveckling att arbetalöpande med kvalitetsfrågor och
tanken att vi hela tiden kan bli bättre genom attläraoss av våra erfarenheter finns med i allt
arbete vi gör. Vår awikelsemodul är ett exempel på detta och vi har ftirbättrat den ytterligare
under 2019 bland annat genom att vi nu också lägger in alla synpunkter och klagomål här.

' li''
I
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Arbetet med egenkontrollplan och internkontrollplan är ett örbättringsområde som kommer att
utvecklas under 2020 efter synpunkter från våra externa revisorer. Kvalitetshandboken är numera
ett internt dokument och den åir fortfarande inte helt uppdaterad i alla verksamheter. Kvalitets-
och utvecklingschef kommer därftir under ftirsta halvan av 2020 träffaverksamhetschefer och
kvalitetsansvariga ftir att gå igenom varje verksamhets kvalitetssiikring. Ett annat
utvecklingsområde inom kvalitetsområdet är hur vi kan mäta att det vi gör i arbetet med våra
klienter/elever/ungdomar ger den effekt vi, våra kunder och klienten/eleven/ungdomen vill ha
samt hur vi redovisar dessa resultat.

Cura har påbörjat ett samarbete med VoB Syd, Gryning och forskare fran Linnduniversitetet
kring dessa frågor. Ett arbete med att inftira olika skattningsskalor i arbetet med klienter pävära
HVB via Journal Digital zir påbörjat och kommer att implementeras under 2020.

Sammanfattn in g och framtidsbedömning

Kommunsamverkan Cura Individutveckling har totalt sett ett positivt utfall ftir 2019 pä2 713 tW
men Notavillan, Sjöarp, Villa Mjällby och Familjerätten biir inte sina kostnader.

Notavillan har haft lägre beläggning åin målet (80 %)på institutionen men fler placerin gar än
beräknat på skyddat boende.

Sjöarp har haft en vakans under del av år och dessutom en utomlänsplacering som ftirhandlat om
sitt avtal.

Villa Mjällby hade ett ftirvåintat underskoff då verksamheten är ny och starten ftjrsenades.

Familjerätten har haft personalomsättning, periodvis varit i behov av socionomkonsult. Vidare
har familjerätten haft ökade omkostnader för DNA-analys, tolk och umgängesstödjare.

Under 2019hat aweckling av boende fiir ensamkommande fortsatt. Det sista Hem ftir vård eller
boende (HVB) awecklades under 2019 ochidag finns endast stödboende fiir ensamkommande
ungdomar kvar.

Ett nytt FIVB ftir ungdomar i åldern 13-18 år med psykosocial problematik, Villa Mjällby
startades upp i maj 2019. Ett intensivt arbete med rekrytering, skapande av rutiner och vårdens
innehåll pågick under våren. I maj startades Villa Mjällby och parallellt med uppstart har fortsatt
kompetensutveckling och metodutveckling pågått.

Övergripande har samverkan med kommunerna varit prioriterat, fokus har flyttats fran
informationsmöte till arbetande möten. Dialogen med medlemskommunerna har varit central och
att tillsammans identifiera deras behov. Det är av ytterst vikt att medlemskommgnernas behov
tillgodoses i Curas nuvarande verksamheter men även i kommunernas framtida behov. Direktion
och medlemskommunernas högsta tjänstepersoner har haft ett dialogmöte ftir dialog kring
nuvarande verksamheter och framtida behov. Detta har utmynnat i utredning kring sociallour
och pågående utredningsinsatser avseende jourhem och skyddat boende.
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling behöver klara av att bedriva verksamhet effektivt
och med hög kvalitet vilket innebär att samverkan och Curas ftirmåga till omstiillning iir av stor
vikt.

Under 2019 har samtliga medarbetare deltagit i arbetet med att ta fram Curas nya värdegrund.
Arbetet med ledningsfilosofi och medarbetarfilosofi har påbörjats och kommer att vara en röd
tråd i framtida arbete med utvecklingssamtal och formulering av lönekriterier. Detta ftir att
tydliggöra varje medarbetares uppdrag och klargöra ftirväntningar. Arbetet kommer att fortlöpa
under 2020.

Under 2019 har fiirberedelser giort ftir att, under 2}z},genomftira en övergång fran Circom till
Karlshamns kommun avseende IT-drift .

Ekonomi och balanskrav

Räkenskapsåtr 2017 slutade reultatet ftir Kommunsamverkan Cura Individutveckling med ett
underskott pä 125 tkr. Vid årsbokslut 2018 uppgick räkenskapsårets underskott till 6 050 tkr.

Samtliga kommuners kommunfullmäktige tog beslut att Kommunsamverkan Cura
Individutveckling hade synnerliga skäl ftir att generera ett underskott och fick disponera det egna
kapitalet. Beslutet om synnerliga skäl innebar att det negativa underskottet på totalt 6 ll5 ikr,
underskott ftir 201 7 och 201 8, inte skulle medftira någon skyldighet att återställa
balanskravsresultatet inom 3 år.

För räkenskapsår 2019 är resultatet ett överskott på 2 713 tkx

Balanskravsutredning
Årets resultat enligt resultatråikningen
Årets resultat efter balanskravsj usteringar
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Förändring eget kapital

2019
2 7t3
2 713
2 713
-6175
-3 462

2018
-6 050
-6 0s0
-6 050

-t2s
-6175

2017
-125

-125
-125

2016
2 581

2 581

2 581

-l2s 2 581

Resultat och ställning

Kommunsamverkan Cura lndividutvecklings resultat och ställning i övrigt framgår av
efterftiljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Alla
belopp är angivan i tkr om inget annat anges.
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Resultaträkning
Tkr

Verksamhetens intåikter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat löre extraordinära poster

Årets resultat

Not

2,3

2019-01-01
-2019-12-31

t30 468
-127 750

2718

2 713

28 (35)

2018-01-01
-2018-12-3t

t44 956
-150 928

-5972

I
-79
-78

-6 050

4

5

6
52

-57

-5
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Balansräkning
Tkr

TI LLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Ovriga materiella anläggningstillgangar

Omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga fordringar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TI LLGÅNGAR

EGET KAPI TAL, AVSÄTTNI NGAR OCH
SKULDER

Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital

Skulder
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPI TAL OCH SKULDER

Ansvarsftirbindelser

2e (3s\

2019-12-31 2018-t2-31

007

Not

10

n

t2

0
t3 334
3t 792
45 126

45 126

26 929
2 713

29 642

t5 484

45 t26

2 576

I
19 030
27 323
46 354

46354

32 979
-6 0s0

26929

t9 425

46354

I 359

8

9

,,1

'
[r1
I
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Org.nr 222000-0711

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Årets resultat

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Ökning/minskning kortfr istiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skuldei
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde

Not 2019-01-01
aO19-12-31

2713

5 697
-3 94t
4 469

4 469

27 323

31792

30 (3s)

2018-01-01
-2018-12-31

-6 050

15 177

-2259
6 868

6 868

20 455

27 323

Tkr
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Org.nr 222000-0711

3l (3s)

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning (KLR 1997:614),
tillämpliga delar i Kommunallag(1991:900) och rekommendationer från Rådet fiir kommunal
redovisning (RKR) vilket bl.a. innebåir att:

Redovisningsprinciperna är oftirändrade jiimfört med fiiregående år

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillftrlitligt satt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har
giorts post ftir post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvåirdet.

Avtalsförbindelser avseende pensioner
Cura Individutveckling har inga avtalsftirbindelser avseende pensioner till nu eller tidigare anställda.

lntäkter
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med fiirsäljningsvillkoren.
Intäktsräntor som inflyter efter årsskiftet har tillgodogjorts redovisningsåret.

Kundfakturor av viisentlig storlek, skapade efter årsskiftet men hänftirliga till räkenskapsåret, har
fordringsbokfiirts och tillgodogiorts redovisningsåret.

Kostnader
Leverantörsfakturor av väsentlig storlek, inkomna efter årsskiftet men håinftrliga till räkenskapsåret, har
skuldbokftirts och belastar redovisningsåret.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Anläggningstillgangar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Dessa tillgångar
skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används ftir
samtliga typer av anläggningstillgangar.

Ansvarsförbindelser - Klientmedel Sjöarp
Omfattningen av privata klientmedel redovisas sedan 2008 under noten ansvarsfiirbindelse.

Ansvarsförbindelse - leasing
Versksamhetens leasingkostnader redovisas under noten som ansvarftirbindelse inklusive fiirdelning på
leasingavtalets längd avseende leasingbilar.

Nyckelta ls defin itioner
Soliditet - egetkapital och obeskattade reserver i fiirhållande till balansomslutning
Avkastning på sysselsatt kapital - rörelseresultat, med tillägg av finansiella intäkter och kostnader som
ingår i rörelsen, i ftrhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital

ii ^tY
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Not 3 Fördelning av utfakturerade tjänster mellan medlemskommuner i %
2019-01-0r

-2019-12-31
l9
I2
25
t1

8

25

100

Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Org.nr 222000-0711

Not 2 Verksamhetens intäkter

Vårdavgifter
Övriga ersättningar och bidrag
Summa verksamhetens intäkter

Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
OlofstrOm kommun
Sölvesborgs kommun
Ej medlemskommuner och övriga externa kunder
Summa procent

Not 4 Verksamhetens kostnader

Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa verlisamhetens kostnader

Not 5 Finansiella intäkter

Ränteintäkter
Summa finansiella intäkter

Not 6 Finansiella kostnader

Räntekostnader
Bankavgifter
Summa finansiella kostnader

2019-01-01
-2019-12-3t

t27 962
2 507

130 469

2019-01-01
-2019-12-31

94 stl
33 239

127 750

2019-01-01
-2019-12-31

52

52

2019-01-01
-2019-t2-31

t3
44

57

32 (3s)

2018-01-01
-2018-t2-31

142 tl4
2 842

144 9s6

2018-01-01
-2018-12-31

t7
7

25
t7
il
23

100

2018-01-01
-2018-12-31

103 825
47 t03

150 928

2018-01-01
-2018-12-31

I
I

2018-01-01
-2018-12-31

22

57

79

d
1
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Org.nr 222000-0711

Not 7 Övriga materiella anläggningstillgångar

Ingående anskafft ingsvärde
Ärets ftirändringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Ärets ftriindringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 8 Fordringar

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Me rvärdes kattefordrin gar
Handkassor
Avriikning skattekonto
Fordran Fora
Fordran löneskatt
Övriga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 9 Kassa och bank

Banktillgodohavanden Sparbanken i Karlshamn

Not 1 0 Beräkning och redovisning av balanskravet

Ingående balans
Årets resultat enligt resultaträkningen
Kvarstående balanskravsresultat

2019-12-31
419

0

419

-419
0

-419

33 (35)

2018-12-31
419

0
419

-419

0

-419

00

201 9-1 2-31
t0 212
I 089

0
r65

| 340
I

385
142

13 334

2018-12-31
t6 s90

878
| 044

140
98

2
277

I
19 030

201 9-1 2-31
31 792

3t 792

-61 75
2 713

-3 462

2018-12-31
27 323
27 323

-125
-6 050

-61 75

201 9-1 2-3t 2018-12-31

Direktionen och medlemskommunernas kommunfulmäktige har tagit beslut om att återställande av
det egna kapitalet inte måste uppfrllas inom tre år.
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Org.nr 222000-0711

Not 1 1 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Interimsskulder
Skuld merviirdesskatt
Arbetsgivaravgifter
Personalens källskatt
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid
Summa kortfristiga skulder

Not I 2 Ansvarsförbindelser

Innevarande års kostnad för leasingavgifter
Summa leasingavgifter

Specificering framtida leasingkostnader och klientmedel
Sjöarp

Nytt avtal ftån201 8-1 2-31 avseende 36 mån lesaing.
Gammalt avtal med 48 man leasing är under aweckling.
Framtida kostnad 36 mån leasing
Framtida kostnad 48 mån leasing
Klientmedel:
DA
JB
DÅ
DE
SP

SK
LH
KO
AO
DP
JH
Summa

34 (35)

201 9-1 2-31 201 8-1 2-3r

201 9-1 2-3t 2018-12-31

2 431

5 845
342

I 703
I 496
3 667

15 484

6 823
4 959

I
I 637
I 44t
4 s64

19 425

| 624
t 624

0

0
l4t

I 183

0

5

2
2

J

7

4
4

I
3

J

I
I 359

I 338
I 338

2259
282

0
6
)
2
6
J
5

5

4
2
0
I

2 576

,.,! ..' l '
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Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling

KARLSI J,,\ M J'J S KOM M LI N

I NK

KOM MIIhiKA\,lll Il11 Till kommunfullmäktige i medlemskommunerna

2020 -01-- 0 7

ea
..För kännedom till direktionen i

ol$ommunsamverkan Cura Individutveckling
DNR,..."

Revisionsberättelse för år 2019

Vi har i enlighet med Kommunallagen översiktligt gpnskat Kommunsamverkan Cura
Individutvecklings verksamhet 201 9 och årsredovisning per 201 9- I 2-3 I . Syftet har varit att
bedöma om de finansiella målen uppnåtts och om verksamheten bedrivits inom av direktionen
uppsatta måI. Bedömningen är baserad på en begrlinsad granskning av årsredovisningen, inriktad
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen görs ftljande bedömningar:

. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt iir upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i öwigt.

o Vi bedömer att räkenskaperna, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av resultatet och
ställningen per 2019-12-31.

o Med ett överskott för perioden om 2 7 73 tkr uppnås balanskravet per 2019-12-31.

o Då flera verksamheter dras med underskott uppnås ej det finansiella målet för fu 2019 (Alla
Curas verl<samheter ska brira sina egna kostnader).

o Gällande ftirbundets verksamhetsmässiga mål uppnås tre av tretton mål per 2019-12-31.

Med bakgrund av att flera verksamheter fortfarande dras med underskott, vill vi uppmärksamma
de insatser och utfall som fordras fiir att framöver nå det finansiella målet. Likaså erfordras vidare
insatser for att uppnå samtliga verksamhetsmässiga måI.

Vi har under året gett EY i uppdrag att granska forbundets interna kontroll. Det är vår
sammanfattande bedömning att kommunalförbundet Cura individutvecklings arbete med intern
kontroll under 2019 inte varit ändamålsenligt. Efter att direktionen delgivits granskningsrapporten
har beslut tagits om att anta riktlinjer för intemkontroll och arbetet med att implementera ett bäthe
arbete med intem kontroll kommer fortlöpa under2020.
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Vi tillstyrker att respektive frrllmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet. Vi tillstyrker vidare att
Kommunsamverkan Cura IndMduwecklings årsredovisning godkänns.

Vi åberopar bifogad Revls ionsrapport 201 9 och Granslvringsrapport intem kontroll (20 I 9- I 2- I 3)
ftirvårbedtuming.

2o
Karlshamn den / 3 2020

Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling
(noteras att ordrtirande lvan Todorov tagit time-outfrån sina politiska uppdrag och diirför inte
varit delahig i nämnda granskning eller ahuella utlåtande)
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Direktionen

Cura lndividutveckl ing

Beslut om godkännande av årsredovisning för 2O1g

Kommunsamverkan Cura har ett positivt utfall för 2019 om 27L3 tkr men Notavillan, Sjöarp, Villa
Mjällby och familjerätten bär inte sina kostnader.

Notavillan har haft lägre beläggning än målet (80 %) på institutionen men fler placeringar än
beräknat på skyddat boende.

Sjöarp har haft en vakans under del av år och dessutom en utomlänsplacering som förhandlat om sitt
avtal.

Villa Mjällby hade ett förväntat underskott då verksamheten är ny och starten fcjrsenades.

Familjerätten har haft personalomsättning, periodvis varit i behov av socionomkonsult. Vidare har
familjerätten haft ökade omkostnader för DNA-analys, tolk och umgängesstödjare.

Under 2019 har aweckling av boende frir ensamkommande fortsatt. Det sista Hem för vård eller
boende (HVB) awecklades under 2019 och idag finns endast stödboende för ensamkommande
ungdomar kvar.

Ett nytt HVB för ungdomar i åldern 13 - 18 år med psykosocial problemati( Villa Mjällby startades
upp i maj 2019. Ett intensivt arbete med rekrytering, sätta ruiner och vårdens innehåll pågick under
våren. I maj startades Villa Mjällby och parallellt med uppstart har fortsatt kompetensutveckling och
metod utveckling pågått.

Övergripande har samverkan med kommunerna varit prioriterat, fokus har flyttats från
informationsmöte till arbetande möten. Dialogen med medlemskommunerna har varit central och
att tillsammans identifiera deras behov. Det är av ytterst vikt att medlemskommunernas behov
tillgodoses i Curas nuvarande verksamheter men även i kommunernas framtida behov. Direktion och
medlemskommunernas högsta tjänstepersoner har haft ett dialogmöte för dialog kring nuvarande
verksamheter och framtida behov.

Detta har utmynnat i utredning kring socialjour och pågående utredningsinsatser avseende jourhem
och skyddat boende.

Kommunsamverkan Cura behöver klara av att bedriva verksamhet effektivt och med hög kvalitet
vilket innebär att samverkan och Curas förmåga till omställning är av stor vikt.

2020-02-28
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Under 2019 har samtliga medarbetare deltagit ett arbete med att ta fram Curas nya värdegrund.
Arbete med ledningsfilosofi och medarbetarfilosofi har påbörjats och kommer att vara en röd tråd i

framtida arbete med utvecklingssamtal och formulering av lönekriterier. Detta för att tydliggöra varje
medarbetares uppdrag och klargöra förväntningar. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020.

Under 2019 har förberedelser gjort frir att genomföra övergång mellan Circom och Karlshamns
kommun avseende lT-drift.

Beslut om godkännande av årsredovisning för 201 9

Direktionen beslutar

Att godkåinna ftireslagen årsredovisning ftir 2019.

paragrafen j usteras omedelbartAtt

Förbundschef

fr"

L
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Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att årsredovisningen och revisionsberättelsen för Räddningstjänsten Västra Blekinge 
läggs till handlingarna 
 
att bevilja Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion och de enskilda 
förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för Räddningstjänsten 
Västra Blekinge avseende år 2019 har inkommit till kommunfullmäktige 2019-03-06.  
 
Revisorerna granskar verksamheten, intern kontroll och räkenskaper samt prövar om 
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglemente. Utifrån 
granskningen tillstyrker revisorerna att förbundets årsredovisning godkänns och att 
kommunfullmäktige beviljar förbundets direktion samt de enskilda ledamöterna i 
densamma ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Räddningstjänsten Västra Blekinge år 2019  
Granskningsrapport år 2019  
Revisionsberättelse år 2019 
Protokoll från Räddningstjänsten Västra Blekinges direktion 2020-02-26 
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  Årsredovisning 2019 

    

    3 
 

1. Inledning 
 

Då är det dags att summera första året i en ny 

mandatperiod. Efter varje val får vi alltid nya 

ledamöter i vår direktion som är vår politiska lednig. 

Av den anledningen genomförde vi en gemensam 

politikerutbildning med Räddningstjänsten Östra 

Blekinge för att ge kunskap om våra verksamheter 

samt vad det innebär att vara ledamot i en direktion 

i ett kommunalförbund. Utbildningen genererade 

många bra frågor och diskussioner samt stärkte det 

goda samarbetet mellan kommunalförbunden.  

Redan tidigt på våren startade bränderna ute i skog 

och mark. Många av oss började känna oro för om 

vi skulle få en sommar liknande 2018 men även om 

sommaren var torr så blev konsekvenserna inte lika 

stora. Detta mycket beroende på de förberedelser vi 

och andra gjort kring skogsbränder.  

Med en ökad risk för större händelser inom olika 

områden kommer detta att påverka vår verksamhet 

framöver, inte minst med nya krav på samverkan 

och ledning. Under året har en dialog förts mellan 

räddningstjänsterna i Blekinge och Kronoberg för att 

utveckla ledningsfunktionen vid större händelser. 

Det är genom samverkan vi skapar en effektiv och 

hållbar räddningstjänst. 

Planeringen för en ny brandstation i Karlshamn 

fortsätter. Vi börjar nu på pappret kunna se i stora 

drag hur brandstationen skulle kunna se ut med 

avseende på ytor och användning. Olika utredningar 

har under året genomförts och arbetet med att ta 

fram en detaljplan fortskrider. 

Planeringen för civilt försvar fortsätter, dock är detta 

ett arbete som kommer att fortsätta under flera år. 

Här kommer nya arbetsuppgifter att tillkomma som 

innebär ökat behov av materiel och resurser. 

Det har ju givetvis hänt mycket mer än vad jag tar 

upp här. Så fortsätt att läs i vår årsredovisning för att 

ta del av hela vår intressanta verksamhet. En 

verksamhet som skall verka för trygghet och 

säkerhet hos dem som bor, vistas och verkar i våra 

medlemskommuner. 

Ett stort tack till all personal och direktion för era 

insatser under året. Även ett stort tack till de företag 

som gör det möjligt för oss att ha 

räddningstjänstpersonal i beredskap i vår 

organisation. 

 

 

 

 

Nu tar vi oss an 2020 med nya intressanta 

utmaningar. 
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2. Verksamhetsberättelse 
 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 

Blekinge bedriver räddningstjänst för våra tre 

medlemskommuner: Karlshamn, Sölvesborg och 

Olofström. Den finansiella fördelningen mellan 

kommunerna är 57,8 %, 24,9 % respektive 17,3 %.  

Organisationen styrs av en politisk direktion som 

består av nio ledamöter, tre från respektive 

kommun. Var och en av ledamöterna har personliga 

ersättare. Förbundet leds av en förbundschef och i 

ledningsgruppen finns även räddningschef och 

enhetschefer. Vi hanterar ekonomi, personal och 

drift i egen regi. 

Organisationen och arbetsgången för skydd mot 

olyckor bygger på de tre skedena; före, under och 

efter oönskad händelse. För att hantera olyckans tre 

skeenden organiseras räddningstjänsten i en 

förebyggande enhet och en skadeavhjälpande 

enhet. I den skadeavhjälpande enheten ingår 

operativ heltidspersonal och operativ 

räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB-personal). 

Före olyckan  

Skeendet före olyckan omfattar ett brett spektrum 

av förebyggande och förberedande arbete. 

Utbildning, rådgivning och kommunikation med 

medborgaren är viktiga delar i detta arbete men 

också insatsförberedande arbete som upprättande 

av insatsstöd samt intern utbildning och övning. 

Skeendet före olyckan hanteras i samtliga enheter 

och all personal, förutom RiB-personalen, arbetar i 

stor utsträckning med skeendet före olyckan. 

 

Under olyckan 

Arbetet under olyckan hanteras av den 

skadeavhjälpande enheten.  

 

Efter olyckan 

Skeendet efter olyckan syftar till att följa upp, utreda 

och utvärdera olyckor och oönskade händelser i 

syfte att minska risken för en liknande olycka eller 

oönskad händelse. Även restvärdesräddning och 

återkoppling till drabbad är arbetsuppgifter som 

genomförs i detta skeende. Samtliga enheter i 

organisationen deltar i arbetet, vilket leds av 

styrkeledare, insatsledare från operativ heltid och 

brandingenjörer. 

 

 

 

2.1 Året som gått 

2.1.1 Förebyggande verksamhet  

 

Myndighetsutövande  

Under år 2019 har vi genomfört tillsyn enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) med fokus 

på handel, museum/kulturbyggnader och hotell/bed 

and breakfast samt enligt lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE) enligt 

fastslagna frister.  

Årets teman har gemensamt att människor som 

besöker dessa objekt inte kan förväntas känna till 

brandskyddet i byggnaden. Det är viktigt att det 

finns väl inarbetade rutiner för t.ex. utrymning i 

verksamheten samt att utrymningsvägarna är 

tillräckliga. Museum och kulturbyggnader är ofta 

äldre byggnader där utrymningskravet inte alltid går 

hand i hand med intresset att bevara byggnaden i 

ursprungligt skick. Vad gäller hotell, bed and 

breakfast och liknande verksamheter är det bland 

annat viktigt att brandceller (utrymmen där gästen  

ska vara säker under en viss tid vid en brand) håller 

den klass som de ska, att det finns utrustning för 

tidig brandindikering och varning samt att det finns 

utrymningsvägar i tillräcklig omfattning.  

Vid årets tillsyner har det bland annat 

uppmärksammats att det finns brister vad gäller 

verksamheternas systematiska brandskyddsarbete 

(SBA). Vidare har vi funnit brister vad gäller 

möjligheten till tillfredställande utrymning. Dessa 

brister har rört till exempel gångavstånd, att dörrar 

inte varit lätt öppningsbara och att det saknats en 

alternativ väg ut.   
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Kommunikation  

Under året har vi, enligt fastställd 

kommunikationsplan, träffat många av de som bor, 

vistas och verkar i våra tre medlemskommuner. 

Möten har skett både fysiskt vid olika arrangemang 

och utbildningar samt genom sociala medier. Under 

året har vi även deltagit vid fysiska träffar såsom 

seniordagar, olika slags festivaler och julskyltningar. 

Vi har en ambition att vara aktiva och kontinuerligt 

kommunicera med våra följare på sociala medier. 

Under år 2019 har vi inte riktigt uppnått den 

kontinuitet vi önskar på grund av resursbrist.  

Liksom tidigare år har vi under våren deltagit i det 

planeringsarbete som föregår festivalerna som hålls 

i medlemskommunerna. Under festivalerna har vi 

kommunicerat med besökarna genom att bland 

annat dela ut säsongsrelaterad information. Vi har 

även besökt campingar och knallar för att se till att 

säkerheten är tillräcklig.  

 

Utbildningar 

Under året har olika slags utbildningar genomförts. 

Flertalet är i allmän brandkunskap och heta arbeten. 

Vi har även genomfört utbildningar för större 

företag. Dessa utbildningar är värdefulla av flera 

olika aspekter. Dels för att vi får tillfälle att sprida vår 

kunskap och våra budskap men även för att vi får 

tillfälle att träffa och samverka med personal från 

företagen. Antal utbildade är lägre i jämförelse med 

föregående år. Antalet är svårt att styra då resultatet 

till stor del beror på efterfrågan från 

medlemskommuner och företag.  

Utöver ovanstående utbildningar har vi utbildat 

skolelever i årskurserna 4 och 7. Vi anser att det är 

viktigt att träffa dessa unga människor för att skapa 

positiva relationer och för att vi, som en del av 

samhället, vill kunna bidra med att ge ungdomarna 

goda förutsättningar.  

 

 

 

  

Utbildningar 2019 2018 2017 2016 2015 

Extern utbildning*: 127 153 151 161 117 

kurser/info     

   
Extern utbildning: 2892 3726 3539 4187 2333 

antal elever     

   
* Här ingår både utbildningar för skolor som övriga externa kurser 

 

     

 

     

Myndighetsutövande 2019 2018 2017 2016 2015 

Tillsyn enl. LSO  121 156 98 37 43 

Tillsyn enl. LBE 28 41 49 65 35 

Tillstånd LBE 58 65 60 92 25 

 

     

 

     

 

     

Analys och utredning        2019 2018 2017 2016 2015 

Insatsutvärdering  2 1 1 4 9 

Olycksförloppsutredning  1 3 1 2 9 

Återkoppling   10 3 10 10 9 
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2.1.2 Skadeavhjälpande verksamhet 

 

Utbildning och fortbildning 

Arbetet har bedrivits utifrån de inriktningsmål och 

prestationsmål som direktionen har beslutat om. 

Under året har ett antal medarbetare genomgått 

utbildning och fortbildning inom följande områden: 

 

 Tre medarbetare har genomgått kursen 

Räddningsledning A  

 En medarbetare har genomgått kursen 

Räddningsledning B 

 27 befäl har genomfört kvalitetssäkring 

Räddningsledare A 

 10 deltagare har genomgått 

preparandutbildning för nya 

deltidsbrandmän  

 En person har rekryterats till 

räddningsvärnet och genomgått 

grundläggande utbildning 

 Åtta medarbetare har påbörjat 

grundutbildning för 

räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib 

 Fyra medarbetare har tagit båtförarebevis  

 Två medarbetare har genomgått 

instruktörsutbildning för räddning på hög 

höjd 

 En medarbetare har genomgått utbildning i 

akut prehospitalt omhändertagande av 

traumapatienter, PHTLS 

 Åtta medarbetare har genomgått 

utbildning i DHLR i Region Blekinges regi 

 

 

Regionalisering 

Räddningstjänstutredningen, som presenterades för 

regeringen år 2018, innehöll ett förslag om att alla 

kommuner måste tillhöra en större region och 

kunna hantera systemledning dygnet runt. 

Utredaren bekräftade detta förslag när 

skogsbränderna år 2018 utvärderades. Vad 

utredaren vill i detalj går inte att utläsa men att vi i 

högre grad måste regionalisera oss inom svensk 

räddningstjänst är tydligt. Inte minst gäller detta när 

vi snabbt måste hantera stora resursförflyttningar 

vid omfattande händelser och kontinuerligt bevaka 

händelser i omvärlden. Beslut fattades under år 2019 

att samverka med räddningstjänsterna i sydöstra 

Sverige om gemensam mäkling av resurser vid 

större händelser. Numera finns det utpekade befäl i 

Östergötland, Småland och Blekinge som snabbt 

kan sätta igång arbetet med att få fram resurser. 

 

 

Utredning om operativ ledningsorganisation 

Utredning om en gemensam operativ 

ledningsorganisation i Blekinge län genomfördes 

under år 2016. Utredningen konstaterade att 

samarbetet mellan de båda kommunalförbunden i 

Blekinge bör utvecklas. Framtidens olyckor liksom 

erfarenheter av större händelser i landet möts på 

effektivast sätt med en stärkt ledningsstruktur och 

en mer robust personalförsörjning av befäl. Under år 

2019 har ytterligare steg tagits till att utöka 

samverkan med våra grannorganisationer. 

Avgörande för utredningsförslag är att de behov 

som finns på skadeplatsen måste vara styrande. Då 

vi delar SOS-central med Kronobergs län är det 

naturligt att bygga vidare på det samarbetet 

tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

Utredningen föreslår att Kronobergs län och 

Blekinge län betraktas som en ledningsorganisation. 

I området finns ett inre befäl som upprätthåller 

systemledningen utifrån givna direktiv, en 

gemensam yttre ledningsfunktion i respektive län 

och en regional räddningschef i beredskap. 

Insatsledarna i Östra och Västra Blekinge föreslås 

vara kvar i nuvarande form. Avsikten är att den nya 

organisationen ska vara igång till årsskiftet 

2020/2021. 

 

  

Uppsamling av förorenat 

släckvatten från en bilbrand. 
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Forskning inom RiB-verksamheten 

Räddningstjänsten Västra Blekinge är med i ett nytt 

och unikt projekt, Brandskyddsföreningens 

Forskarskola, vars syfte är att låta yrkesverksamma 

inom kommunal räddningstjänst vara med och bidra 

till utvecklingen inom räddningstjänstområdet 

genom forskning. I denna forskarskola är det totalt 

sex individer i Sverige som jobbar inom 

räddningstjänst och som vid sidan om ordinarie 

verksamhet kommer att bedriva forskning på halvtid 

i fyra år. Enhetschefen för operativ deltid (RiB) har 

påbörjat sin forskning framförallt inom området hur 

kommuner ska rekrytera och behålla 

räddningstjänstpersonal i beredskap. 

Förhoppningen är att kunna ta fram lösningar på 

hur räddningstjänsten ska behålla personal i 

verksamheten och ta reda på varför 

personalomsättningen är hög i branschen. I botten 

ligger det självklara målet att alla som bor, vistas 

och verkar i kommunerna ska ha ett likvärdigt skydd 

mot olyckor. 

 

 

Större övningar 

I västra Blekinge finns ett stort antal hamnar som 

omfattas av kommunal räddningsinsats enligt lag 

(2003:778)  om skydd mot olyckor. Stora färjor med 

många passagerare, tankfartyg med farligt gods och 

marina fartyg med vapenlast förekommer, 

framförallt i Karlshamn. Under året har särskilt fokus 

legat på övning av brand i fartyg förtöjt vid kaj. 

Insatsövningar har genomförts vid två tillfällen i 

samverkan med Karlshamns Hamn AB och 

Räddningstjänsten Östra Blekinge. Även 

funktionerna insatsledare och räddningschef i 

beredskap har fått särskild övning i denna 

händelsetyp. Utvärderingen efter övningen 

konstaterar att det är ett komplext skeende vid 

brand på fartyg men att övningen visade att vi har 

höjt vår förmåga vid den är typen av händelser. 

 

Släckning av brinnande cisterner för förvaring av 

brandfarliga varor kräver stora resurser och 

samverkan med andra organisationer för att nå 

framgång. Möjligheterna att lyckas har markant ökat 

i Karlshamns oljehamn där vissa cisterner har 

försetts med sprinkler för kylning med egen 

brandvattenpump. Under året har övningar 

genomförts för att öva kylning av de cisterner som 

är placerade i anslutning till den brinnande cisternen 

med stöd av brandvattenpump och sprinkler.  

 

Utvärderingen konstaterar framförallt att tiden till 

att påbörja kylning kraftigt har reducerats tack var 

den nya utrustningen. 

 

 

Insatsstatistik 

Räddningstjänsten har totalt larmats till 868 

händelser under 2019, vilket är en minskning med 

11 % från föregående år. Samtliga händelsetyper, 

utom felaktiga automatiska brandlarm, har minskat i 

antal jämfört med föregående år. Trenden över en 

längre period är fortsatt tydlig. Det totala antalet 

händelser som räddningstjänsten larmats till de 

senaste tio åren har ökat. Från år 2010 har antalet 

larm ökat med ca. 30 % med ett medelvärde på 813 

händelser årligen. 

 

 

  

Utryckningsstatistik 2019 2018 2017 2016 

Brand i byggnad  86 89 60 79 

Brand i skog och mark  44 85 27 - 

Annan brand  59 90 87 135 

Trafikolycka 164 172 145 140 

Annan räddning  85 76 89 70 

Automatlarm, ej brand  240 234 235 277 

Övrigt  190 231 200 205 

Totalt  868 977 843 906 

     Antal faktiska 

larmtimmar  7 674 8 308 5 194 5 933 

 

Den nationella övergången 2016 från insatsrapport till 

händelserapport har medfört att det är möjligt att särskilja olika typer 

av händelser på ett enklare sätt. Från och med år 2017 kan bränder i 

skog och mark redovisas separat. ”Annan räddning” innefattar olyckor 

med farligt gods, utflöde, trafikolycka, naturolycka, vattenskada, 

nödställd person, djurräddning, ras, drunkning och översvämning. 

Kategorin ”övrigt” är i stort händelser som inte är 

räddningstjänsthändelser enligt Lagen om skydd mot olyckor samt 

händelser som faller under Hälso- och sjukvårdslagen. 
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2.1.3 Händelser från det gångna året, i och 

utanför förbundet 

 

Terrängbränder  

Sommaren år 2018 präglades av en värmebölja med 

många terrängbränder i spåret av torkan. 2019 års 

säsong började tidigt och vårens torka medförde att 

gräs- och skogsbrandssäsongerna flöt ihop. Den 

första större händelsen inträffade redan 31 mars 

med en brand i naturreservatet på Listers huvud i 

Sölvesborgs kommun. Flertalet av årets 

terrängbränder höll sig relativt små även om det 

finns exempel på långdragna händelser. En av 

framgångsfaktorerna har varit att sätta in stora 

resurser i inledningen av händelsen. Många 

erfarenheter drogs av den stora belastningen under 

år 2018 och mycket aktiviteter drogs igång både 

lokalt hos oss, regionalt hos länsstyrelsen och 

centralt hos myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) och Regeringen. Från centralt håll 

välkomnades särskilt större helikopterresurser med 

spridd placering över landet med hänsyn till största 

riskområde. Inom förbundet tillsattes ett särskilt 

projekt med fokus på terrängbränder under år 2019. 

Projektet tog fram en bruttolista med 

åtgärdspunkter på kort och lång sikt som en del av 

utvärderingen av föregående års terrängbränder. 

Även en hel del utbildning har genomförts med 

tema terrängbrand bland annat har samtliga 

heltidsbefäl genomgått utbildning i samverkan med 

helikopterresurs. 

 

 

 

 

Trafikolyckor  

En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, 

särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga 

hastigheter och den stora trafikvolymen. Över en 

längre period fortsätter antalet trafikolyckor att öka i 

statistiken. Sedan år 2010 har trafikolyckorna ökat 

med 50 % med ett medelvärde på 135 händelser 

årligen. Glädjande är dock att vi sedan införandet av 

vajerräcken, som vägavskiljare, konstaterar att de 

flesta händelser är av lindrigare art med få 

dödsolyckor. Den övervägande delen är 

singelolyckorna som står för ca. 60 % av den totala 

andelen olyckor.  

 

En ökning av antalet trafikolyckor med vilda djur 

som orsak, kan konstateras under år 2019. Antalet 

har fördubblats om jämförelsen görs med nivåer 

åren 2014-2017 där 6-8 olyckor med vilda djur 

inträffade. Ökningen började år 2018 med 13 

olyckor och under år 2019 kan 15 olyckor med vilda 

djur räknas in i statistiken. Älg, rådjur och vildsvin är 

orsaken till olyckorna där fördelningen mellan de 

olika djuren är jämn med fem olyckor per djurart. 

 

 

 

 

Brand i återvinningsanläggning. 

Brand i återvinningsanläggning. 

443



  
  Årsredovisning 2019 

    

    9 
 

Brand i byggnad  

Ett flertal omfattande bränder i byggnader har 

inträffat under år 2019. Den allvarligaste branden 

inträffade i centrala Karlshamn i juni då det började 

brinna i en pizzeria på Rådhusgatan. Branden spred 

sig till konstruktionen och en lång rökdykarinsats 

påbörjades. Arbetet med att frilägga byggnadsdelar 

för att komma åt branden var tidskrävande och 

tungt. Insatsen kunde avslutas knappt ett dygn efter 

inkommet larm. Pizzerian fick stora skador. En annan 

stor insats drog igång i Olofström strax innan  

årsskiftet då det brann i en byggnad med bland 

annat livsmedelsaffär, restaurang, biograf och 

lägenheter. Branden började i livsmedelsaffären och 

hotade att sprida sig till intilliggande bostäder och 

verksamheter. När insatsen sammanfattas kan 

konstateras att branden stannade i affären och att 

två lägenheter fick rökskador. Övriga lägenheter och 

verksamheter fick mindre rök- och vattenskador. 

Gemensamt för de två insatserna var att mycket 

resurser larmades till platsen i inledningen. Detta är 

en tydlig framgångsfaktor. Ytterligare gemensamma 

faktorer är att kraftsamlingen genomfördes med 

stöd av samverkande räddningstjänster inom och 

utom länet.   

 

Tyvärr har tre dödsbränder inträffat under året. Två 

av dessa inträffade i villor och den tredje personen 

omkom efter en brand i en husvagn. Tre inträffade 

bränder med dödlig utgång under samma år är 

mycket ovanligt, dock kan inget naturligt samband 

mellan händelserna identifieras. Efter varje 

dödsbrand rapporteras omständigheterna till MSB, 

som har särskilt fokus på sammanställning 

av dödsbränder. Numera finns mycket 

fakta kring omständigheterna vilket kan 

möjliggöra förebyggande åtgärder. 

Samhällsproblemet med dödsbränder 

kräver samverkan mellan många olika 

myndigheter och organisationer. 

 

 

 

 

  

Brand i verkstad i Svängsta. 

Brand i restaurang i Karlshamn. 
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3. Mål och vision 2019-

2022 

 

Utifrån nationella mål i Lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor har Räddningstjänsten Västra Blekinge 

formulerat förbundets övergripande vision och 

verksamhetsidé. 

 

Vision:  

Området, som Räddningstjänsten Västra 

Blekinge verkar inom, skall vara 

skadefritt. 

 

Verksamhetsidé:  

Räddningstjänsten Västra Blekinge skall i första hand 

förebygga olyckor inom verksamhetsområdet skydd 

mot olyckor som kan föranleda räddningsinsats och 

skall samtidigt ha en optimal skadeavhjälpande 

verksamhet. Räddningstjänsten skall verka för att 

skapa trygghet och säkerhet hos de som bor, vistas 

och verkar inom medlemskommunerna vid såväl 

vanliga olyckor, olyckor som kan föranleda 

räddningsinsats och extraordinära händelser som 

under höjd beredskap genom att hålla hög kvalitet 

på verksamheten sett ur både ett producent- och 

konsumentperspektiv. Samtliga enheter inom 

organisationen skall så långt det är möjligt sträva 

efter att upprätta rutiner för en hållbar ekologisk 

utveckling och en effektiv användning av resurser. 

Vidare skall räddningstjänsten erbjuda en bra 

arbetsmiljö för de anställda. 

 

 

 

 

 

I förbundets handlingsprogram för perioden 2019-

2022 anges fem inriktningsmål för vår verksamhet. 

Dessa inriktningsmål innebär att räddningstjänsten 

skall: 

 

• sätta medborgaren i fokus med hög tillgänglighet 

för de som bor, vistas och verkar i 

medlemskommunerna 

• aktivt arbeta med att identifiera risker samt 

förebygga oönskade händelser för att på ett bra sätt 

planera för åtgärder vid sådana händelser  

• medverka till att stärka den enskildes förmåga att 

själv förebygga och minska effekterna av oönskade 

händelser  

• på ett snabbt och effektivt sätt genomföra 

räddningstjänstuppdrag vid oönskade händelser 

• aktivt analysera, återföra och sprida erfarenheter 

från inträffade oönskade händelser.  

 

Direktionen antar årligen en verksamhetsplan med 

mål för hela verksamheten, för den förebyggande 

enheten samt den skadeavhjälpande enheten.  I 

planen beskrivs övergripande mål och aktiviteter för 

varje process som härleds från förbundets fem 

inriktningsmål.  
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3.1 Verksamhetsplan och 

uppföljning 2019 

 

Verksamhetsplanen för 2019 beslutades av 

direktionen i december 2018 och innehåller totalt 20 

aktiviteter som skall genomföras under året för att 

uppfylla de 13 prestationsmålen. Under året 

beslutade direktionen att ta bort ett av 

prestationsmålen från verksamhetsplanen (RVB § 

956). Det innebär att uppföljningen kommer att ske 

på 12 prestationsmål med 19 aktiviteter.   

Totalt är 10 av 19 aktiviteter uppfyllda. Fyra av de 

åtta övergripande aktiviteterna, tre av de åtta 

förebyggande aktiviteterna och tre av tre aktiviteter 

för skadeavhjälpande verksamhet. Anledningen till 

att endast 10 av 19 aktivteter är uppfyllda är 

föräldraledigheter och viss sjukskrivning som inte 

har ersatts samt andra aktörers inblandning som 

förbundet själva inte har kunnat påverka. Efter några 

år där förbundet inte har kunnat uppfylla alla 

aktiviteter har vi insett att vi har haft en för hög 

ambitionsnivå och att vi framöver måste hitta en 

balans mellan tillängliga resurser och aktivteter. 

Vi anser att vår måluppfyllelse under 2019 är 

bristfällig på grund av ovan nämnda orsaker. Vi 

bedömer dock att årets genomförda aktiviteter 

enligt verksamhetsplanen tillsammans med vårt 

övriga arbete under året är i linje med våra fem 

inriktningsmål. 

Vi arbetar hela tiden med medborgaren i fokus. 

Både vårt informations- och utbildningsarbete såväl 

som erfarenhetsåterföringen av våra utredningar 

stärker på olika sätt förmågan hos alla som bor, 

vistas och verkar i våra medlemskommuner. Genom 

att parallellt arbeta med kontinuerlig uppdatering av 

vår utrustning och våra metoder blir vi också 

effektivare på att genomföra 

räddningstjänstuppdrag för att på bästa sätt hjälpa 

medborgaren när olyckan inträffar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förklaringar av figurer i verksamhetsplanens 

uppföljning 

 

 

 
 

 

 

Uppfyllt 

 

 
 

 

 

Delvis uppfyllt 

 

 
 

 

 

Ej uppfyllt 
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3.1.1 Övergripande mål för verksamheten  

 

Aktivitet Status Kommentar 

   

Civilt försvar   

   

För att fortsätta planeringen att återta 

funktioner och förmåga under höjd 

beredskap ska en förstudie 

genomföras. Förstudie ska ligga till 

grund för prioriteringar och aktiviteter 

för de närmaste åren i syfte att stärka 

förbundets förmåga att utföra sina 

uppgifter i händelse av höjd beredskap 

eller krig. Förstudien ska också beakta 

förbundets bidrag till samhällets övriga 

totalförsvarsuppbyggnad. Förstudien 

ska vara klar senast 2019-12-31. 

 

 

 

När verksamhetsplanen skrevs 

fanns många oklarheter om behov. 

Under året har mer information 

delgivits från myndigheter vilket 

innebär att behovet av en förstudie 

utgår. Däremot har en tidsplan 

skapats. 

   

Utifrån förstudien ska beslut fattas om 

att säkerhetsklassa viss personal. Senast 

2019-12-31 skall nyckelpersoner 

identifieras och begäran om 

säkerhetsklassning inlämnas till 

Säkerhetspolisen. 

 

 

 

 

Nyckelpersoner är identifierade 

enligt nuvarande lägesbild. 

   

Jämlikhet   

   

Revidera nuvarande jämställdhetspolicy 

med jämställdhetsplan. Arbetet ska 

vara klart 2019-06-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbörjad men ej avslutad på grund 

av tidsbrist. 

   

Arbetet med jämlikhetsfrågor kommer 

att bedrivas systematiskt och 

målinriktat. Ett andra steg i arbetet med 

jämlikhetsfrågor är att tillföra kunskap i 

dessa frågor. Detta kommer att ske vid 

två tillfällen med tema/föreläsning 

under året. Arbetet ska vara klart 2019-

11-30. 

 

 

Ej genomförd på grund av tidsbrist. 
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Aktivitet 

 

Status 

 

Kommentar 

   

Under 2019 ska SONA användas vid två 

tillfällen. SONA är en förkortning på 

Samtal Om Normer och Attityder. Det 

är en metod som ska synliggöra och 

ifrågasätta normer och attityder i olika 

jämlikhetsfrågor genom diskussion och 

ledning av samtalsledare. Metoden 

SONA arbetar med den positiva och 

stärkande psykosociala arbetsmiljön. 

Arbetet ska vara klart 2019-11-30. 

 

 

 

Ej genomförd på grund av tidsbrist. 

 

Handlingsprogram enligt lag (2003:778)  om skydd mot olyckor 

   

Direktionen för Räddningstjänsten ska 

senast 2019-06-30 ha fattat beslut om 

nytt handlingsprogram enligt lagen om 

skydd mot olyckor. Särskilt ska 

utredningen om förbundets förmågor, 

som genomfördes under år 2018, 

beaktas. 

 

 

 

 

   

Ny brandstation i Karlshamn   

   

Räddningstjänsten har senast 2019-12-

31 i samverkan med Karlshamns 

kommun tagit fram 

projekteringsunderlag för att bygga en 

ny brandstation i Karlshamn. Ansvaret 

att projekteringsunderlaget tas fram 

vilar på Karlshamns kommun. 

 

 

 

Aktiviteten är beroende av 

detaljplanearbetet och 

beslutsprocesser. Tidsplanen är 

justerad. 

   

Samarbete om administrativa tjänster 

   

Räddningstjänsten ska senast 2019-05-

31 tillsammans med Räddningstjänsten 

Östra Blekinge ha belyst 

förutsättningarna för ett utökat 

samarbete i länet avseende 

administrativa tjänster och presentera 

ett förslag till beslut till de två 

förbundscheferna. Förslaget till beslut 

ska även innehålla en tidsplan för 

införande efter ett eventuellt beslut. 

 

 

Resultatet påvisar att ett möjligt 

samarbete tidigast kan påbörjas 

2021-01-01. Anledningen är att det 

krävs mer tid till att planera och 

strukturera ett samarbete mellan 

förbunden. 
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3.1.2 Förebyggande verksamhet  

 

Aktivitet 

Status Kommentar 

   

Individanpassat brandskydd   

   

Räddningstjänsten ska ta fram en 

projektplan ”En förlängd arm” som 

beskriver det arbete som önskas 

utföras gemensamt med andra. 

Berörda kommer att vara till exempel 

omsorgs/socialförvaltningarna, 

sotningstjänsten, fastighetsägarna, 

försäkringsbolagen och föreningslivet. 

Projektplanen kommer att delas upp i 

olika delar vilka kommer genomföras i 

etapper och där varje del behandlar en 

viss samverkanspart. För att kunna 

arbeta effektivt med detta ska en 

arbetsgrupp bestående av bland annat 

Enhetschef Förebyggande, 

utbildningssamordnare och en person 

från femte skiftet bildas. Klart senast 

2019-08-31. 

 

 

 

Projektplanen har förts över till 

verksamhetsplanen 2020 på grund 

av föräldraledighet och därmed 

minskade resurser. 

   

Myndighetsutövning    

   

Tillsyn ska utföras enligt tillsynsplan. 

Under 2019 ska minst 200 tillsyner 

genomföras (LSO och LBE). Uppföljning 

ska utföras kontinuerligt under året i 

samband med inplanerade 

tillsynsmöten (fyra gånger/år). Klart 

2019-11-30. 

 

 

 

 

Vi nådde inte riktigt upp till målet 

på 200 tillsyner vilket beror på att vi 

var färre tillsynsförrättare. Vi anser 

att resultatet är bra med tanke på 

omständigheterna. 

   

En tillsynsmanual, där hela 

tillsynsverksamheten dokumenteras, 

ska skrivas. Exempel på innehåll är 

mötesrutiner, genomförande av tillsyn 

samt rutiner för uppföljning. Klart 

senast 2019-11-30. 

 

 

 

 

Tillsynsmanualen utfördes ej på 

grund av föräldraledighet och 

minskade resurser. Förs över till 

verksamhetsplan 2020. 
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Aktivitet Status Kommentar 

   

Vissa byggnader används i viss 

omfattning för tillfällig övernattning. 

Räddningstjänsten har rutiner för att 

hantera information om övernattningar 

vilka innehåller att anordnaren fyller i 

en blankett med kontaktuppgifter och 

en checklista med vidtagna 

brandskyddsåtgärder. Vanligt 

förekommande byggnader för tillfälliga 

övernattningar ska inventeras och 

bedömas ur brandskyddssynpunkt. 

Även blanketten bör utvärderas. 

Inventeringen ska vara klar senast 

2019-12-31. 

 

 

 

 

Inventering har genomförts med 

fokus på objekt i Sölvesborg. 

Utöver detta har en del tillsyner 

utförts på objekt i Karlshamn. 

   

Kommunicera med rätt målgrupp   

   

Kommunikationsinsatser ska utföras 

enligt kommunikationsplan och ska 

sedan följas upp vid varje inplanerat 

möte (fyra gånger/år). Klart senast 

2019-12-15.   

 

 

 

 

 

Fysiska möten har genomförts 

enligt plan men vi har inte varit så 

aktiva på våra sociala medier som vi 

skulle vilja.  

   

Inventering av förebyggande 

information på Räddningstjänstens 

hemsida påbörjades under år 2018 ska 

vara färdigställd senast 2019-08-31. 

Denna inventering ska sedan följas av 

ett uppdateringsarbete. Information 

som förmedlas ska vara aktuell och 

ansökningsblanketter ska vara 

lättbegripliga. Klart senast 2019-12-31.   

 

 

Inventering har genomförts och 

plan för uppdateringar har skrivits. 

Nu återstår att genomföra 

uppdatering och förbättringar.  
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Aktivitet Status Kommentar 

   

Utbildningsinsatserna ska stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor 

   

Under året ska årskurs 4 samt årskurs 
7 erbjudas utbildning. 
Räddningstjänsten vill erbjuda 
likvärdig utbildning i samtliga 
kommuner och avser därför utföra 
beprövat koncept för årskurs 7 även i 
Olofström. Detta utbildningskoncept 
ska presenteras för berörda under 
året och representanter ska bjudas in 
att delta då utbildningen utförs med 
Sölvesborg under våren. 
Utbildningsinsatser ska följas upp 
kontinuerligt i samband med 
utbildningsgruppens möten. Klart 
senast 2019-11-30. 
 

 

 

 

Utbildningar för skolan har utförts 

enligt plan. Någon ny kontakt har 

inte skett med Olofström. 

Anledningen till detta är delvis att 

det börjat föras diskussioner om 

hur utbildningen ska se ut i 

framtiden.  

   

Under våren ska 

utbildningssamordnaren, en person 

från femte skiftet och brandinspektören 

i Sölvesborg samt Olofström utföra 

studiebesök på andra 

Räddningstjänster och undersöka hur 

de arbetar med externutbildning. 

Förhoppningen är att finna inspiration 

som kan vara till hjälp för att utveckla 

vår egen verksamhet vad gäller 

utförande, utbildningsmateriel och 

administrativ hantering. Klart senast 

2019-05-30.   

 

 

Studiebesök har genomförts på 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst.  
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3.1.3 Skadeavhjälpande verksamhet 

 

Aktivitet Status Kommentar 

 

Utveckla förmåga och organisation på RCB-nivå i Blekinge län 

   

Räddningstjänsten ska senast 2019-

05-31 tillsammans med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge ha 

belyst förutsättningarna för en 

gemensam RCB-funktion i länet och 

presentera ett förslag till beslut i de 

två direktionerna. Förslaget till beslut 

ska även innehålla en tidsplan för 

införande efter ett eventuellt beslut. 

 

 

 

 

 

 

   

Samövningar med Räddningstjänsten Östra Blekinge 

   

Räddningstjänsten ska senast 2019-

11-30 ha genomfört fyra 

insatsövningar i samverkan med 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 

utifrån ett överenskommet 

scenario. 

 

 

 

 

 

Endast två övningar genomfördes, 

dock med samma antal 

medverkande 

   

Kvalitetssäkring av räddningsledare 

   

 

MSB:s webbaserade verktyg för 

kvalitetssäkring av räddningsledare 

ska tas i drift senast 2019-05-31. 
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4. Förvaltningsberättelse 
 

I denna förvaltningsberättelse lämnar 

Räddningstjänsten Västra Blekinge information om 

kommunalförbundet i enlighet med Lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning 11 

kapitlet. Rekommendationen R15 om 

förvaltningsberättelse från Rådet för kommunal 

redovisning används som riktlinje i denna 

förvaltningsberättelse men har inte konkret följts 

fullt ut.   

4.1 Översikt över verksamhetens 

utveckling 

 

Arbetet med att förbättra den interna uppföljningen 

av verksamheten pågår löpande. En tydlig och 

lättöverskådlig uppföljning är viktigt för att kunna 

överblicka och analysera verksamheten och hjälpa 

oss att göra rätt saker i rätt omfattning. Det har varit 

en svår process att hitta relevanta nyckeltal både för 

vårt interna arbete såväl som nyckeltal att jämföra 

med andra räddningstjänster. Vi har valt att fortsätta 

att arbeta med de nyckeltal som tagits fram tidigare 

med tillägg för vissa poster. I nedan tabell lämnas en 

översikt över verksamhetens utveckling. Att 

förbundet gör ett positivt resultat i år till skillnad 

från de senaste åren beror främst på ökade intäkter 

och lägre pensionskostnader jämfört med 

budgeterat.  

 

 

  

Verksamheten i siffror 2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter        5 788             5 633             5 212           5 750                 5 724     

Verksamhetens kostnader - 55 897     - 55 277     - 52 726     - 50 202     - 49 361     

Årets resultat (tkr)           270     - 2 486     - 1 644     - 33                    844     

Självfinansieringsgrad (%)             10                    9                    8                10                      10     

Soliditet (%)             10                    9                  16                21                      21     

Investeringar        1 607             1 954             6 334           3 740                 1 155     

Antal invånare 1/11       63 335            63 310            63 177          62 799                62 099     

Totala medlemsavg / inv (kr)            848                812                792              773                    780     

Resultat exkl.avg / inv (kr)  - 843     - 852     - 818     - 773     - 760     

Antal anställda            190                187                180              174                    170     

 

Självfinansieringsgrad är förbundets egna intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader, avskrivningar och 

finansiellt resultat.  

Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar. 

Antal invånare avser folkmängden i förbundets tre medlemskommuner, hämtat från SCB per 1/11 innevarande år. 
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4.2 Kommunalförbundet 

 

 

 

 

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett 

kommunalförbund som bedriver räddningstjänst för 

våra tre medlemskommuner: Karlshamn, Sölvesborg 

och Olofström. Den finansiella fördelningen mellan 

kommunerna är 57,8 %, 24,9 % respektive 17,3 %.  

Organisationen styrs av en politisk direktion som 

består av nio ledamöter, tre från respektive 

kommun. Var och en av ledamöterna har personliga 

ersättare. Förbundet leds av en förbundschef och i 

ledningsgruppen finns även räddningschef och 

enhetschefer. Vi hanterar ekonomi, personal och 

drift i egen regi.   

Tillföljd av ny mandatperiod tillträdde en direktion 

med till viss del nya ledamöter. Ordförande för 

direktionen kvarstod medans nya vice ordföranden 

utsågs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Viktiga förhållanden för resultat 

och ekonomisk ställning 

 

Utfallet av räddningstjänstens ekonomi jämfört med 

budget påverkas av många faktorer som är svåra för 

förbundet att förutse. Det handlar till exempel om 

antal insatser under året och hur långa insatserna 

blir. Fler och längre insatser gör att lönekostnaderna 

för vår räddningstjänst personal i beredskap blir 

högre och mer material behöver köpas in. I 

budgetprocessen kan vi endast göra ett antagande 

för hur många larmtimmar, med hjälp av tidigare års 

utfall, som kommer att behövas. Detta var en stor 

påverkande faktor till det negativa resultatet 2018.  

En faktor som påverkar räddningstjänstens intäkter 

är att det är efterfrågan på marknaden som styr 

intäkterna på de utbildningar som förbundet håller. 

Om man jämför de senaste åren är det svårt att säga 

vad ett normalår för extern utbildning är vid 

budgetarbetet. År 2018 var intäkterna för 

exempelvis utbildning i heta arbeten högt 

uppskruvade (850 tkr) jämfört med utfall (565 tkr). 

För 2019 hade förbudet en budget för samma 

utbildning om 750 tkr jämfört med att utfallet 

hamnar på 962 tkr. Sammanlagt har förbundet 

ökade intäkter med ca 1 mkr jämfört med budget 

för år 2019. 

En annan faktor som påverkar väldigt mycket är 

förändringar i pensionskostnader. Förbundet gör 

varje år avsättning till särskild avtalspension för 

anställda inom räddningstjänsten (SAP-R). Det 

innebär att brandmän har rätt till SAP-R från och 

med att han eller hon har fyllt 58 år och uppfyller 

vissa kriterier. Förbundet har ingen särskild 

förvaltning av pensionsmedel, det innebär att de 

framtida pensionsutbetalningarna måste finansieras 

med återlånade medel, det vill säga i den löpande 

verksamheten.  

Förbundet använder sig av prognoser från KPA 

Pension där försiktighetsprincipen är gällande för 

beräkning av avsättning till pensionsskulden och 

kommande pensionsutbetalningar. Det innebär ett 

generellt antagande om att pensionsåldern är 58 år 

på alla heltidsbrandmän. Därmed får förändrade 

pensionsdatum stort genomslag, men det blir då till 

det bättre och inte till det sämre. I år har en avslutad 

anställning påverkat avsättningen till 

454



  
  Årsredovisning 2019 

    

    20 
 

pensionsskulden positivt, samtidigt har förändrade 

pensionsåldrar gjort att förbundet har haft lägre 

pensionsutbetalningar jämfört med budgeterat för 

år 2019. Sammanlagt avviker pensionskostnaderna 

från budget positivt med 1,5 mkr.  

Det är dessa faktorer som förbundet inte kan 

påverka själva som har gjort att utfallet av resultatet 

för år 2019 har hamnat på +270 tkr istället för – 2,4 

mkr som var budgeterat.  

 

 

 

 

 

 

 

Pensionsförpliktelser  2019 2018 

1. Total pensionsförpliktelse i 

balansräkningen  

  
a. Avsättning ink särskild löneskatt 

(SAP-R) 17 292 17 983 

b. Ansvarsförbindelse ink särskild 

löneskatt 0 0 

   
2. Pensionsförpliktelse som 

tryggats i pensionsförsäkring  14 521 13 480 

   
3. Pensionsförpliktelse som 

tryggats i pensionsstiftelse 0 0 

   4. Summa pensionsförpliktelse  31 813 31 463 

   Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde    

5. Total pensionsförsäkringskapital  16 124 14 287 

a. Varav överskottsmedel 0 0 

   6. Totalt kapital, pensionsstiftelse 0 0 

   
7. Finansiella placeringar (egna 

förvaltade pensionsmedel) 0 0 

   
8. Summa förvaltade 

pensionsmedel 16 124 14 287 

   Finansiering     

9. Återlånade medel  15 689 17 176 

10. Konsolideringsgrad 51 % 45 % 
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4.4 Händelser av väsentlig betydelse 

 

År 2019 har inte innehållit några händelser av 

väsentlig betydelse eller större förändringar för 

förbundet. Det har självklart varit ett år som 

innehållit utmaningar, vilket vi hänvisar till i vår 

verksamhetsberättelse i början av årsredovisningen.  

 

4.5 Styrning och uppföljning av den 

kommunala verksamheten 

 

Styrdokument 

Räddningstjänsten Västra Blekinges huvudsakliga 

uppgifter anges i förbundsordningen som beslutas 

av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. I 

förbundsordningen anges att räddningstjänsten ska 

fullfölja de skyldigheter som åvilar 

medlemskommunerna enligt lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor. Förbundet ska också utöva den 

tillsyn som åligger kommunerna enligt lag 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och 

även pröva tillstånd enligt samma lag.  

 

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att 

kommunen ska ha ett handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet och räddningstjänst. 

Utifrån förbundsordningen och de nationella målen 

har räddningstjänsten fastställt en vision, en 

verksamhetsidé samt verksamhetsmål i 

handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet är 

antaget av kommunalförbundets direktion. 

Verksamhetsmålen har brutits ner i prestationsmål 

som årligen fastställs i en verksamhetsplan. I 

verksamhetsplanen anges årets mål och aktiviteter 

som ska bidra till en ökad trygghet för 

kommuninvånaren. Avstämning och uppföljning av 

verksamhetsplanen görs två gånger om året. En 

avstämning med status och prognos görs vid 

delårsbokslutet och en slutlig uppföljning görs i 

verksamhetsberättelsen i årsredovisningen.  

 

Budget 

I förbundsordningen framgår följande vad gäller 

budget och budgetprocess: 

 

Direktionen skall årligen upprätta budget för 

nästkommande år och en plan för de två därpå  

 

 

 

följande åren. Senast den 31 maj skall samråd med 

respektive medlemskommun om budgetramarna 

ske. Senast den 30 juni skall medlemskommunerna 

ha beslutat om medlemsavgift. Senast den 31 

oktober, om inte synnerliga skäl föreligger, skall 

direktionen fatta beslut om budgeten.   

 

Vid varje direktionssammanträde (sex ggr/år) hålls 

en ekonomisk uppdatering med utfall jämfört med 

budget som sedan protokollförs. Internt görs 

uppföljning av utfall jämfört med budget månadsvis 

och meddelas till budgetansvariga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

456



  
  Årsredovisning 2019 

    

    22 
 

Finansiella mål 

Förbundets finansiella mål framgår av de riktlinjer 

som förbundet har för god ekonomisk hushållning. 

Riktlinjerna beslutas av direktionen och skall 

revideras minst en gång vart fjärde år, vid varje ny 

mandatperiod. De finansiella mål som beslutas för 

att uppnå god ekonomisk hushållning skall följas 

upp minst två gånger per år i samband med 

delårsbokslut och årsbokslut.  

 

Internkontroll 

Direktionen har det övergripande ansvaret för att se 

till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger 

ett ansvar för att förbundet årligen upprättar en 

intern kontrollplan.  

Förbundschef har det yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen och skall därför se till att 

förbundet antar regler och anvisningar för denna. 

Ekonom ansvarar för att konkreta regler och 

anvisningar är utformade så att en god intern 

kontroll kan upprätthållas. Räddningschef ansvarar 

för förbundets operativa verksamhetsområden. 

Förebyggandechef ansvarar för förebyggande 

verksamhetsområden. HR-chef ansvarar för 

förbundets administrativa områden som personal- 

och ekonomifunktioner. Driftchef ansvarar för 

förbundets verksamhetsområden IT och drift. 

Ansvaret innefattar att leda arbetet för att 

åstadkomma och samtidigt upprätthålla en god 

intern kontroll. Som grund för styrningen skall 

riskanalyser genomföras för centrala funktioner i 

verksamheten. Framtagna regler och anvisningar 

skall antas av förbundschefen. Förbundschefen skall 

varje år anta en särskilt framtagen intern 

kontrollplan för utvärdering och uppföljning av den 

interna kontrollen. 

Övriga verksamhetsansvariga och anställda är 

skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om 

intern kontroll. Alla anställda skall verka för att 

arbetsmetoder som används bidrar till en god intern 

kontroll. Brister i den interna kontrollen skall 

omedelbart rapporteras till närmast överordnad 

chef. 

Uppföljning av den interna kontrollen görs av 

räddningschef, förebyggandechef, HR-chef och 

driftchef tillsammans med ekonom.  Resultatet av 

uppföljningen skall rapporteras till förbundschefen i 

den omfattning som fastställts i den antagna 

kontrollplanen. Direktionen får återrapportering av 

den interna kontrollen två gånger per år i samband 

med delårs- och årsbokslut. Detta sker på 

sammanträdena i februari och september.  

Direktionen skall utvärdera förbundets system för 

intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se 

till att dessa genomförs.  

 

4.6 God ekonomisk hushållning  

 

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning 

Direktionen reviderade i oktober 2018 de finansiella 

målen som fastställdes 2013.  Samtidigt antogs en 

reviderad version av ”Riktlinje för god ekonomisk 

hushållning” (RVB § 863) . De nya finansiella målen 

består av två mål som innebär:  

1. På kort sikt ska förbundet bibehålla ett positivt 

eget kapital och på lång sikt ska det egna kapitalet 

uppgå till 3 mkr.  

 

Målet är uppfyllt, förbundets egna kapital uppgår till 

2 967 tkr vid utgången av 2019. Att förbundet ska 

nå ett eget kapital om 3 mkr på lång sikt ser positivt 

ut efter årets resultat. Vi vill dock poängtera att den 

budget som har lagts för 2020 inte innehåller något 

utrymme för att bygga upp det egna kapitalet utan 

då behövs medlemskommunernas hjälp genom att 

medlemsbidragen överstiger den äskade 

rambudgeten.   

 

 

2. Förbudet skall göra fullständiga avsättningar till 

pensionsskulden i balansräkningen, enligt 

beräkningar från pensionsförvaltare. I dessa 

beräkningar skall försiktighetsprincipen vara 

gällande.  

Förbundet har, per 20191231, gjort full avsättning 

enligt underlag från KPA Pension, 

försiktighetsprincipen är beaktad. Målet är uppnått. 

(tkr) 2019 2018 2017 2016 2015 

Eget kapital 2 967 2 697 5 183 6 827 6 860 
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Räddningstjänsten Västra Blekinge har under åren 

haft en stabil ekonomi, vilket har gjort att 

verksamheten inte blivit lidande av oförutsedda 

svängningar i resultatet. Dock har ekonomin de 

senaste åren varit ansträngd. Kostnadsökningar till 

följd av ökade larmtimmar och stora händelser samt 

att förbundet inte har fått full täckning från 

medlemskommunerna för det äskande man har 

gjort har inneburit negativa resultat. Direktionen har 

valt att inte återställa det egna kapitalet efter de 

stora negativa resultaten för åren 2017 och 2018, 

vilket har gjort att det egna kapitalet har reducerats 

(RVB §§ 812, 891) .  

Tillsammans med våra medlemskommuner behöver 

vi hitta en långsiktig lösning för att kunna återfå den 

ekonomiska stabilitet som i förlängningen gör att vi 

kan bibehålla en stabil räddningstjänst. Detta skapar 

en trygghet för de som bor, vistas och verkar i våra 

medlemskommuner. 

 

4.7 Resultat och ekonomisk ställning 

 

För år 2019 redovisar förbundet ett resultat på + 

270 tkr, jämfört med budgeterat - 2426 tkr. 

Avvikelsen från det budgeterade resultatet beror på 

ökade intäkter och lägre pensionskostnader.  

 

Verksamhetens intäkter  

Verksamhetens intäkter uppgår till 5 788 tkr, vilket 

är ca.1 mkr högre jämfört med budget. Efter att 

budgeten för år 2019 hade beslutats, beslutade 

kommunfullmäktige i medlemskommunerna att höja 

taxan för myndighetsutövning. Höjningen av taxan 

har gett förbundet ökade intäkter med ca.300 tkr. 

Andra poster som överstiger budget är 

automatbrandlarm (+ 150 tkr), restvärdesräddning 

(+ 160 tkr) och extern utbildning (+ 300 tkr). 

Förbundet har även intäkter för återbetalning av 

fordonsskatt och försäljning av ett fullt avskrivet 

fordon.  

Jämfört med föregående år så har intäkterna ökat 

med 156 tkr. Det beror främst på höjd 

myndighetstaxa, ökade intäkter för 

restvärdesräddning, hisslarm, återbetalning av 

fordonsskatt och utbildning i heta arbeten. En stor 

avvikelse från föregående år är att förbundet har 

avslutat en lönebidragstjänst. Det innebär att 

förbundet har ca 320 tkr lägre bidrag från 

Arbetsförmedlingen.  

 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader uppgår till - 55 897 tkr, 

jämfört med budgeterat - 57 453 tkr.  Kostnaderna 

understiger budget med ca.1,5 mkr. Framförallt är 

det arbetskostnader som understiger budget med 

ca.2 mkr, viket främst beror på minskade 

pensionskostnader jämfört med budgeterat.  

Förbundet följer prognoser från KPA Pension när 

budgeten upprättas. Flera förändringar har gjort att 

budgeten inte kommit upp i den nivå som 

förbundet budgeterade för. Bland annat avslutade 

en heltidsbrandman sin anställning i förbundet, 

vilket gjorde att skulden till pensionsavsättningen 

minskade rejält. Andra faktorer är ändrade 

pensionsåldrar som får stort genomslag både på 

pensionsskulden och utbetalningar. En annan 

anledning till minskade arbetskostnader är att 

månadslöner inte har kommit upp till budget. Inför 

årets budget budgeterade förbundet med 100 % 

tjänster på samtliga tjänster. Detta har inte kunnat 

uppnås på grund av sjukskrivningar och 

föräldraledigheter. 

Inköp av förbrukningsmateriel överstiger budget 

med 200 tkr. Det beror på högre kostnad för en stor 

service som gjordes på ett av förbundets höjdfordon 

samt högre kostnader för reparationer både på 

fordon och teknik. Övriga kostnader överstiger 

också budget med 200 tkr. Det beror främst på 

högre kostnader för utbildningsmaterial och 

certifieringskostnader för heta arbeten, vilka ökar till 

följd av fler genomförda utbildningar. 

Verksamhetens kostnader har ökat med 630 tkr 

jämfört med år 2018. En stor skillnad är att inköp av 

förbrukningsmateriel har ökat med 1,3 mkr. 

Förbundet har haft en högre budget för 

förbrukningsmateriel år 2019 då behovet av inköp 

av IT-utrustning, räddningsmateriel och larmkläder 

varit nödvändiga samt nödvändiga service- och 

reparationskostnader. Arbetskostnaderna är 500 tkr 

lägre än föregående år och det beror främst på 

skillnad i pensionskostnader samt lägre antal 

larmtimmar för räddningstjänst personal i 

beredskap. 
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Avskrivningskostnader understiger budget med 

ca.100 tkr, vilket beror på att vissa investeringar har 

aktiverats senare än planerat. Till skillnad från 

föregående år är avskrivningskostnaderna 870 tkr 

lägre, vilket beror på att förbundet har haft många 

inventarier som blivit fullt avskrivna.   

Förbundets finansiella kostnader understiger budget 

med 66 tkr, vilket beror på lägre ränta på 

pensionsskulden som minskade till följd av att en 

brandman avslutat sin anställning. De finansiella 

kostnaderna ligger i linje med föregående år.  

 

Soliditet  

Förbundets soliditet har under de senaste åren 

halverats (se tabell under avsnitt 4.1, Översikt över 

verksamhetens utveckling). Det beror på de negativa 

resultat som förbundet har gjort under de senaste 

åren. De negativa resultaten har uppstått på grund 

av kostnadsökningar och att förbundet inte har fått 

täckning från medlemskommunerna för det äskande 

förbundet har gjort.  Direktionen har valt att inte 

återställa det egna kapitalet (RVB §§ 812, 891), vilket 

får en direkt påverkan på soliditeten.  Direktionen 

har beslutat om ett finansiellt mål om ett eget 

kapital om 3 mkr på lång sikt, det innebär att 

förbundets soliditet kommer att hamna kring 

dagens nivå medans tillgångarna kvarstår.  

 

4.8 Balanskravsresultat 

Av kommunallagen framgår att förbundet ska ha en 

god ekonomisk hushållning, vilket innebär att 

intäkterna ska vara större än kostnaderna. Detta ska 

redovisas i en så kallad balanskravsutredning, där 

årets resultat med olika avdrag och tillägg visas i ett 

balanskravsresultat. Årets resultat enligt 

balanskravet uppgår till 248 tkr. Det innebär att 

förbundet uppfyller kommunallagens krav på 

ekonomi i balans.  

I avstämningen mot balanskravet har resultatet 

påverkats av en realisationsvinst som uppkom då ett 

fullt avskrivet fordon samt ett antal gasolvärmare 

sålts. Balanskravet har även justerats med en 

realisationsförlust då fordonet i fråga togs upp som 

en intäkt i föregående årsbokslut. Förbundet hade 

då varit i kontakt med en kund som skulle köpa 

bilen i december 2018. Förbundet skickade en 

faktura till kunden om det överrenskomna priset, 40 

tkr, men kunden ångrade sig och affären blev aldrig 

av. Istället valde förbundet att i början på året 

använda sig av en bilauktion via internet. Detta 

resulterade i att fordonet såldes för 62 tkr.  

Resultatutjämningsreserven per balansdagen 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har på 

balansdagen inte använt sig av någon reservering till 

resultatutjämningsreserv. Riktlinjer för en sådan 

eventuell reservering finns i förbundets riktlinje för 

god ekonomisk hushållning.   

 

Förändrade redovisningsprinciper som har 

påverkat balanskravsutredningen 

Inga förändrade redovisningsprinciper har påverkat 

balanskravsutredningen för år 2019.  

Balanskravsresultat         

  2019 2018 2017 2016 

Årets resultat enligt resultaträkning 270 - 2 486 - 1644 - 33 

Realisationsvinster - 62 - 65 - 255 - 146 

Realisationsförluster 40 0 0 0 

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 248 - 2551 - 1 899 - 179 
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14% 

53% 

33% 

Åldersfördelning totalt 

-29år 30-49år 50år- 

15% 

52% 

33% 

Åldersfördeling män 

-29år 30-49år 50år- 

10% 

90% 

Könsfördelning 

Kvinnor Män 

4.9 Väsentliga personalförhållanden  

Antal anställda 

Tabellen nedan visar antalet anställda per kön 

fördelat på personalkategorierna. Föregående år 

anges inom parantes. 

 

 

 

  

 

Kvinnor Män Totalt Medelålder 

Förtroendevalda och 

revisorer 5 (9) 16 (12) 21 (21) 60 (63) 

Övrig personal* 5 (5) 10 (12) 15 (17) 45 (45) 

Brandmän heltid 1(1) 27 (27) 28 (28) 42 (42) 

Räddningstjänstpersonal i 

beredskap  7 (7) 108 (104) 115 (111) 42(42) 

Räddningsvärn  1 (0) 10 (10) 11 (10)      43 (44) 

  19 (22) 171 (165) 190 (187)   

     *Under rubriken övrig personal ingår ledning, administrativpersonal, 

driftpersonal, brandingenjör, brandinspektör och utbildningssamordnare. 

  

Åldersfördelningen har inte delats upp på 

kvinnor då antal anställda i de olika 

åldersspannen inte uppgår till tio stycken. 

Uppgiften kan då hänföras till enskild 

individ. 

 

Årets nyanställda räddningstjänst 

personal i beredskap (RiB) under 

preparandutbildningen i april 2019. 
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Rekryteringar 

Under året som har gått har förbundet rekryterat 

räddningstjänstpersonal i beredskap. Totalt 

rekryterades 10 nya medarbetare som togs i tjänst 

vid månadsskiftet maj/juni efter att ha genomgått 

en tre veckors intern grundutbildning 

(preparandutbildning). I år har sex medarbetare 

slutat som främst beror på att det har blivit allt 

svårare att kombinera fritid med anställning hos 

huvudarbetsgivare. Vår förhoppning är att inte 

behöva rekrytera 2020, dock finns fortfarande 

svårigheten att rekrytera till våra brandstationer i 

Svängsta och Mjällby. I slutet av 2019 rekryterades 

en medarbetare till räddningsvärnet i Kyrkhult. 

 

Personalkompetens 

För att upprätthålla räddningstjänstens uppdrag är 

det viktigt med kompetensutveckling och att det 

finns spetskompetens inom organisationen. Därav 

upprättas varje år en övningsverksamhet som ska 

återspegla medlemskommunernas riskbilder. Utifrån 

denna övar respektive personalkategori på hur man 

ska agera ute på olycksplatsen. I tabellen finns 

specificerat antal övningstimmar per år per 

personalkategori.  

 

Skillnaden i övningstid för räddningstjänstpersonal i 

beredskap beror på olika antal tunga fordon vid 

respektive brandstation.  

 

 

Sjukfrånvaro  

I tabellen redovisas den totala sjukfrånvaron i 

förhållande till den ordinarie arbetstiden samt hur 

stor del av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro 

under en sammanhängande tid av 60 dagar eller 

mer (långtidssjukfrånvaro). Föregående år anges 

inom parantes.  Den totala sjukfrånvaron är lägre för 

2019 jämfört med 2018, både uppdelat på 

ålderskategorier och kön. Långtidssjukfrånvaron har 

minskat för alla grupper förutom kvinnor. Det beror 

på att långtidssjukskrivna har kommit tillbaka i 

arbete. För gruppen kvinnor har den totala 

sjukfrånvaron minskat i år, vilket gör att 

långtidssjukfrånvaron som finns utgör en större del.  

 

 

 

 

 

Personalkategori Övningstimm

ar/år 

Typ av övning 

   

Räddningschef i 

beredskap 

 

60 h Allmän 

räddningstjänst och 

ledningsövningar 

Insatsledare 

 

30 h Ledningsövningar 

Styrkeledare, heltid 

 

10 h Ledningsövningar 

Räddningstjänst-

personal, heltid 

 

150 h Allmän 

räddningstjänst 

Styrkeledare, RiB 10 h Ledningsövningar 

RiB, Karlshamn 58 h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Svängsta 51h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Sölvesborg 58h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Mjällby 54 h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Olofström 58 h Allmän 

räddningstjänst 

RiB, Kyrkhult 15 h Allmän 

räddningstjänst 

   

 

 

 

 

 

Total Långtidssjuk- 

 

sjukfrånvaro/ frånvaro/ 

 

Ord.arb.tid Tot.sjukfrånvaro 

29 år eller yngre 0,79 % (1,63 %) 0,00 % (0,00 %) 

30-49år 3,10 % (4,60 %) 35,20 % (36,81 %) 

50 år eller äldre 2,67 % (5,53 %) 26,90 % (54,82 %) 

Totalt 2,68 % (4,40 %) 23,90 % (40,70 %) 

   Kvinnor 3,97 % (12,04 %) 50,70 % (45,37 %) 

Män 2,54 % (3,76 %) 28,15 % (39,44 %) 
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4.10 Förväntad utveckling  

Under våren 2019 fördes bra och konstruktiva 

samtal med förbundets medlemskommuner 

angående den ekonomiska utvecklingen. Samtalen 

resulterade i kraftigt ökat medlemsbidrag för år 

2020. Detta innebär att förbundet har kunnat lägga 

en budget för år 2020 som är i balans. Dock bör det 

påpekas att det ökade medlemsbidraget inte ger 

utrymme för ambitionshöjningar. 

Trenden med att larmen ökar samt att nya 

arbetsuppgifter tillkommer gör att kostnaderna 

kommer att fortsätta öka. Tillkommande 

arbetsuppgifter är t.ex. arbetet med det civila 

försvaret samt en höjning av nivån på kris- och 

säkerhetsarbetet. Kostnaderna är i nuläget svåra att 

bedöma men vi vet att mer materiel behöver tillföras 

samt att mer utbildnings- och övningstid måste 

planeras in.  

Utredning om en gemensam operativ 

ledningsorganisation i Blekinge län genomfördes 

under år 2019. Bakgrunden var effektiviseringskrav 

och anpassning till de slutsatser som den statliga  

 

 

utredningen ”En effektivare kommunala 

räddningstjänst”, SOU 2018:54, presenterade.  

Utredningen föreslår att kommunala 

räddningstjänster bör gå samman i större 

samverkansområden för att möta framtidens krav på 

ledning av större räddningsinsatser. Utredningens 

förslag kommer sannolikt att bli tvingande i en 

reviderad lagstiftning. Räddningstjänsterna i länet 

har för avsikt att samverka om systemledningen 

med räddningstjänsterna i Kronobergs län. En 

kommande ändring i lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor kommer innebära behov av högre 

systemledning. Statliga pengar kommer att tillföras 

kommunerna för att införa högre systemledning, 

men täcker inte hela kostnaden. Vi ser härmed ett 

behov som behöver täckas av medlemsbidrag.   

Kostnaderna för räddningstjänstpersonal i 

beredskap förväntas öka. Då personalen i vissa fall 

inte kan ha beredskap ett helt dygn på grund av att 

man inte arbetar och bor på samma ort, behöver fler 

rekryteras för att ett skift ska bli fullbemannat under 

dygnet. Detta ökar kostnaderna för övning, 

utbildning, medicinska kontroller samt utrustning.

Båtbrand utanför Väggahamnen i Karlshamn.  
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5. Driftredovisning 
 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Västra 

Blekinge består endast av en verksamhet. 

Driftredovisningen blir därmed densamma som 

resultaträkningen för verksamheten.  

Avvikelse mellan utfallet och budget samt utfall och 

föregående år går att läsa om i 

förvaltningsberättelsen under avsnitt 4.7, Resultat 

och ekonomisk ställning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 

Not 2019 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter      1          4 806          5 788          5 633             5 212          5 750     

Verksamhetens kostnader  2, 3  - 57 453     - 55 897     - 55 277     - 52 726     - 50 202     

Avskrivningar      4     - 2 853     - 2 758     - 3 628     - 3 385     - 3 429     

Verksamhetens 

nettokostnader    - 55 500     - 52 867     - 53 272     - 50 899     - 47 881     

       
Medlemsavgifter      53 692        53 692        51 331            49 718        48 000     

Verksamhetens resultat 

 

- 1 808            825     - 1 941     - 1 181            119     

       Finansiella intäkter 

 

           1                1               -                    -                  7     

Finansiella kostnader      5     - 619     - 556     - 545     - 463     - 159     

Resultat efter finansiella poster  - 2 426            270     - 2 486     -1 644     - 33     

       Extra ordinära poster 

 

          -       

 

          -                    -                 -       

       
Periodens resultat  6, 8  - 2 426             270     - 2 486     - 1 644     - 33     
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6. Investeringsredovisning 
 

I oktober 2018 beslutade direktionen om 2019års 

investeringsbudget med plan över investeringar 

2020-2022 (RVB § 864). I februari i år beslutade 

direktionen att överföra de investeringar som inte 

genomfördes under år 2018 till 2019års 

investeringsbudget (RVB § 891). I samband med 

beslutet, beslutade även direktionen att höja 

investeringen på en motorspruta från 150 tkr till 200 

tkr. Vilket innebar att investeringsbudgeten för 

räddningsmaterial uppgick till totalt 445 tkr istället 

för den beslutade budgeten om 245 tkr för år 2019. 

Samt en investeringsbudget om 1450 tkr för en 

insatsledarbil. 

Utfallet år 2019 har blivit något lägre än budgeterat. 

Förbundet har följt sin investeringsplan men 

investeringarna har köpts in till lägre pris. 

Insatsledarbilen levererades under 2019 och har 

tagits i bruk. Räddningsmateriel består av en 

motorspruta, personsökare, kemdräkt och 

hydraulverktyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall Budget 

 

Plan  

Belopp i tkr  2019 2019 

 

2020 2021 2022 

Räddningsmateriel  301 445   175 395 35 

Insatsledarbil 1306 1450 

    
Tankbil 

   

4000 

  
Räddningsbåt 

    

2000 25 

Släckbil  

     

4500 

Summa 1607 1895   4175 2395 4560 

       Ovanstående budget och budgetplan beslutades av direktionen i oktober 2018 (RVB § 864). 

  

Förbundets nya insatsledarbil. 
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7. Resultaträkning  

  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

Belopp i tkr Not 2019 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter       1          4 806          5 788          5 633             5 212          5 750     

Verksamhetens kostnader       2, 3     - 57 453     - 55 897     - 55 277     - 52 726     - 50 202     

Avskrivningar       4    - 2 853     - 2 758     - 3 628     - 3 385     - 3 429     

Verksamhetens nettokostnader    - 55 500     - 52 867     - 53 272     - 50 899     - 47 881     

       Medlemsavgifter      53 692        53 692        51 331            49 718        48 000     

Verksamhetens resultat 

 

- 1 808            825     - 1 941     - 1 181            119     

       Finansiella intäkter 

 

           1                1               -                    -                  7     

Finansiella kostnader       5     - 619     - 556     - 545     - 463     -159     

Resultat efter finansiella poster  - 2 426            270     - 2 486     - 1 644     - 33     

       Extra ordinära poster 

 

          -                 -                 -                    -                 -       

       Periodens resultat  6, 8  - 2 426             270     - 2 486     - 1 644     - 33     

8. Kassaflödesanalys 

  

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 

Not 2019 2018 2017 2016 

Löpande verksamhet           

Årets resultat          8             270     - 2 486     - 1 644     - 33     

Justering för av- och nedskrivningar          4          2 758             3 628             3 385             3 429     

Justering för realisationsresultat          6     - 22     - 65     - 1 671     - 529     

Förändring av pensionsavsättning          9     - 691                212             1 030     - 1 416     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar          7             520     - 52                705     - 344     

Ökning/minskning av kortfristiga skulder        11     - 63             1 156     - 2 717             1 078     

Medel från den löpande verksamheten        2 772             2 393     - 912             2 185     

  

     Investeringsverksamhet 

     Förvärv av mat. anläggningstillgångar          4     - 1 607     - 1 957     - 7 124     - 1 877     

Försälj/utrang av mat. anläggningstillgångar 

 

          25                123             1 671                529     

Medel från investeringsverksamheten   - 1 582     - 1 834     - 5 453     - 1 348     

  

     Finansieringsverksamhet 

     Övriga långfristiga skulder 10 - 99     - 94             1 841                  -       

Medel från finansieringsverksamheten   - 99     - 94             1 841                  -       

        

     Årets kassaflöde 

 

     1 091                465     - 4 524                837     

Likvida medel vid årets början 

 

    12 461            11 996            16 519            15 682     

Likvida medel vid årets slut 

 

    13 552            12 461            11 996            16 519     
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9. Balansräkning  

 

 

 

 

  

  

 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

Belopp i tkr Not 2019 2018 2017 2016 

    
   

 TILLGÅNGAR   
   

     
   

 Materiella anläggningstillgångar   
   

 Maskiner och inventarier 4  14 615 15 769 17 498 13 760 

Summa materiella anläggningstillgångar   14 615 15 769 17 498 13 760 

    
   

 Omsättningstillgångar   
   

 Kortfristiga fordringar 7  1 986 2 506 2 454 2 926 

Likvida medel   13 552 12 461 11 996 16 519 

Summa omsättningstillgångar   15 538 14 967 14 450 19 445 

    
   

 Summa tillgångar   30 153 30 736 31 948 33 205 

    
   

     
   

 EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   

     
   

 Eget kapital 8  
   

 Eget kapital vid årets ingång   2 697 5 183 6 827 6 860 

Årets resultat   270 - 2 486 - 1 644 - 33 

Summa eget kapital   2 967 2 697 5 183 6 827 

    
   

 Avsättningar   
   

 Avsättning för pensionsskuld 9  17 292 17 983 17 771 16 741 

Summa avsättningar   17 292 17 983 17 771 16 741 

    
   

 Skulder   
   

 Långfristiga skulder  10 1 545 1 648 1 747 - 

Kortfristiga skulder 11  8 349 8 408 7 247 9 637 

Summa skulder   9 894 10 056 8 994 9 637 

    
   

 Summa eget kapital och skulder   30 153 30 736 31 948 33 205 
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Värderings- och redovisningsprinciper 
 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag 

(2018:597) om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning vilket bland annat innebär att:  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed.  

Tillföljd av ny lag (2018:597) om kommunal 

redovisning och nya rekommendationer från Rådet 

för kommunal redovisning (RKR) har 

årsredovisningen upprättats enligt nya värderings- 

och redovisningsprinciper jämfört med tidigare år. 

Dock har det inte inneburit några väsentliga effekter 

i redovisningen utan samma beräknings- och 

bedömningsmetoder har använts som i den senaste 

årsredovisningen. Således är jämförelsetalen 

jämförbara med årets bokslut. De nya 

rekommendationerna från RKR gällande 

förvaltningsberättelse (R15), investerings- och 

driftredovisning (R14) och intäkter (R2) fungerar 

som riktlinjer i denna årsredovisning men har inte 

konkret använts fullt ut.  

Jämförelsestörande poster  

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 

förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. 

Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 

värdeminskning och eventuella nedskrivningar. 

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 

nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas då 

anläggningen tas i bruk. Den ekonomiska 

livslängden för en anläggningstillgång skall uppgå 

till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett  

 

basbelopp. Anläggningstillgångar som understiger 

detta räknas som inventarier av mindre värde och 

kostnadsförs. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 5-10 år 

Fordon 5-20 år 

Maskiner och inventarier 3-10 år 

Förbundet tillämpar komponentavskrivning gällande 

tillgångarnas nyttjandeperiod, uppdelning i 

komponenter har gjorts gällande förbundets 

nyinköpta båtar. 

Avsättning för pensionsskuld 

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som 

är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 

räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 

sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp 

eller den tidpunkt då de ska infrias. Avsättningen 

avser särskild ålderspension för brandmän i 

utryckningsstyrka som kan gå i pension vid 58 års 

ålder. Övriga pensioner betalas in till KPA Pension 

årligen via en försäkringslösning. Årets avsättning 

har minskat i enlighet med beräkning från KPA 

Pension. Liksom föregående år tillämpar förbundet 

försiktighetsprincipen vid värdering av 

pensionsskuldsavsättning i bokslutet.  

Förbundet har inga övriga åtaganden avseende 

särskilda pensioner till förtroendevalda eller 

anställda. 

Leasingavtal  

Leasing sker endast i liten omfattning, varför detta ej 

redovisas separat.   

Systemdokumentation och behandlingshistorik  

Dokumentation finns upprättad.  
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Noter till resultat och balansräkning 

Belopp i tkr 

    

      Not 1 Verksamhetens intäkter         

    2019 2018 2017 2016 

  Försäljning, taxor och avgifter 2 897 2 700 2 480 2 606 

  Hyror och arrenden 209 205 255 438 

  Bidrag och ersättningar 712 973 868 705 

  Utbildning samt fsg av tjänster 1 970 1 755 1 609 2 001 

    5 788 5 633 5 212 5 750 

      

      

      Not 2 Verksamhetens kostnader         

    2019 2018 2017 2016 

 

Inköp av förbrukningsmateriel 3 487 2 174 2 251 2 701 

 

Konsulttjänster inkl revision 357 490 453 288 

 

Lokalkostnader inkl hyra 4 039 4 098 3 795 4 288 

 

Hyra av anläggningstillgång 290 261 233 283 

 

Kostnader för arbete 44 472 44 977 42 999 39 405 

 

Diverse övriga kostnader 3 252 3 277 2 995 3 237 

 

  55 897 55 277 52 726 50 202 

    

    

 
Bland övriga kostnader ingår kostnad för SOS Alarm med ca 963 tkr (931tkr) och  

kostnader för Rakelabonnemang med ca 446 tkr (446 tkr). 

 

      

      

      Not 3 Revisionskostnader  

    

  

2019 2018 

  

 

Räkenskapsrevision 98 78 

  

  

98 78 
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      Not 4  Maskiner och inventarier  Ej ägda  Invent   Bilar    

    fastigheter  verktyg   Fordon   Totalt  

   Anskaffningsvärde          

   Ing anskaffningsvärde          5 937            11 201            42 245            59 383     

   Inköp               301              1 306              1 607     

   Försäljning/utrangering                - 185              - 185     

   Utg anskaffningsvärde          5 937            11 502            43 366            60 805     

            

   Ackumulerade avskrivningar          

   Ing. ack avskrivningar       - 4 131           - 7 858         - 31 625         - 43 614     

   Försäljning/utrangering                 182                 182     

   Årets avskrivningar          - 147              - 534           - 2 077           - 2 758     

   Utg ack avskrivningar       - 4 278            - 8 392         - 33 520         - 46 190     

            

   Bokfört värde          1 659             3 110              9 846            14 615     

            

   Avskrivningstid:   5-10 år   3-10 år   5-20 år    

            

  För ianspråktagna investeringar påbörjas avskrivningarna innevarande år. Investeringar består 

 

av insatsledarbil, motorspruta, sökare, kemdräkt och 

hydraulverktyg.  

  

    

      

      Not 5 Finansiella kostnader          

    2019 2018 2017 2016 

  Räntekostnader 87 92 97 3 

  Ränta på pensionsskuld 460 445 357 150 

  Bankkostnader 8 7 9 6 

  Övriga finansiella kostnader 1 1 0 0 

    556 545 463 159 

            

            

            

Not 6 Balanskravsresultat         

    2019 2018 2017 2016 

  Årets resultat enligt resultaträkning 270 - 2 486 - 1644 - 33 

  Realisationsvinster - 62 - 65 - 255 - 146 

  Realisationsförluster 40 0 0 0 

  

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 248 - 2551 - 1 899 - 179 
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      Not 7 Kortfristiga fordringar         

    2019 2018 2017 2016 

  Kundfordringar 860  1 055  1 215  965  

  Interimsfordringar 927  916  898  1 041  

  Övriga fordringar 199  535  341  920  

    1 986  2 506  2 454  2 926  

      

      Not 8 Eget kapital         

    2019 2018 2017 2016 

  Ingående eget kapital 2 697 5 183 6 827 6 860 

  Årets resultat 270 -2 486 -1 644 -33 

  Utgående eget kapital 2 967 2 697 5 183 6 827 

      

                  

Not 9 Pensionsskuld         

    2019 2018 2017 2016 

  Ingående avsättning 17 983 17 771 16 741 18 157 

  Pensionsutbetalningar -789 -679 -724 -757 

  Nyintjänad pension 1 216 406 1 203 1 500 

  

Ränte- och 

basbeloppsuppräkningar 460 445 357 150 

  Förändring av löneskatt -135 41 201 -276 

  Övrigt -1 443 -1 -7 -2 033 

  Utgående avsättning 17 292 17 983 17 771 16 741 

            

  Avser särskild ålderspensionen, skuld till redan pensionerad samt särskild löneskatt. 

  Avsättning för särskild löneskatt ingår med 24,26 procent.      

      

      Not 10 Långfristiga skulder  

    

  

2019 2018 2017 2016 

 

Karlshamns Fastigheter AB 1 545 1 648 1 747 0 

 

- varav kortfristig del  

(nästa års amortering) 103 99 94 0 

  

1 648 1 747 1 841 0 

      

 

Den långfristiga skulden består av ombyggnadskostnader som hyresvärden har lagt ner på 

brandstationen i Svängsta. Den totala skulden förfaller år 2032. 
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       Not 11 Kortfristiga skulder         

 

  2019 2018 2017 2016 

  Leverantörsskulder 1 849  2 171  2 673  3 947  

  Källskatt och sociala avgifter 1 598  1 506  47  1 372  

  Särskild löneskatt 535  498  257  249  

  Interimsskulder 1 318  1 215  1 243  1 272  

 

Kortfristig del av lång skuld 103 99 94 0 

  

Semesterlöneskuld inkl upplupna 

soc avg 2 946  2 919  2 933  2 797  

    8 349  8 408  7 247  9 637  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för 
Samordningsförbundet i Blekinge län läggs till handlingarna 
 
att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet i Blekinge län och de enskilda 
förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 för Samordningsförbundet i Blekinge 
har inkommit till kommunfullmäktige 2019-03-24.  
 
Revisorerna har i enlighet med lagen om finansiell samordning, kommunallagen och god 
revisionssed för kommunal verksamhet granskat om verksamheten i 
Samordningsförbundet i Blekinge skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synvinkel tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig.   
 
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Blekinge år 2019  
Granskningsrapport år 2019 
Revisionsberättelse år 2019  

497



Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-04-15 Dnr: 2020/842 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2020-04-20 16 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet (FINSAM) i Blekinge 
län år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för 
Samordningsförbundet i Blekinge län läggs till handlingarna 
 
att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet i Blekinge län och de enskilda 
förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 för Samordningsförbundet i Blekinge 
har inkommit till kommunfullmäktige 2019-03-24.  
 
Revisorerna har i enlighet med lagen om finansiell samordning, kommunallagen och god 
revisionssed för kommunal verksamhet granskat om verksamheten i 
Samordningsförbundet i Blekinge skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synvinkel tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig.   
 
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Samordningsförbundet i Blekinge år 2019  
Granskningsrapport år 2019 
Revisionsberättelse år 2019  
 
Beslutet skickas till 
 
Samordningsförbundet i Blekinge län  
Revisorerna i Samordningsförbundet i Blekinge län  
Samordningsförbundet medlemskommuner 
Region Blekinge 
Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för Miljöförbundet 
Blekinge Väst läggs till handlingarna 
 
att bevilja styrelsen i Miljöförbundet Blekinge Väst och de enskilda förtroendevalda i 
styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Gertrud Ivarsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 för Miljöförbundet Blekinge Väst har 
inkommit till kommunfullmäktige 2019-04-20.  
 
Granskningen har genomförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed för 
kommunal verksamhet och förbundsordningen. Revisorerna bedömer sammantaget att 
direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Miljöförbundet Blekinge Väst år 2019 
Granskningsrapport år 2019 
Revisionsberättelse år 2019  
Direktionsbeslut - Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktiges presidium 2020-04-20 18 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 
 
Ansvarsfrihet för direktionen Miljöförbundet Blekinge Väst år 2019 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att årsredovisningen, granskningsrapporten och revisionsberättelsen för Miljöförbundet 
Blekinge Väst läggs till handlingarna 
 
att bevilja styrelsen i Miljöförbundet Blekinge Väst och de enskilda förtroendevalda i 
styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2019 för Miljöförbundet Blekinge Väst har 
inkommit till kommunfullmäktige 2019-04-20.  
 
Granskningen har genomförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed för 
kommunal verksamhet och förbundsordningen. Revisorerna bedömer sammantaget att 
direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.  
 
Beslutsunderlag 
 
Årsredovisning för Miljöförbundet Blekinge Väst år 2019 
Granskningsrapport år 2019 
Revisionsberättelse år 2019  
Direktionsbeslut - Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Revisorerna Miljöförbundet Blekinge Väst 
Övriga förbundsmedlemmar 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Från: Susanne Pehrson[susanne.pehrson@miljovast.se]
Skickat: 20.03.2020 16:22:26
Till: Kommunstyrelsen; Kommunkansli; Kommun Kansli; annie.milven@pwc.com; mattias.johansson@pwc.com;
robin.mattisson1@gmail.com; james.sandstedt.politiker@olofstrom.se; Jörgen Kronsell[Ks@olofstrom.se;
kommunkansli@karlshamn.se; kommunkansli@solvesborg.se; annie.milven@pwc.com; mattias.johansson@pwc.com;
robin.mattisson1@gmail.com; james.sandstedt.politiker@olofstrom.se; Jorgen.Kronsell@karlshamn.se]
Ämne: Årsredovisning 2019

Hej,
Här kommer Förbundsdirektionens beslut rörande Årsredovisning för 2019.
____________________________
Vänlig hälsning
Susanne Pehrson
Administrativ assistent
Miljöförbundet Blekinge Väst
294 80 SÖLVESBORG
Tel: +46 (0)456-816817
Fax: +46 (0)456-194 56
E-post: susanne.pehrson@miljovast.se
Besöksadress: Klostergatan 1, SÖLVESBORG
www.miljovast.se

_____________________________
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Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar 
lämnar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

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

Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i 
budget 2019.  

Vi bedömer att verksamhetens utfall är förenligt med de av direktionen fastställda 
verksamhetsmålen i budget 2019. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens, förbundets eller 
landstingets ekonomiska ställning.  

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning.  

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 
årsredovisningen är förenliga med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 
beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna 
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

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

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionen beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner, förbund och 
verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 
till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-03-05. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.. 
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Iakttagelser och bedömningar 

 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets 
verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 
förbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förbundets förväntade utveckling.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 
samt sjukfrånvaron.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av 
betydelse för styrningen och uppföljningen av förbundets verksamheten.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning  i denna rapport.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter 
balanskravsjusteringar och resultatet med justering för förändring av 
resultatutjämningsreserven. 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets 
investeringsverksamhet. 

  

5 

540



 
 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

God ekonomisk hushållning 

Direktionen har fastställt Budget för 2019 med flerårsplan för 2020 och 2021 (§ 62, 
2018-11-08) innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. I budgeten 
beskrivs de finansiella målen, där anges även att verksamhetsmått för att säkerställa 
god ekonomisk hushållning i myndighetsutövning kommer fastställas i verksamhetsplan 
för 2019. Direktionen har i december 2018, § 75, besultat om verksamhetsplan med 
behovsutredning för 2019. I verksamhetsplan anges bland annat effektmål för 
Miljöförbundets verksamhet. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Intäkterna ska uppgå till 
kostnaderna 

Intäkterna (verksamheten intäkter, 
kommunbidrag och finansiella intäkter) 
uppgick till 20 840 tkr. 
Kostnaderna (verksamhetens kostnader, 
avskrivningar och finansiella kostnader) 
uppgick till 19 194 tkr.  
Intäkterna var därmed 1 646 tkr högre än 
intäkterna. 

Uppfyllt 

Förbundet ska till minst 50 % 
finansieras via avgiftsintäkter. 

Förbundet finansierades till 56,2 % av 
avgiftsintäkter 

Uppfyllt 

 

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls 
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019.  

Verksamhetsmål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

Verksamheter med en årlig tillsyns- eller kontrollavgift 
som finns upptagna i förbundets tillsyns-och 
kontrollplan för 2019, ska ha minst en tillsynsinsats 
under året. 
Målvärde: 85% 

Utfall: 91 % Uppfyllt 

Antalet avslutade ärenden under ett verksamhetsår 
ska vara större än eller lika med antalet påbörjade 
ärenden. 
Målvärde: ≥ 100 % 

Utfall: 104 % Uppfyllt 

Inspektionsrapporter ska skickas ut senast 15 
arbetsdagar efter inspektionens genomförande.  
Målvärde: > 85 % 

Utfall: 87 % Uppfyllt 

 

Av den framgår att samtliga mål är uppfyllda. 

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i 
det finansiella perspektivet.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är 
förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.  

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 
årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen. 

I förbundets redovisningsprinciper anges att följande rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning inte tillämpas fullt ut till följd att av rekommendationerna börja 
gälla först räkenskapsåret 2020. 

● Rekommendation 2 Intäkter 
● Rekommendation 14 Drift och investering 
● Rekommendation 15 Förvaltningsberättelse 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Bedömningar utifrån 

revisionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovisningen 
upplysning om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

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

 

 

 

Uppfyllt

Uppfyllt 

 
 

Är räkenskaperna i allt väsentligt 
rättvisande? 
 

Uppfyllt 

 

 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att 

20-03-2020 
 
 
 

 

Uppdragsledare/Projektledare 
Mattias Johansson 

 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Miljöförbundet Blekinge Väst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 
2020-03-20. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges presidium 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunfullmäktiges presidiums beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att bevilja styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet 
avseende verksamhetsår 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt § 6 i fastställda stadgar för stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ska 
kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.  
 
Stiftelsen som innehar äganderätten till fastigheten N:o 2 i kv. Triangeln (Skottsbergska 
gården) i Karlshamn har till ändamål att förvalta fastigheten med särskild hänsyn till 
bevarande av byggnaderna och inventarierna som kulturminne. Fastigheten ska under 
stiftelsens tillsyn hållas tillgänglig för allmänheten såsom museum.  
 
Då kommunfullmäktige inte hanterade ansvarsfrihet avseende verksamhetsår 2018 
kvarstår denna uppgift att hantera. Enligt revisionsberättelse lämnad 2019-06-24 av 
revisor Anders Håkansson, Ernst & Young AB, är det revisorns uppfattning att 
årsredovisningen upprättats i enlighet med gällande lagstiftning och att redovisningen 
ger en i alla väsentliga avseende en rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning 
och finansiella resultat för året. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.  
 
Under verksamhetsår 2018 har stiftelsen, liksom tidigare år, erhållit årligt anslag för drift. 
Bidraget möjliggör för stiftelsen att utöver den mest grundläggande tillsynen av 
fastigheten även möjliggör andra aktiviteter. Under år 2018 har renovering av 
fastigheten genomförts, anslutning till fibernät har skett och abonnemang för bredband 
är införskaffat. Viss omklädning av möbler har gjorts och belysning har monterats. 
Guidning i fastigheten har under året erbjudits genom Karlshamns museum. Ett 
hundratal grupper om totalt 1 278 personer har deltagit i guidningen. Utöver det har 
bostadshuset hållits öppet för besök under juni-augusti. Totalt 420 personer besökte då 
gården. Öppethållandet möjliggörs av feriearbetare från kommunen. 2018 spelades det 
igen sommarteater på gården, vilken besöktes av 2 400 betalande besökare. Totalt 
besöktes Skottsbergska gården av 6 199 personer under året, detta är en ökning med 
närmare 50 % i förhållande till föregående år. Stiftelsen framhåller handelsbodens 
öppethållande som den främsta anledningen till ökningen. Gården deltar också i 
aktiviteter kring Östersjöfestivalen, jul och i samband med Kulturnatten.  
 
Utifrån lämnad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse noteras inga hinder 
mot att bevilja styrelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet avseende 
år 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-07 
Årsredovisning 2018 
Revisionsberättelse 2018
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Ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gården i 
Karlshamns bevarande avseende år 2018 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja styrelsen i stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet 
avseende verksamhetsår 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt § 6 i fastställda stadgar för stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ska 
kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.  
 
Stiftelsen som innehar äganderätten till fastigheten N:o 2 i kv. Triangeln (Skottsbergska 
gården) i Karlshamn har till ändamål att förvalta fastigheten med särskild hänsyn till 
bevarande av byggnaderna och inventarierna som kulturminne. Fastigheten ska under 
stiftelsens tillsyn hållas tillgänglig för allmänheten såsom museum.  
 
Då kommunfullmäktige inte hanterade ansvarsfrihet avseende verksamhetsår 2018 
kvarstår denna uppgift att hantera. Enligt revisionsberättelse lämnad 2019-06-24 av 
revisor Anders Håkansson, Ernst & Young AB, är det revisorns uppfattning att 
årsredovisningen upprättats i enlighet med gällande lagstiftning och att redovisningen 
ger en i alla väsentliga avseende en rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning 
och finansiella resultat för året. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.  
 
Under verksamhetsår 2018 har stiftelsen, liksom tidigare år, erhållit årligt anslag för drift. 
Bidraget möjliggör för stiftelsen att utöver den mest grundläggande tillsynen av 
fastigheten även möjliggör andra aktiviteter. Under år 2018 har renovering av 
fastigheten genomförts, anslutning till fibernät har skett och abonnemang för bredband 
är införskaffat. Viss omklädning av möbler har gjorts och belysning har monterats. 
Guidning i fastigheten har under året erbjudits genom Karlshamns museum. Ett 
hundratal grupper om totalt 1 278 personer har deltagit i guidningen. Utöver det har 
bostadshuset hållits öppet för besök under juni-augusti. Totalt 420 personer besökte då 
gården. Öppethållandet möjliggörs av feriearbetare från kommunen. 2018 spelades det 
igen sommarteater på gården, vilken besöktes av 2 400 betalande besökare. Totalt 
besöktes Skottsbergska gården av 6 199 personer under året, detta är en ökning med 
närmare 50 % i förhållande till föregående år. Stiftelsen framhåller handelsbodens 
öppethållande som den främsta anledningen till ökningen. Gården deltar också i 
aktiviteter kring Östersjöfestivalen, jul och i samband med Kulturnatten.  
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Utifrån lämnad årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse noteras inga hinder 
mot att bevilja styrelsen för Skottsbergska gårdens bevarande ansvarsfrihet avseende 
år 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-07 
Årsredovisning 2018 
Revisionsberättelse 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens bevarande 
 
 
 
 
Anna Persson 
Utredare

581



Stiftelsen

stiftelsen för Skottbergska gårdens i Karlshamn bevarande

Org nr 836200-1748

Ärsredovisning
2At8

ln nehå I lsförteckn ing:

Förvaltn ingsberättelse
Resultaträkning

Balansräkning

Noter
Underskrifter

2

4

5

6

8

44 r),u
dlrl^ lt'rt-'582



Stiftelsen för Skottbergska gårdens i Karlshamn bevarande
Org:836200-1748

FÖRVALTN I NGsBE nÄrre l.sr

Stiftelsen för Skottbergska gårdens i Karlshamn bevarande får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2018. Stiftelsen har sitt säte i Karlshamn.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen som förvärvat äganderätten till fastigheten N:o 2 i kv. Triangeln i Karlshamn, den s.k. Skottbergska
gården, har till ändamål att förvalta denna fastighet med hänsyn särskilt till de å fastigheten befintliga gamla
byggnadernas och inventariernas bevarande för framtiden såsom kulturminnesmärke, ävensom att mottaga
och förvalta gåvor och medel, som inflyter till dessa ändamå1. Fastigheten skall under vederbörlig tillsyn hållas
tillgänglig för allmänheten vid tidpunkt då styrelsen finner lämpligt samt i den omfattning som med husens
karaktär av museum kan anses skäligt.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av fyra ledamöter respektive ersättare, vilka har utsetts av
Karlshamns Kommun: Marie Bengtsson (ordförande), Johan Abrahamson, Lena Häggblad och Bo Rösler och
ersättarna Marianne Abelsson, ulla Birgersson, Ankie Boklund och Kerstin Linde.
Stiftelsens styrelse har därutöver utsett ledamöterna Bengt Norman, Glenn Gustafsson och Leif Lagercrantz
Nordiska Museets representant Fredrik Ehlton har enligt stadgarna närvarorätt vid styrelsens möten
Styrelsen har sammanträtt vid fyra protokotlförda möten.

Efter valet i september 20L8 har ordförande Marie Bengtsson tillsammans med ersättarna Marianne
Abelsson, Ulla Birgersson, Ankie Boklund och Kerstin Linde lämnat styrelsen. Dessutom har Glenn Gustafsson
på egen begäran lämnat styrelsen efter många års engagerat arbete.

Till ny ordförande har kommunfullmäktige utsett Gitte Ejdetjärn. Ledarmöterna Johan Abrahamson och
Lena Häggblad har omvalts samt Mona Wettergren nyvalts liksom ersättarna Anette Höglund, peter
Lorentzen och Britt Karlsson.

Främjande av ändamålet
Anslag till Stiftelsens årliga drift har liksom tidigare erhållits från Karlshamns kommun. Bidraget har återställts
till nivån 240 000 kr, vilket nu möjliggör aktiviteter förutom den mest grundläggande tillsynen av fastigheten
Styrelsen har fastlagt mål och en handlingsplan för detta arbete .

Karlshamns Kommun har i början av året också meddelat att den skuld på 350 000 kr som uppkom i

samband med takrenoveringen har avskrivits. Tillsammans med kommunledningen har principer för underhåll
och finansiering av större underhållsprojekt diskuterats. Stiftelsen åvser att som tidigare i första hand
söka finansiering genom länsstyrelsen. Karlshamns Kommun kommer att hållas löpande informerade om
underhållsbehov och - planer samt är beredda att diskutera eventuellt eforderlig stödfinansiering till
överenskomna projekt.

Under året har dropplisten utefter gatufasaden målats samt har räcken till gårdstrappa och balustraden målats
och renoverats. Gårdstrappan har grundproblem och har rört sig utåtfrån fasaden i sin övre del. Ansökan om bidrag
till projektering av reparationsarbete har skickats till länsstyrelsen. Förhoppningsvis erhålls besked i början av
2019 varefter arbetet kan genomföras därefter, Reparation kan kanske inte göras förrän under 2020, Sprickan hålls
under uppsikt.

På insidan har divan och soffa i den nedre delen av salongen klätts om. Ny "fladdrande" ytterbelysning har
monterats och enklare LED-ljus, liknande stearinljus, har provats i en takkrona.

Sida 2 av B

r,#t;583



Stiftelsen för Skottbergska gårdens i Karlshamn bevarande
Org: 836200-1748

Anslutning till fibernät har skett och ett abonnemang för bredband har anskaffats. Det fasta telefonabonnemanget
är uppsagt och installationer för larmöverföring och telefoni har anpassats till lP- respektive mobiltelefoni.

Guidning för gruppbesökare har året runt erbjudits genom Karlshamns Museums försorg. Ett hundratal grupper med
totalt 1 278 betalande personer har guidats runt på Skottsbergska under året (2ot7;L 464\.
Under juni - augusti har bostadshuset hållits öppet och besökts av sammanlagl 42O enstaka besökare
QaE:2241.
öppethållande har möjliggjorts av att kommunen hjälper till med sommarjobbare, vilka bemannar de fyra
entr6er som Karlshamns Museum hanterar { Museet, Expresshallen, Punschfabriken och Skottsbergska).
Under några år spelades inte sommarteater på gården, men teaterföretaget Sandelius & Co har återkommit
och spelar nu sommarteater igen. 2018 spelades fars för 2 400 {2O17;2179\ vuxna betalande besökare.
Totalt besöktes Skottsbergska av 6 L99 personer, vilket innebär en ökning men nära 50 % i förhållande till
de 4 188 som besökte gården 2017. Huvuddelen av ökningen beror på satsningar på att hålla handelsboden
öppen.

Underfestivaldagarna och kulturnatten samt vid "jul på museetrt den 1:e advent har handelsboden varit
öppen och bemannad av tidsenligt klädd butiksföreståndare tillsammans med den unge Lars Olsson
{ brännvinskungen LO Smith). Försäljning av den nya te-sorten "skottsbergs Blandning" med tydlig smak
av punsch har gått strålande. Karameller och vykort mm erbjöds också. Under kulurnatten i början av
oktober uppträdde återigen sällskapet Carlscrona Rediviva, iklädda tidstrogna kläder, för en uppskattande
publik iSkottbergska Gårdens gemak. I år med en liten musiksoar6 å Carl Mikael Bellman, kompletterande
med visning av huset. Vid dessa senare aktiviteter är det gratis entr6 och sammanlagt har ca l" 700 personer
räknats in, varav över hälften under festivaldagarna.

Stiftelsen har under året haft vaktmästare inhyrd från Karlshamns Museum påd deltid. Förutom lnge
Strömbeck ( 50 % ) har Kristian Andersson anställts under året också han med 50 % tjänstgöring på
Skottsbergska. Tack vare det återställda driftsbidraget har alltså Skottsbergska åter fått vaktmästartjänst
på heltid, nu delvis arbetande också med marknadsföring och evenemang av olika slag.

FLERÅRSöVERSIKT

2018 2017 2016

Stiftelsens intäkter

Förva ltn ingsresultat

Årets resultat

Förmögenhet

Eget kapital

Fritt eget kapital

300 850

2544

2544

552 183

976 3.82

224319

0

2827L9

73 448

73 171

L92 639

623 639

-1.32 22s

o

193 140

-2271A

-2271.O

LL2 468

550 468

-205 395

0Beviljade medel / ansla ob
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Stiftelsen för Skottbergska gårdens i Karlshamn bevarande
Org: 8362OO-1748

RESULTATNÄTruIruC

Stiftelsens intäkter
Bidrag

övriga rörelsei ntä kter
Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader
Externa kostnader
Personal kostnade r
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa stiftelsens kostnader

Förvaltningsresultat

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Not 2018-01-01
--2018-LZ-3!

240 000

60 850

2017-ot-01
--2417-12-31

24L 000

417L9

2

300 850

-173 362
-IL7 944

-7 000

282719

-1,77 652
-90 620

-7 000
-298 305

2544

-209 272

73 448

-2770

2544

2544

-277

7317L

73 t7L

o
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Stiftelsen för Skottbergska gårdens i Karlshamn bevarande
Org:836200-1748

BALANSRAKNING

flLLGÅNGAR

Anläggni ngstillgånga r
M ate ri el I a a n I ö gg n i n gsti I I gå n ga r
Byggnader och mark
lnventarier, verktyg och installationer
S u m m a mate ri el I a a n I ö ggn i n gsti ll gå ngar

Summa anläggningstillgångar

Omsättni ngstil lgångar

Kortfri sti g a fo rd ri n ga r
Övriga fordringar
Su mm a övri go ford ri ngar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMATILTGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital
Bundet eget kspital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Bundet eget kapital vid årets slut

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

Överfört till och från bundet eget kapital
Avskriven skuld Karlshamns Kommun

Ärets resultat
Fritt eget kapital vid årets slut

Summa eget kapital

Koftfristiga skulder

övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

3

4

Not

Not

424000

424000

257

2018-12-31

324 000
L00 000

20!7-t2-3L

331 000
L00 000
431 000

431 000

26\
26t 26L

s42378560 111

5

550 111

s60372

984372

2018-12-31

755 863

542 378

s42639

973 639

20t7-t2-3t

75s 853
755 863

-132225

0
350 000

2544

755 863

-205 395

o

73 177
220 379

976 182

0
8 189

-L32 225

523 639

350 000
0

8 189 3s0 000

973 639SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUTDER
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Stiftelsen för Skottbergska gårdens i Karlshamn bevarande
Org:836200-1748

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättatad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 (K2) Årsredovisning i
mindre företag. Räkenskapsåret2077 är första året stiftelsen tillämpar BFNAR 20L6:IO (K2) vilket kan innebära
bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Alla belopp redovisas i hela kronor om inget annat anges. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Finansiella anläggningstillgångar
lnnehav av överlåtbara värdepapper utgör en värdepappersportfölj. I de fall portföljens bokförda värde
överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt
donationskapital, senare donerat kapital). Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat.

Den del av årets resultat som avser realisationsvinstl -förlust samt eventuell nedskrivning omförs till bundet
eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som enligt stadgarna skall kapitaliseras. Resterande
del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital,

Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar
upptagna till bokfört värde minskat med skulder.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.
Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

M ate riet ls a n lö g g ni ng stillgå nga r
Byggnader 50 år

Sida 6 av 8 #tl/"^-
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Stiftelsen för Skottbergska gårdens i Karlshamn bevarande
0rg:836200-1748

Not 2 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Not 3 Byggnader och Mark

Acku m ule rad e a nskaff ni ngsvö rd e n

Vid årets början och slut

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

Not 4 lnventarier, verktyg och installationer

Ac k u m u I e ra d e a n s kaffn i ng svö rd e n
Vid årets början

Planenligt restvärde vid årets slut

2018
-7 000

2017
-7 000

-7 000

2018-t2-31

450 000

-119 000
-7 000

-7 000

2017-L2-31

450 000

-112 000
-7 000

-125 000

324 000

2018-12-31

100 000

-119 000

331 000

2017-12-3L

100 000
100 000

100 000

100 000

100 000

B
6L
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Stiftelsen för Skottbergska gårdens i Karlshamn bevarande
Org: 836200-1748

Not 5 Eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Donationskapital
Donationskapital
Giders donation Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång

Omföring inom eget kapital
- avskriven skuld Karlshamns Kommun

Årets resultat
Belopp vid räkenskapsårets slut

Anders Håkansson

Auktoriserad revisor

558 595 3,87 268 -132225

350 000

2 544
568 595 t87 268 228319

Karlshamn 2079-ob-aY

För Stiftelsen för Skottbergska gårdens i Karlshamn bevarande

ne

n Abrahamson

Norman

GI Gustavsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019- 96-2Q
Ernst & Young AB

Lena Häggblad
\

Leif

\
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EY
Building a better
working world

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Skottsbergska gården, org.nr 836200-1748.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Skottsbergska gården för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2OL8-
r2-3r.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Reyisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Sfyre/sens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
anvånda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.

Reyisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att
årsredovisningen som helhet inte innehåller några våsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheier eller på

fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på

fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effekti-
viteten i den interna kontrollen.

. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i

redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de in-
hämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revi-
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

r utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsef ulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

Ä member fir m ot Er nst & Yo!ng Global Limitecl "t\
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Skottsbergska
gården för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Vi har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Reyisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Sfyre/sens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Reyisorns ansyatr

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen.

. på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig såkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i

risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttala nde.

Kartskrona ae{L9 tG 2079

Ernst & Young AB

Anders Håkansson
Auktoriserad revisor

A member firnr of Ernst & Young Global Limited

2 (2)
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
att ge igångsättningsbeslut för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg (alternativ 
1), på samma plats som befintlig byggnad, med en investeringsbudget om 30 000 tkr  
 
att delegera till Fastighetschefen att godkänna entreprenadhandlingarna och teckna Fas 
2 i partneringupphandling inom ram för budget om 30 000 tkr 
 
att ge fastighetschefen i uppdrag att begära rivningslov för befintlig byggnad på torget 
 
att bemyndiga ombud/fastighetschefen att i övrigt teckna erforderliga handlingar för 
projektets genomförande  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att till 2020 års investeringsbudget överföra 10 mnkr från ej nyttjade medel inom 2019 
års investeringsbudget för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg 
 
att till 2021 års investeringsbudget överföra 20 mnkr från ej nyttjade medel inom 2019 
års investeringsbudget för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg. 
 
Reservationer 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
sitt eget yrkande.   
 
Sammanfattning 
 
Torget i Karlshamn är viktigt för staden, därför beslutade Kommunstyrelsen att 
upphandla en entreprenör i partnering och uppdrog åt fastighetschefen att 
återrapportera förslag på åtgärder, kostnader och tidsplan till KS. 
 
PEAB upphandlades via partnering i augusti 2019. I uppdraget ingick att först se över 
om nuvarande byggnad ska renoveras eller rivas. Om den ska rivas ska det ses över 
om en ny byggnad ska byggas på befintlig plats eller på en ny plats. Åtgärderna ska 
kostnadsbestämmas och tidsbestämmas. 
 
För att bedöma möjligheterna att bygga på befintlig plats har en annan arkitekt, Bjartmar 
och Hylta, kontaktats och de har ritat en byggnad på samma plats som dagens 
byggnad. Denna byggnation har prissatts av PEAB till 30 000 tkr. Detta benämns som 
alternativ 1. 
 
SWECO Arkitekts vann i maj 2013 en tävling för utformning av Karlshamns torg. Under  
2017 projekterades byggnaden med tillhörande markytor fram. Den byggnad och plats 
som projekterades fram har nu prissatts av PEAB och den beräknade kostnaden för 
byggnaden och vissa nödvändiga kringliggande markarbeten är 38 400 tkr. Detta 
benämns som alternativ 2. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Beslutsunderlag 
 
Redovisning av alternativ och kostnader 
Investeringskalkyl alternativ 1 
Investeringskalkyl alternativ 2 
 
Yrkanden 
 
Mats Dalbom (C), Bodil Frigren Ericsson (L), Elin Petersson (M), Britt Jämstorp (KD) och 
Magnus Sandgren (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar återremiss på arbetsutskottets förslag för att ta fram 
en helhetsbild för renovering av byggnad och övrig torgyta.  
 
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 propositionen på arbetsutskottets förslag och finner 
kommunstyrelsen besluta enligt det.   
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kommunstyrelsen
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
  
att ge igångsättningsbeslut för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg (alternativ 
1), på samma plats som befintlig byggnad, med en investeringsbudget om 30 000 tkr  
 
att delegera till Fastighetschefen att godkänna entreprenadhandlingarna och teckna Fas 
2 i partneringupphandling inom ram för budget om 30 000 tkr 
 
att ge fastighetschefen i uppdrag att begära rivningslov för befintlig byggnad på torget 
 
att bemyndiga ombud/fastighetschefen att i övrigt teckna erforderliga handlingar för 
projektets genomförande  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att till 2020 års investeringsbudget överföra 10 mnkr från ej nyttjade medel inom 2019 
års investeringsbudget för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg 
 
att till 2021 års investeringsbudget överföra 20 mnkr från ej nyttjade medel inom 2019 
års investeringsbudget för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg. 
 
Elin Petersson (M), Bodil Frigren Ericsson (L) och Britt Jämstorp (KD) deltar ej i beslutet 
vid dagens sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Torget i Karlshamn är viktigt för staden, därför beslutade Kommunstyrelsen att 
upphandla en entreprenör i partnering och uppdrog åt fastighetschefen att 
återrapportera förslag på åtgärder, kostnader och tidsplan till KS. 
 
PEAB upphandlades via partnering i augusti 2019. I uppdraget ingick att först se över 
om nuvarande byggnad ska renoveras eller rivas. Om den ska rivas ska det ses över 
om en ny byggnad ska byggas på befintlig plats eller på en ny plats. Åtgärderna ska 
kostnadsbestämmas och tidsbestämmas. 
 
För att bedöma möjligheterna att bygga på befintlig plats har en annan arkitekt, Bjartmar 
och Hylta, kontaktats och de har ritat en byggnad på samma plats som dagens 
byggnad. Denna byggnation har prissatts av PEAB till 30 000 tkr. Detta benämns som 
alternativ 1. 
 
SWECO Arkitekts vann i maj 2013 en tävling för utformning av Karlshamns torg. Under  
2017 projekterades byggnaden med tillhörande markytor fram. Den byggnad och plats 
som projekterades fram har nu prissatts av PEAB och den beräknade kostnaden för 
byggnaden och vissa nödvändiga kringliggande markarbeten är 38 400 tkr. Detta 
benämns som alternativ 2. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av alternativ och kostnader 
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Investeringskalkyl alternativ 1 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-02-28 Dnr: 2017/491 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 91 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 61 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Beslut om igångsättning av projektet utveckling av torget (Karlshamn 2:1) 
samt investeringsbudget 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
  
att ge igångsättningsbeslut för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg (alternativ 
1), på samma plats som befintlig byggnad, med en investeringsbudget om 30 000 tkr  
 
att delegera till Fastighetschefen att godkänna entreprenadhandlingarna och teckna Fas 
2 i partneringupphandling inom ram för budget om 30 000 tkr 
 
att ge fastighetschefen i uppdrag att begära rivningslov för befintlig byggnad på torget 
 
att bemyndiga ombud/fastighetschefen att i övrigt teckna erforderliga handlingar för 
projektets genomförande  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att till 2020 års investeringsbudget överföra 10 mnkr från ej nyttjade medel inom 2019 
års investeringsbudget för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg 
 
att till 2021 års investeringsbudget överföra 20 mnkr från ej nyttjade medel inom 2019 
års investeringsbudget för byggnation av ny byggnad på Karlshamns torg. 
 
Sammanfattning 
 
Torget i Karlshamn är viktigt för staden, därför beslutade Kommunstyrelsen att 
upphandla en entreprenör i partnering och uppdrog åt fastighetschefen att 
återrapportera förslag på åtgärder, kostnader och tidsplan till KS. 
 
PEAB upphandlades via partnering i augusti 2019. I uppdraget ingick att först se över 
om nuvarande byggnad ska renoveras eller rivas. Om den ska rivas ska det ses över 
om en ny byggnad skall byggas på befintlig plats eller på en ny plats. Åtgärderna skall 
kostnadsbestämmas och tidsbestämmas. 
 
För att bedöma möjligheterna att bygga på befintlig plats har en annan arkitekt, Bjartmar 
och Hylta, kontaktats och de har ritat en byggnad på samma plats som dagens 
byggnad. Denna byggnation har prissatts av PEAB till 30 000 tkr. Detta benämns som 
alternativ 1. 
 
SWECO Arkitekts vann i maj 2013 en tävling för utformning av Karlshamns torg. Under  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-02-28 Dnr: 2017/491 

 

2017 projekterades byggnaden med tillhörande markytor fram. Den byggnad och plats 
som projekterades fram har nu prissatts av PEAB och den beräknade kostnaden för 
byggnaden och vissa nödvändiga kringliggande markarbeten är 38 400 tkr. Detta 
benämns som alternativ 2. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av alternativ och kostnader 
Investeringskalkyl alternativ 1 
Investeringskalkyl alternativ 2 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Magnus Persson 
Fastighetschef
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KARLSHAMNS KOMMUN - INVESTERINGSKALKYL för investeringar större än 7 mnkr eller med en ökad driftpåverkan större än 1 mnkr
Förvaltning Verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Projektets namn Projektnummer Prioritering
Utveckling av torget, byggnation av nytt hus på befintlig plats 1320 1
1. Beskrivning av investeringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:

Investeringskalkylen stämmer överens med policy och riktlinjer för investeringar och leasing (ja/ nej) ja Investeringskalkylen stämmer överens med upphandlings- och inköpspolicy med tillhörande
riktlinjer /ja/ nej)

ja

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

3. Utgifter och inkomster
Utgifter (spec) kvm kr/kvm Total 2019 2020 2021 2023 2024 2025
Entreprenad fas2 partnering -20 899 400 -6 269 820  -14 629 580  summan korrigeras beroende på rivningskostnadens storlek
Upparbetat tom 2020 -200 000 -200 000 
Interna timmar -500 000 -250 000 -250 000

Besiktning kontroll -1 200 000 -600 000 -600 000
Anslutningsavgift 0 0
Konstnärlig utsmyckning -220 000 -44 000 -176 000
Risk/oförutsett -6 000 000 -3 000 000 -3 000 000
Bygglov -300 000 -300 000
Arkelogi -50 000 -50 000
Övrigt -500 000 -500 000

Summa utgifter -29 869 400  -200 000  -11 013 820 -18 655 580 0 0 0 
Inkomster (spec)

0
0
0

Summa inkomster 0 0 0 0 0 0 0
Sa nettoinvest. -29 869 400 -200 000 -11 013 820 -18 655 580 0 0 0

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (kr i löpande priser)
Uppräkning Index 2019 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,40
Kostnader (spec) Kr/kvm kvm 2019 2020 (halv) 2021(halv) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2039
Administration -21 650 -7 101 -14 485 -14 775 -15 071 -15 071 -15 288 -15 561 -15 834 -15 834 -15 834 -15 834 -15 834 -15 834 -15 834 -15 834 -15 834 -15 834 -15 834 -15 834 -15 834
Uppvärmning/kyla -41 650 -13 863 -28 281 -28 847 -29 424 -29 424 -29 848 -30 381 -29 424 -29 424 -29 424 -29 424 -29 424 -29 424 -29 424 -29 424 -29 424 -29 424 -29 424 -29 424 -29 424
El -35 650 -11 835 -24 142 -24 625 -25 118 -25 118 -25 480 -25 935 -25 118 -25 118 -25 118 -25 118 -25 118 -25 118 -25 118 -25 118 -25 118 -25 118 -25 118 -25 118 -25 118
VA -8 650 -2 705 -5 518 -5 629 -5 741 -5 741 -5 824 -5 928 -5 741 -5 741 -5 741 -5 741 -5 741 -5 741 -5 741 -5 741 -5 741 -5 741 -5 741 -5 741 -5 741
Tillsynskötsel -59 650 -19 950 -40 697 -41 511 -42 341 -42 341 -42 952 -43 719 -42 341 -42 341 -42 341 -42 341 -42 341 -42 341 -42 341 -42 341 -42 341 -42 341 -42 341 -42 341 -42 341
Sophämntning -5 650 -1 691 -3 449 -3 518 -3 588 -3 588 -3 640 -3 705 -3 588 -3 588 -3 588 -3 588 -3 588 -3 588 -3 588 -3 588 -3 588 -3 588 -3 588 -3 588 -3 588
Avhjälpande underhåll -15 650 -5 072 -10 347 -10 554 -10 765 -10 765 -10 920 -11 115 -10 765 -10 765 -10 765 -10 765 -10 765 -10 765 -10 765 -10 765 -10 765 -10 765 -10 765 -10 765 -10 765
Planerat underhåll (0 kr/år de första 5 åren, därefter halva kostnaden i 5 år)) -180 650 0 0 0 0 0 -65 520 -66 690 -67 860 -69 030 -70 200 -142 740 -145 080 -147 420 -149 760 -152 100 -154 440 -156 780 -159 120 -161 460 -163 800
Försäkring -10 650 -3 381 -6 898 -7 036 -7 177 -7 177 -7 280 -7 410 -7 177 -7 177 -7 177 -7 177 -7 177 -7 177 -7 177 -7 177 -7 177 -7 177 -7 177 -7 177 -7 177

Rivning av nuvarande byggnad -1 100 600
Nedskrivning av torgpaviljongen 0

Avgående kostnader för dagens byggnad
hyresintäkter -160 900 -328 236 -334 801 -341 497 -348 327 -355 293 -360 416 -366 852 -373 288 -379 724 -386 160 -392 596 -399 032 -405 468 -411 904 -418 340 -424 776 -431 212 -437 648 -444 084 -450 520
kostader 259 000 528 360 538 927 549 706 560 700 571 914 580 160 590 520 600 880 611 240 621 600 631 960 642 320 652 680 663 040 673 400 683 760 694 120 704 480 714 840 725 200

Städkostnader offentliga toaletter, dagens kostnad 107 000 kr/år -40 800 -83 232 -84 897 -86 595 -88 326 -89 600 -91 200 -92 800 -94 400 -96 000 -97 600 -99 200 -100 800 -102 400 -104 000 -105 600 -107 200 -108 800 -110 400 -112 000

Avskrivning (byggnad/inst) 3,33% 0 -497 326 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651 -994 651
Intern ränta 1,50% -224 021 -425 661 -410 742 -395 822 -380 902 -365 982 -351 063 -336 143 -321 223 -306 303 -291 383 -276 464 -261 544 -246 624 -231 704 -216 785 -201 865 -186 945 -172 025 -157 106

Summa kostnader 0 -1 002 500 -627 619 -1 433 236 -1 418 575 -1 403 919 -1 386 483 -1 437 241 -1 423 690 -1 403 850 -1 387 776 -1 371 702 -1 426 998 -1 412 095 -1 397 191 -1 382 287 -1 367 383 -1 352 480 -1 337 576 -1 322 672 -1 307 768 -1 292 864
Intäkter kvm kr/kvm
Hyresintäkt café, index 2% 300 2 000 300 000 612 000 624 240 636 725 649 459 662 448 672 000 684 000 696 000 708 000 720 000 732 000 744 000 756 000 768 000 780 000 792 000 804 000 816 000 828 000
Hyresintäkt offentliga toaletter, dagens hyra 127 000 kr/år 40 5 000 100 000 204 000 208 080 212 242 216 486 220 816 224 000 228 000 232 000 236 000 240 000 244 000 248 000 252 000 256 000 260 000 264 000 268 000 272 000 276 000

Summa intäkter 0 400 000 816 000 832 320 848 966 865 946 883 265 896 000 912 000 928 000 944 000 960 000 976 000 992 000 1 008 000 1 024 000 1 040 000 1 056 000 1 072 000 1 088 000 1 104 000
Summa nettokostnader -1 002 500 -227 619 -617 236 -586 255 -554 952 -520 538 -553 977 -527 690 -491 850 -459 776 -427 702 -466 998 -436 095 -405 191 -374 287 -343 383 -312 480 -281 576 -250 672 -219 768 -188 864
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KARLSHAMNS KOMMUN - INVESTERINGSKALKYL för investeringar större än 7 mnkr eller med en ökad driftpåverkan större än 1 mnkr
Förvaltning Verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Projektets namn Projektnummer Prioritering
Utveckling av torget, byggnation av nytt hus på ny plats 1320 1
1. Beskrivning av investeringen och hur den leder till förbättrat resultat av KF och Nämndens mål
Relevant verksamhetsmål/ nämndsmål:

Investeringskalkylen stämmer överens med policy och riktlinjer för investeringar och leasing (ja/ nej) ja Investeringskalkylen stämmer överens med upphandlings- och inköpspolicy med tillhörande
riktlinjer /ja/ nej)

ja

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

3. Utgifter och inkomster
Utgifter (spec) kvm kr/kvm Total 2019 2020 2021 2023 2024 2025
Entreprenad fas2 partnering -29 001 950 -8 700 585  -20 301 365  summan korrigeras beroende på rivningskostnadens storlek
Upparbetat tom 2020 -200 000 -200 000 
Interna timmar -500 000 -250 000 -250 000

Besiktning kontroll -1 200 000 -600 000 -600 000
Anslutningsavgift -900 000 -900 000
Konstnärlig utsmyckning -300 000 -60 000 -240 000
Risk/oförutsett -5 000 000 -2 500 000 -2 500 000
Bygglov -300 000 -300 000
Arkelogi -500 000 -500 000
Övrigt -500 000 -500 000

Summa utgifter -38 401 950  -200 000  -13 410 585 -24 791 365 0 0 0 
Inkomster (spec)

0
0
0

Summa inkomster 0 0 0 0 0 0 0
Sa nettoinvest. -38 401 950 -200 000 -13 410 585 -24 791 365 0 0 0

4. Beräknade driftskostnader och intäkter (kr i löpande priser)
Uppräkning Index 2019 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,40

Kostnader (spec) Kr/kvm kvm 2019 2020 (halv) 2021(halv) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2039
Administration -21 500 -5 462 -11 143 -11 366 -11 593 -11 593 -11 760 -11 970 -12 180 -12 180 -12 180 -12 180 -12 180 -12 180 -12 180 -12 180 -12 180 -12 180 -12 180 -12 180 -12 180
Uppvärmning/kyla -41 500 -10 664 -21 755 -22 190 -22 634 -22 634 -22 960 -23 370 -22 634 -22 634 -22 634 -22 634 -22 634 -22 634 -22 634 -22 634 -22 634 -22 634 -22 634 -22 634 -22 634
El -35 500 -9 104 -18 571 -18 943 -19 321 -19 321 -19 600 -19 950 -19 321 -19 321 -19 321 -19 321 -19 321 -19 321 -19 321 -19 321 -19 321 -19 321 -19 321 -19 321 -19 321
VA -8 500 -2 081 -4 245 -4 330 -4 416 -4 416 -4 480 -4 560 -4 416 -4 416 -4 416 -4 416 -4 416 -4 416 -4 416 -4 416 -4 416 -4 416 -4 416 -4 416 -4 416
Tillsynskötsel -59 500 -15 346 -31 306 -31 932 -32 570 -32 570 -33 040 -33 630 -32 570 -32 570 -32 570 -32 570 -32 570 -32 570 -32 570 -32 570 -32 570 -32 570 -32 570 -32 570 -32 570
Sophämntning -5 500 -1 301 -2 653 -2 706 -2 760 -2 760 -2 800 -2 850 -2 760 -2 760 -2 760 -2 760 -2 760 -2 760 -2 760 -2 760 -2 760 -2 760 -2 760 -2 760 -2 760
Avhjälpande underhåll -15 500 -3 902 -7 959 -8 118 -8 281 -8 281 -8 400 -8 550 -8 281 -8 281 -8 281 -8 281 -8 281 -8 281 -8 281 -8 281 -8 281 -8 281 -8 281 -8 281 -8 281
Planerat underhåll (0 kr/år de första 5 åren, därefter halva kostnaden i 5 år)) -180 500 0 0 0 0 0 -50 400 -51 300 -52 200 -53 100 -54 000 -109 800 -111 600 -113 400 -115 200 -117 000 -118 800 -120 600 -122 400 -124 200 -126 000
Försäkring -10 500 -2 601 -5 306 -5 412 -5 520 -5 520 -5 600 -5 700 -5 520 -5 520 -5 520 -5 520 -5 520 -5 520 -5 520 -5 520 -5 520 -5 520 -5 520 -5 520 -5 520

Rivning av nuvarande byggnad -998 050
Nedskrivning av torgpaviljongen 0

Avgående kostnader för dagens byggnad
hyresintäkter -160 900 -328 236 -334 801 -341 497 -348 327 -355 293 -360 416 -366 852 -373 288 -379 724 -386 160 -392 596 -399 032 -405 468 -411 904 -418 340 -424 776 -431 212 -437 648 -444 084 -450 520
kostader 259 000 528 360 538 927 549 706 560 700 571 914 580 160 590 520 600 880 611 240 621 600 631 960 642 320 652 680 663 040 673 400 683 760 694 120 704 480 714 840 725 200

Städkostnader offentliga toaletter, dagens kostnad 107 000 kr/år -40 800 -83 232 -84 897 -86 595 -88 326 -89 600 -91 200 -92 800 -94 400 -96 000 -97 600 -99 200 -100 800 -102 400 -104 000 -105 600 -107 200 -108 800 -110 400 -112 000

Avskrivning (byggnad/inst) 3,33% 0 -639 392 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785 -1 278 785
Intern ränta 1,50% -288 015 -547 257 -528 075 -508 893 -489 711 -470 529 -451 348 -432 166 -412 984 -393 802 -374 621 -355 439 -336 257 -317 075 -297 894 -278 712 -259 530 -240 348 -221 166 -201 985

Summa kostnader 0 -899 950 -818 542 -1 808 084 -1 788 543 -1 768 995 -1 747 298 -1 778 210 -1 759 545 -1 736 042 -1 715 436 -1 694 830 -1 729 125 -1 709 419 -1 689 713 -1 670 007 -1 650 301 -1 630 596 -1 610 890 -1 591 184 -1 571 478 -1 551 773
Intäkter kvm kr/kvm
Hyresintäkt café, index 2% 350 2 000 350 000 714 000 728 280 742 846 757 703 772 857 784 000 798 000 812 000 826 000 840 000 854 000 868 000 882 000 896 000 910 000 924 000 938 000 952 000 966 000
Hyresintäkt offentliga toaletter, dagens hyra 127 000 kr/år 30 5 000 75 000 153 000 156 060 159 181 162 365 165 612 168 000 171 000 174 000 177 000 180 000 183 000 186 000 189 000 192 000 195 000 198 000 201 000 204 000 207 000

Summa intäkter 0 425 000 867 000 884 340 902 027 920 067 938 469 952 000 969 000 986 000 1 003 000 1 020 000 1 037 000 1 054 000 1 071 000 1 088 000 1 105 000 1 122 000 1 139 000 1 156 000 1 173 000
Summa nettokostnader -899 950 -393 542 -941 084 -904 203 -866 968 -827 231 -839 742 -807 545 -767 042 -729 436 -691 830 -709 125 -672 419 -635 713 -599 007 -562 301 -525 596 -488 890 -452 184 -415 478 -378 773
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Torget
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• PEAB upphandlad i partnering
• Fastighetschefens uppdrag:

• Se över möjlighet till renovering
• Se över möjlighet att bygga på ny plats
• Se över möjlighet att bygga på befintlig plats
• Kostnadsberäkningar och tidsaxel för respektive 

alternativ.
• Redovisa för att få politiskt beslut om viljeinritning.
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Renovering

• Utredningar är gjorda av byggnaden som visar på 
att en renovering blir genomgående vilket kommer 
resultera i nybyggnadskrav där bland annat 
energikrav påverkar byggnaden.

• Går ej att garantera långsiktigheten i en renovering 
av detta slag.

• Svårt att få lokalen ändamålsenlig för en 
verksamhet.

• Kostnadsberäkning från 2017 anger att en 
renovering kostar cirka 12 000 tkr och kommer 
hålla i cirka 10 år.
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Bygga på ny plats

• SWECO arkitekts vann i maj 2013 en tävling om 
torgets utformning.

• Projektet var nära att genomföras, men stoppades 
2018

• Vi har valt att titta på denna byggnad igen i ett 
förslag på att bygga på ny plats.

• Finns framtagna skisser på att minska byggnaden 
och bara ha ett café
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Kostnader och tidsplan

• PEAB har beräknat kostnaden för denna byggnad 
till 38 400 tkr

• Tidigast kan byggnaden stå klar våren 2022
• Risker

• Arkeologisk undersökning måste genomföras
• Status på inkommande ledningar mm
• Överklaganden
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Bygga på befintlig plats

• För att utreda detta har arkitektfirman Bjartmar 
och Hylta använts.

• Har tittat på befintlig plats och byggnad
• Fått i uppdrag att skapa en modern version av 

Hanna Victorsson dvs ”Hanna Victorsson 2030”.
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Kostnader och tidsplan

• PEAB har beräknat kostnaden för denna byggnad 
till 30 000 tkr

• Tidigast kan byggnaden stå klar sommaren 2021 
• Risker

• Arkeologi om man gräver runt byggnaden
• Status på inkommande ledningar mm
• Överklaganden
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Sammanfattning

Kostnad Klart tidigast Beräknad 
livslängd

renovering 12 000 tkr Ej utrett Cirka 10 år

Ny plats 38 400 tkr Våren 2022 40 år

Befintlig plats 30 000 tkr Sommaren 2021 40 år
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Tack!
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
att uppdra åt Stadsvapnet i Karlshamn AB att på bolagsstämma fastställa reviderad 
bolagsordning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet föreslår att bolagsordningens för Stadsvapnet i Karlshamn AB revideras 
vad avser styrelsens sammansättning. Revideringen innebär att styrelsen framgent alltid 
ska bestå av sju ledamöter. Kretsen ledamöterna får väljas ur utökas i förslaget, från att 
tidigare ha omfattat kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, till att det enda hinder 
som ska föreligga vid val är att ledamöterna inte får väljas bland de ledamöter som har 
uppdrag i annat helägda kommunalt bolag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 
Förslag till reviderad bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:S beslut § 11, 2020-02-10 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reviderad bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
att uppdra åt Stadsvapnet i Karlshamn AB att på bolagsstämma fastställa reviderad 
bolagsordning. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet föreslår att bolagsordningens för Stadsvapnet i Karlshamn AB revideras 
vad avser styrelsens sammansättning. Revideringen innebär att styrelsen framgent alltid 
ska bestå av sju ledamöter. Kretsen ledamöterna får väljas ur utökas i förslaget, från att 
tidigare ha omfattat kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, till att det enda hinder 
som ska föreligga vid val är att ledamöterna inte får väljas bland de ledamöter som har 
uppdrag i annat helägda kommunalt bolag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 
Förslag till reviderad bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:S beslut § 11, 2020-02-10
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-02-03 Dnr: 2020/494 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 69 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 64 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Revidering av bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reviderad bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
att uppdra åt Stadsvapnet i Karlshamn AB att på bolagsstämma fastställa reviderad 
bolagsordning. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsvapnet föreslår att bolagsordningens för Stadsvapnet i Karlshamn AB revideras 
vad avser styrelsens sammansättning. Revideringen innebär att styrelsen framgent alltid 
ska bestå av sju ledamöter. Kretsen ledamöterna får väljas ur utökas i förslaget, från att 
tidigare ha omfattat kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, till att det enda hinder 
som ska föreligga vid val är att ledamöterna inte får väljas bland de ledamöter som har 
uppdrag i annat helägda kommunalt bolag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 
Förslag till reviderad bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Stadsvapnet i Karlshamn AB:S beslut § 11, 2020-02-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
 
 
Anna Persson 
Utredare
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 
Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut. 
Beslut: KF § 133, 2018-10-22 
Reviderat: KF § xx, 2020-xx-xx 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Bolagsordning för Stadsvapnet 
i Karlshamn AB (556427-2382) 

 

         FÖRSLAG 
 
 
 
 

Bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB 
 
Firma  

§ 1 
 
Bolagets firma är Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 

Säte 

§ 2 
 
Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län. 
 

Föremål för bolagets verksamhet 

§ 3 
 
Bolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala bolag. Bolaget ska utgöra moderbolag i en koncern 
som omfattar Karlshamns kommuns helägda bolag. 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 

§ 4 
 
Verksamheten ska bedrivas för Karlshamns kommuns räkning.  
 
Bolagets syfte är att optimera och samordna den ekonomiska verksamheten i de 
kommunala bolagen samt bidra  till utvecklingen inom Karlshamns kommun. 
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlshamns kommun. 
 
 

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning 

§ 5 
 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Karlshamns kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
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Aktiekapital 

§ 6 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor. 

 

Antal aktier 

§ 7 
 
I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier. 

 

Styrelse 

§ 8 
 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 

 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun bland kommunstyrelsens ledamöter 
med ersättare och dotterbolagens ordförande för tiden från den årsstämma som följer närmast efter 
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 
 
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun. Ledamot i annat helägt kommunalt 
bolag ska inte anses valbar till uppdrag som styrelseledamot i Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 

Revisorer 

§ 9 
 
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag. 

 
Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet. 

 

Lekmannarevisorer 

§ 10 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Karlshamns 
kommun utse en lekmannarevisor. 
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Kallelse till bolagsstämma 

§ 11 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse ska 
ske genom e-post. 

 

 
Ärenden på årsstämma 

§ 12 
 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av dagordning 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns 
granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

8. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultat- och koncernbalansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

 
9. 

 
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn 

10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och 
lekmannarevisor 

11. Val av auktoriserad revisor 

12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.  

 

Räkenskapsår 

§ 13 
 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
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Firmateckning 

§ 14 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder. 
 

Inspektionsrätt 

§ 15 
 
Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i 
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej 
möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

Ändring av bolagsordningen 

§ 16 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlshamns 
kommun. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2020-02-10 

Sida 1(2) 

 

 

Plats och tid Karlshamnsbostäder, klockan 10:00—11:15 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Per-Ola Mattsson Vice ordförande (S) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Mats Bondesson Ledamot (C) 

Arbetstagar-
representanter 

Glenn Olofsson, TCO 
Roger Bengtsson, LO 
    
    

Övriga Daniel Wäppling, VD 
Marie Nilsson, vice VD 
Anna Persson, utredare 
Kristina Söderling, VD Karlshamnsbostäder AB §§ 1-3 
Therese Ericsson, ekonomichef Karlshamnsbostäder del av § 3 
Elisabeth Bååth, marknadschef Karlshamnsbostäder del av § 3 

 

Paragrafer §§ 1-14  

Utses att justera Bodil Frigren Ericsson 

Justeringsdatum  2020-02-20 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Anna Persson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
   
Justerande ………………………………………… 

Bodil Frigren Ericsson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

633



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
2020-02-10 

Sida 2(2) 

 

 
§ 11 Revidering av bolagsordning för Stadsvapnet i karslhamn AB 
 
Stadsvapnet i Karlshamn ABs beslut 
 
Stadsvapnet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reviderad bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag föreligger om att revidera bolagsordningen för Stadsvapnet i Karlshamn AB vad 
avser styrelsens sammansättning. Revideringen innebär att styrelsen framgent alltid ska 
bestå av sju ledamöter. Kretsen ledamöterna får väljas ur utökas i förslaget, från att 
tidigare ha omfattat kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, till att det enda hinder 
som ska föreligga vid val är att ledamöterna inte får väljas bland de ledamöter som har 
uppdrag i annat helägda kommunalt bolag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 
Förslag till reviderad bolagsordning för Stadsvapnet, 2020-02-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-02-03 Dnr: 2018/3932 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 
 
Val av styrelse i Stadsvapnet i Karlshamn AB 2021-2022 
 
Förslag till beslut 
 
att med anledning av antagande av ny bolagsordning entlediga Stadsvapnet i 
Karlshamn AB:s styrelse KF § 187/2018 
 
att välja följande styrelse för Stadsvapnet i Karlshamn AB till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023: 
 
Marie Sällström (S) 
Johnny Persson (S) 
Magnus Sandgren (M)  
Görgen Lennarthsson (SD)  
Mats Bondesson (C) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 
Claes Jansson (MP) 
 
att utse Marie Sällström till ordförande 
 
att utse Johnny Persson till vice ordförande 
 
att uppdra åt ägarombudet att fastställa ny styrelse vid bolagsstämma 
 
att beslutet träder i kraft då bolagsstämma i Stadsvapnet i Karlshamn AB fastställt den 
nya bolagsordningen.  
 
Sammanfattning 
 
Förslag föreligger om att revidera bolagsordningen avseende det kommunala helägda 
bolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB. Förändringen avser en ändring av 
styrelsesammansättning.  
 
Då kommunfullmäktige beslutar om ny bolagsordning och Stadsvapnet fastställer 
densamma vid bolagsstämma kan inte befintlig styrelse kvarstå då dess 
sammansättning strider mot gällande bolagsordning. Kommunfullmäktige har således att 
entlediga styrelsen och välja en ny i enlighet med bolagsordningen. 
 
Valberedningen har lämnat ett förslag till styrelse utifrån ny bolagsordning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 
Partigruppernas nomineringar 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-02-03 Dnr: 2018/3932 

 

Beslutet skickas till 
 
Stadsvapnet i Karlshamn AB 
Ägarombud 
Envar vald 
Envar entledigad 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Hemsidan 
 
 
 
Anna Persson 
Utredare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att Kreativum i Blekinge AB ska drivas vidare med den inriktning och de prioriteringar 
som Kreativum i Blekinge ABs styrelse gör 
 
att Karlshamns kommun beviljar medfinansiering av Kreativum i Blekinge AB om 5 mnkr 
årligen 
 
att uppmana styrelsen i Kreativum i Blekinge AB att intensifierar arbetet med att bredda 
det offentliga ägandet av bolaget. 
 
Sammanfattning 
 
Kreativum i Blekinge AB har under många år brottats med årliga ekonomisk underskott i 
verksamheten. I december 2017 köpte Karlshamns kommun bolaget från den ideella 
föreningen. 
 
I kommunfullmäktiges protokoll från 2017-12-18 framgår att syftet med förvärvet var att 
skapa en ideell förening med ett breddat ägande genom andra offentliga aktörer. 
Bolagsstyrelsens sammansättning skulle ändras för att få en representation av personer 
med specifikt kunnande inom teknik, digitalisering och liknande områden. Samverkan 
med företag och institutioner i regionen skulle eftersträvas. 
 
Karlshamns kommun skulle inte vara huvudägare eller utöva det dominerande 
inflytandet. Varje medlem skulle utifrån sin medlemsandel och sitt användande av 
verksamheten betala en årlig medlemsavgift. Ambitionen var att den ideella föreningen 
skulle bildas och vara i drift under 2018. Om föreningen efter två år inte lyckats få extern 
finansiering eller medlemmar som bidrar med minst halva driftnettot skulle frågan om 
avveckling av verksamheten initieras. 
 
I dagsläget har ännu inte en ideell förening bildats eller tillräcklig extern finansiering 
erhållits. Kreativum står därför inför ett vägval att avveckla bolaget eller utveckla bolaget 
med ny inriktning. En avveckling beräknas kosta 10-25 mnkr med en uppskattad förlust 
av kringeffekter av besöksmål på cirka 14 mnkr. En avveckling Kreativum förväntas 
också skapa en förlust av länk i kompetensförsörjningskedjan. Om Kreativums 
verksamhet istället skulle utvecklas krävs ett årligt driftbidrag på 5 mnkr, egna intäkter 
på 9 mnkr och investeringar på 10 mnkr. Verksamheten behöver också en strategisk 
riktningsändring mot det informella lärandet. 
 
Kreativum har, liksom andra science center, fokuserat sin verksamhet på skolan i form 
av bokade elevbesök och bokade fortbildningar. För att uppnå ekonomisk bärighet 
behöver dock Kreativum kasta om verksamhetens prioriteringsordning så att 
allmänhetens och turismens intresse kommer först följt av gruppbokningar med science 
innehåll. Kreativum kommer emellertid även fortsättningsvis ha en viktig roll inom 
skolans fortbildning och bokade elevbesök. Kreativum ska utgöra ett komplement till 
skola och arbetsliv med fokus på fritid och informell lärandemiljö. Internationella 
undersökningar visar att Science Center har en långsiktig och positiv effekt som bidrar 
till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, påverkar attityder och värderingar och 
val av yrkesinriktning.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
I Sverige finns cirka 20 science center med liknande upplägg som Kreativum i Blekinge. 
Näringsliv utgör ett bollplank för Kreativum och bidrar med idéer och nya infallsvinklar, 
men inte finansiering. För att kunna fortsätta sin verksamhet behöver Kreativum stabil 
finansiering enligt ovan angivna beräkningarna. Bedömningen är att Kreativum har 
potential att öka besökarantalet och bokningar av konferensbesök. Under sportlovet 
2020 noterades 37 procent fler besökare än motsvarande perioden 2019 och bokade 
konferensbesök under första halvåret 2020 är 304 procent mer än motsvarande period 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kreativum i Science Center – sammanfattning av omställningsplan 2020-2022 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 105
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Kreativum i Blekinge AB har under många år brottats med årliga ekonomisk underskott i 
verksamheten. I december 2017 köpte Karlshamns kommun bolaget från den ideella 
föreningen. 
 
I kommunfullmäktiges protokoll från 2017-12-18 framgår att syftet med förvärvet var att 
skapa en ideell förening med ett breddat ägande genom andra offentliga aktörer. 
Bolagsstyrelsens sammansättning skulle ändras för att få en representation av personer 
med specifikt kunnande inom teknik, digitalisering och liknande områden. Samverkan 
med företag och institutioner i regionen skulle eftersträvas. 
 
Karlshamns kommun skulle inte vara huvudägare eller utöva det dominerande 
inflytandet. Varje medlem skulle utifrån sin medlemsandel och sitt användande av 
verksamheten betala en årlig medlemsavgift. Ambitionen var att den ideella föreningen 
skulle bildas och vara i drift under 2018. Om föreningen efter två år inte lyckats få extern 
finansiering eller medlemmar som bidrar med minst halva driftnettot skulle frågan om 
avveckling av verksamheten initieras. 
 
I dagsläget har ännu inte en ideell förening bildats eller tillräcklig extern finansiering 
erhållits. Kreativum står därför inför ett vägval att avveckla bolaget eller utveckla bolaget 
med ny inriktning. En avveckling beräknas kosta 10-25 mnkr med en uppskattad förlust 
av kringeffekter av besöksmål på cirka 14 mnkr. En avveckling Kreativum förväntas 
också skapa en förlust av länk i kompetensförsörjningskedjan. Om Kreativums 
verksamhet istället skulle utvecklas krävs ett årligt driftbidrag på 5 mnkr, egna intäkter 
på 9 mnkr och investeringar på 10 mnkr. Verksamheten behöver också en strategisk 
riktningsändring mot det informella lärandet.     
 
Kreativum har, liksom andra science center, fokuserat sin verksamhet på skolan i form 
av bokade elevbesök och bokade fortbildningar. För att uppnå ekonomisk bärighet 
behöver dock Kreativum kasta om verksamhetens prioriteringsordning så att 
allmänhetens och turismens intresse kommer först följt av gruppbokningar med science 
innehåll. Kreativum kommer emellertid även fortsättningsvis ha en viktig roll inom 
skolans fortbildning och bokade elevbesök. Kreativum ska utgöra ett komplement till 
skola och arbetsliv med fokus på fritid och informell lärandemiljö. Internationella 
undersökningar visar att Science Center har en långsiktig och positiv effekt som bidrar 
till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, påverkar attityder och värderingar och 
val av yrkesinriktning.  
 
I Sverige finns cirka 20 sciencecenter med liknande upplägg som Kreativum i Blekinge. 
Näringsliv utgör ett bollplank för Kreativum och bidrar med idéer och nya infallsvinklar, 
men inte finansiering. För att kunna fortsätta sin verksamhet behöver Kreativum stabil 
finansiering enligt ovan angivna beräkningarna. Bedömningen är att Kreativum har 
potential att öka besökarantalet och bokningar av konferensbesök. Under sportlovet 
2020 noterades 37 procent fler besökare än motsvarande perioden 2019 och bokade 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

konferensbesök under första halvåret 2020 är 304 procent mer än motsvarande period 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kreativum i Science Center – sammanfattning av omställningsplan 2020-2022
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-03-24 Dnr: 2020/809 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-31 105 
Kommunstyrelsen 2020-04-14 86 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Beslut om ny inriktning för Kreativum i Blekinge AB 
 
Förslag till beslut 
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Kreativum i Blekinge AB har under många år brottats med årliga ekonomisk underskott i 
verksamheten. I december 2017 köpte Karlshamns kommun bolaget från den ideella 
föreningen. 
 
I kommunfullmäktiges protokoll från 2017-12-18 framgår att syftet med förvärvet var att 
skapa en ideell förening med ett breddat ägande genom andra offentliga aktörer. 
Bolagsstyrelsens sammansättning skulle ändras för att få en representation av personer 
med specifikt kunnande inom teknik, digitalisering och liknande områden. Samverkan 
med företag och institutioner i regionen skulle eftersträvas. 
 
Karlshamns kommun skulle inte vara huvudägare eller utöva det dominerande 
inflytandet. Varje medlem skulle utifrån sin medlemsandel och sitt användande av 
verksamheten betala en årlig medlemsavgift. Ambitionen var att den ideella föreningen 
skulle bildas och vara i drift under 2018. Om föreningen efter två år inte lyckats få extern 
finansiering eller medlemmar som bidrar med minst halva driftnettot skulle frågan om 
avveckling av verksamheten initieras. 
 
I dagsläget har ännu inte en ideell förening bildats eller tillräcklig extern finansiering 
erhållits. Kreativum står därför inför ett vägval att avveckla bolaget eller utveckla bolaget 
med ny inriktning. En avveckling beräknas kosta 10-25 mnkr med en uppskattad förlust 
av kringeffekter av besöksmål på cirka 14 mnkr. En avveckling Kreativum förväntas 
också skapa en förlust av länk i kompetensförsörjningskedjan. Om Kreativums 
verksamhet istället skulle utvecklas krävs ett årligt driftbidrag på 5 mnkr, egna intäkter 
på 9 mnkr och investeringar på 10 mnkr. Verksamheten behöver också en strategisk 
riktningsändring mot det informella lärandet.     
 
Kreativum har, liksom andra science center, fokuserat sin verksamhet på skolan i form 
av bokade elevbesök och bokade fortbildningar. För att uppnå ekonomisk bärighet 
behöver dock Kreativum kasta om verksamhetens prioriteringsordning så att 
allmänhetens och turismens intresse kommer först följt av gruppbokningar med science 
innehåll. Kreativum kommer emellertid även fortsättningsvis ha en viktig roll inom 
skolans fortbildning och bokade elevbesök. Kreativum ska utgöra ett komplement till 
skola och arbetsliv med fokus på fritid och informell lärandemiljö. Internationella 
undersökningar visar att Science Center har en långsiktig och positiv effekt som bidrar 
till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, påverkar attityder och värderingar och 
val av yrkesinriktning.  
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I Sverige finns cirka 20 sciencecenter med liknande upplägg som Kreativum i Blekinge. 
Näringsliv utgör ett bollplank för Kreativum och bidrar med idéer och nya infallsvinklar, 
men inte finansiering. För att kunna fortsätta sin verksamhet behöver Kreativum stabil 
finansiering enligt ovan angivna beräkningarna. Bedömningen är att Kreativum har 
potential att öka besökarantalet och bokningar av konferensbesök. Under sportlovet 
2020 noterades 37 procent fler besökare än motsvarande perioden 2019 och bokade 
konferensbesök under första halvåret 2020 är 304 procent mer än motsvarande period 
2019.   
 
Beslutsunderlag 
 
Kreativum i Science Center – sammanfattning av omställningsplan 2020-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kreativum i Blekinge AB 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamn - februari 2020 

 

Kreativum 2020 och framåt 
 
Kreativum 2020 och framåt 

Bakgrund 

Nuläge 

Kreativums roll i samhället - samhällsnyttan med Kreativum 

Vad gör Kreativum idag? 

Verksamhetens utmaningar 

Vad behöver Kreativum göra? Ett strategiskt skifte 

Två möjliga scenarion med utmaningar att hantera samt kostnader 

Scenario 1 
Kreativum ändrar huvudfokus, proaktivt utvecklingsarbete, ökat 
kommunalt bidrag samt regional finansiering 

Scenario 2 
Kreativum avvecklas 
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Vad? 
Kreativum har fram till 2020 främst arbetat gentemot skolor. Detta genom 
att erbjuda möjligheten till så kallade skolprogram, där klasser bokat in sig 
för ett tillfälle på Kreativum som letts av pedagoger anställda av Kreativum. 
Inom skolprogram har det funnits en rad ämnen inom teknik och 
naturvetenskap och alla skolprogram har varit direkt kopplade till 
läroplaner. Kreativums prioriterade målgrupper har fram till 2020 sett ut 
enligt följande, i fallande ordning: 
 

1. Besökande elever 
2. Fortbildning skolpersonal 
3. Allmänhet, bland annat familjer och turister 
4. Grupp- och konferensgäster, företag och organisationer 

 
Från 2020 och framåt  kommer Kreativum att genomföra sitt uppdrag 
genom ett tydligt skifte i prioritering av målgrupper. I första hand ska 
bolaget stimulera intresset för teknik, naturvetenskap och entreprenöriella 
förmågor, lyfta intresset för utbildning och yrken inom dessa områden 
genom att nå allmänbesökare och organisationer. Detta för att bidra till den 
regionala kompetensförsörjningen och att stärka de entreprenöriella 
förmågorna: att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer i handling, hos 
besökare i alla åldrar. I andra hand är Kreativum ett av regionens största och 
viktigaste besöksmål och det enda i västra Blekinge som vänder sig till alla 
åldrar och har öppet året runt. Kreativums prioriterade målgrupper 
kommer därför att vara, i fallande ordning: 
 

1. Allmänhet, bland annat familjer och turister 
2. Grupp- och konferensgäster, företag och organisationer 
3. Fortbildning skolpersonal 
4. Besökande elever 

 
Varför? 
Besökande skolor kan inte bära den kostnad som besöken för med sig för 
Kreativum. Det kan däremot verksamheten för allmänbesökare samt grupp- 
och konferensgäster.  
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Bakgrund 
Kreativum är ett science center som stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, 
matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida 
samhällsutmaningar. Kreativums uppdrag är att bidra till regionens 
kompetensförsörjning och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av 
arbetskraft. Kreativum har uppbyggda nätverk, en infrastruktur med expertkunskap 
inom livslångt lärande och hur man inspirerar barn, ungdomar och allmänhet till 
fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. 
 
Ett science center skapar unika möjligheter till lärande så att alla barn, unga och 
allmänhet får möjlighet att hitta och utveckla sina förmågor. Kreativum erbjuder en 
informell mötesplats för samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som 
skapar reflektion och nya perspektiv. 
 
Karlshamns kommun köpte Kreativum inför verksamhetsåret 2018. Ny ledning och 
tillsättning av viktiga vakanser skedde i slutet av 2018 och början av 2019. Bolaget har 
ända sedan starten 1999 levererat innehåll och tjänster av mycket hög kvalitet. Men 
under åren har man dragits med utmaningar kopplat till driftsekonomin, då framför 
allt på grund av en av huvuddelarna av verksamheten, att vara ett lättillgängligt och 
bra komplement till skolans undervisning. Man har inte genom skolor kunnat få in de 
intäkter som behövs för att täcka kostnaderna.  
 
Detta är inte unikt för Kreativum, alla science centers i Sverige, Norden och globalt 
har samma utmaning. Under Kreativums första år investerades upp emot 50 miljoner 
kronor i anläggningen. Dessa investeringar är avskrivna och till stor del i slutet av sin 
tekniska och ekonomiska livslängd vilket också medför att anläggningen med sina 
utställningar inte håller den nivå och attraktionskraft som behövs.  

Nuläge 
2019 har präglats starkt av hårda besparingar hos de skolverksamheter som varit 
Kreativums huvudmålgrupp. Den absoluta merparten av regionens och landets 
kommuner har gjort eller planerar att göra besparingar kopplat till grundskola. 
Intäkter för bokade skolbesök samt gruppbokningar från offentliga organisationer har 
kraftigt understigit årets budgeterade intäkter, alltså det man räknat med att ha som 
intäkter under 2019. Trots förbättring av besökssiffror jämfört med 2018, har man inte 
nått den nivå som man budgeterat för. Intäktsbudgeten lades med en försiktig 
uppskrivning baserat på intäkter i bolaget 2017. 2017 var det senaste året med 
obruten, ordinarie verksamhet utan bland annat ej tillsatta vakanser på 
nyckelpositioner inom utställningsproduktion och marknadsföring. Väsentliga 
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intäktsbortfall under 2019 gäller bland annat Karlshamns kommun med 2 300 000 
kronor.  
 
Redan under 2018 var bolagets anläggningstillgångar till största del avskrivna och 
förbrukade. På grund av en sliten anläggning har Kreativum inte kunnat attrahera 
allmänheten till den grad som man behövt och inte heller kunnat utöka öppettider 
för allmänbesök. På kostnadssidan har det under året bromsats och kostnaderna 
understiger det man budgeterat för. Kostnader per besökare har under 2019 varit 
likvärdig med andra svenska science centers av samma storlek, som Navet i Borås 
samt Technicus i Härnösand.  
 
Under året har bolaget gått över till ett nytt kollektivavtal, effektiviserat ekonomi- 
och administrationsfunktionerna, samt stabiliserat ytterligare nedgång i 
anläggningen.  
 
Enligt besöksnäringens egen beräkningsmodell, har Kreativums turistbesökare under 
2019 tillfört ett värde omfattande 14 400 000 kronor till det lokala näringslivet i 
Karlshamn. 
 

Namn  Antal besökare 
totalt 

Årsverk  Kostnader  Egna 
intäkter (ej 
bidrag) 

Procent 
bidrag 

Egen intäkt 
per 
besökare 

Kreativum, 
Karlshamn 

41 921 
(+ 12 125 vid 
evenemang 
och mässor) 

17  17 602 787  4 306 492  9 %  103 

Navet, 
Borås 

50 963  19  20 387 292  5 222 767  74 %  102 

Technichus, 
Härnösand 

48 063  15  14 418 433  5 734 000  61 %  119 

Balthazar, 
Skövde 

50 585  11  9 101 400  1 971 692  78 %  39 

 
Kan en ny strategi fungera? 
 
Sedan Kreativum köptes av Karlshamns kommun, har bolaget vänt nedåtgående 
besökarantal. 2019 hade verksamheten 41 921 besökare, vilket är en ökning med 8 % 
från 2018. Bokade skolbesök var 12 064, en ökning med 20 % från 2018. 
Konferensgäster var 1133, en ökning med 75 % från 2018. 
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Sportlovet 2020 blev det mest välbesökta på flera år. Besökarantalet under veckorna 
7 och 8 ökade med 37 % från motsvarande veckor 2019 och med 77 % jämfört med 
motsvarande veckor 2018. 
 
Antal genomförda och bokade konferensbesök under första halvåret 2020 är 1729 
gäster. En ökning med 304 % från första halvåret 2019. 

Kreativums roll i samhället - samhällsnyttan med Kreativum 
Intresset för teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling samt kunskap om 
forskning är en ödesfråga, inte bara för Kreativum, utan för hela regionen och 
samhället. För att förstå och delta i den demokratiska utvecklingen behövs en 
allmänbildning där naturvetenskaplig och teknisk kunskap ingår. Det omgivande 
samhället förändras i snabbare takt och har ett allt högre teknikinnehåll.  
 
Det övergripande syftet med Kreativums och andra science centers verksamhet är 
att bidra till att tillgodose landets behov av framtida kompetensförsörjning och ökad 
innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft. Science centers har 
främst näringslivssamarbeten lokalt och regionalt. Det kan vara genom tematiska 
projekt, spjutspetsteknik i utställningar och experiment eller tävlingar för skolklasser. 
 
Science centers bygger långsiktiga relationer med företag och andra organisationer 
inom näringslivet. På så sätt kan verkliga situationer och erfarenheter från 
lokal/regional nivå användas i verksamheten. En viktig del är att visa olika yrken som 
finns i regionen genom engagemang av företagen och dess anställda. Kreativum kan 
i ännu högre grad bidra till det regionala kompetensförsörjningsarbetet och 
samarbetar redan idag med näringslivsdrivna initiativ såsom Teknikcollege, science 
parks med flera. 
 
Under senare tid har begreppet vetenskapligt kapital introducerats. Med ett stort 
vetenskapligt kapital ökar sannolikheten att välja en karriär inom eller närliggande 
naturvetenskap och teknik. Hur litet eller stort det är beror på vilka formella och 
informella kunskaper, kontakter, erfarenheter och attityder man har inom 
naturvetenskap och teknik. Kurser, hobbys, familj eller bekanta som arbetar med 
teknik är exempel på sådant som påverkar.  
 
Ett livslångt lärande kommer att vara en förutsättning för att förbli aktuell på 
arbetsmarknaden men också för att kunna ta aktiv del i samhället i stort. För att 
exempelvis kunna tillgängliggöra oss samhällsinformation krävs numera digital 
kompetens och insikt om att algoritmer påverkar våra sökresultat på webben. Under 
senare tid har begreppet vetenskapligt kapital introducerats. Med ett stort 
vetenskapligt kapital ökar sannolikheten att välja en karriär inom eller närliggande 
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naturvetenskap och teknik. Hur litet eller stort det är beror på vilka formella och 
informella kunskaper, kontakter, erfarenheter och attityder man har inom 
naturvetenskap och teknik. Kurser, hobbys, familj eller bekanta som arbetar med 
teknik är exempel på sådant som påverkar.  
 
Kreativum är en naturlig plats för livslångt lärande och en möjlighet att öka sitt 
vetenskapliga kapital. Kreativum anordnar bland annat föreläsningar och annan 
programverksamhet för allmänheten där bland annat aktuell forskning presenteras. 
En viktig del av utbudet är fritidskurser och lovaktiviteter för barn och unga. 
Kreativum arbetar även aktivt med integration. 
 
Framgången för det svenska samhället har under de senaste hundra åren varit att 
det funnits möjlighet för en stor andel av befolkningen att utvecklas och förverkliga 
sig själva. I dagens Sverige, där klyftor mellan människor och regioner ökar, är det än 
mer viktigt att kunna erbjuda impulser för nå den utveckling som behövs och kunna 
stimulera till inkluderande val inom teknik och naturvetenskap. 
 
Det ska vara en självklarhet att varje medborgare ska kunna känna att de har 
möjligheterna eller förutsättningarna att välja en utbildning eller ett yrke inom 
Kreativums områden. Kommunikation kring forskning och vetenskap måste också 
kunna konkurrera med underhållning för att få genomslag.   
  
Paradoxen för Kreativums verksamhet är att bolaget har en större relevans i sin 
omgivning än på mycket länge, men de målgrupper som har störst nytta av 
verksamheten, på kort och lång sikt, har svåra utmaningar gällande sin egen 
ekonomi och därmed ser det som en utmaning att finansiera Kreativum. 
 
Blekinge har i början av 2020 högst ungdomsarbetslöshet i Norden och utvecklingen 
går åt fel håll. Blekinge är den region som tappat mest i jämförelse mellan 2017 och 
2019. Regionen har även högst arbetslöshet sett över alla åldrar i landet i februari 
2020.  
 
Ändå finns det lediga jobb på arbetsmarknaden i Blekinge, dock efterfrågas 
kunskaper och erfarenhet som de arbetssökande inte har. För att lyckas med 
matchningsutmaningen behöver arbetsmarknaden bli mer jämställd med fler kvinnor 
inom teknik och IT och fler män inom vård-, omsorg och utbildning. Blekinges 
arbetsmarknad är kraftigt ojämställd med många män i industri och många kvinnor i 
offentlig sektor (vård- omsorg och utbildning).  
 

Fler behöver utbilda sig inom tekniska yrken för att regionen ska klara konkurrensen 
från omvärlden och dra nytta av de möjligheter som tekniken ger för att samhället 
ska klara de demografiska utmaningar man står inför med färre som ska försörja fler. 
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Unga har även låg kännedom om yrken och arbetsliv. Det finns ett stort behov av 
ökad samverkan mellan skola och det omgivande samhället.   

Vad gör Kreativum idag? 
 
Kreativums verksamhet är i huvudsak indelad i fyra delar. 
 

1. Ta emot turister och allmänhet i anläggningen med dess utställningar 
a. Kreativum är ett av de allra största besöksmålen för turismen i 

Blekinge och det enda besöksmålet i västra Blekinge som har 
öppet året runt och som vänder sig till alla åldrar. Alla besökare 
har behov och intresse av att fortlöpande lära mer om 
naturvetenskapliga framsteg och teknisk utveckling. Detta 
tillgodoses genom basutställningar (som gradvis utvecklas) 
men också genom bland annat tidsbestämda 
temautställningar, föreläsningskvällar, föreställningar som 
kopplar samman vetenskap och konst samt tävlingar i kreativ 
problemlösning.  
 
2019 tog Kreativum fram en tematisk grundplan som bygger på 
fem tematiska utställningshelheter, där varje helhet består av 
flera stationer. Kreativums fem teman är: 

i. Astronomi och rymd 
ii. Skog och bioekonomi 
iii. Energi 
iv. Teknik i samhället 
v. Människa och hälsa 
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Kreativum plan 1 

 
 

Kreativum plan 2 

 
 
 
 

 

650



Kreativum Science Center - Omställningsplan  2020-2022 - Sammanfattning 
 

 
 
 
 
 

2. Erbjuda kreativa lokaler för gruppbokningar (möten, konferenser, 
event mm.) till företag och andra organisationer. 
 

3. Erbjuda fortbildning för lärare, pedagoger och annan skolpersonal 
I lärarutbildning och framför allt fortbildning ska Kreativum ha en 
betydelsefull roll och bidra till pedagogisk förnyelse. 
 

4. Erbjuda skolprogram till skolelever 
a. Kreativum har varit en självklar och integrerad utbildningsresurs 

för regionens skolor och studerande. Resursen Kreativum ska 
vara lättillgänglig och bra komplement till skolans undervisning 
för ansvariga lärare samtidigt som den ska utgöra ett verkligt 
tilltalande utbildningsinslag för enskilda elever.  

 
Verksamhetens delar i förhållande till syfte samt lönsamhet: 

 
 

Verksamhetens utmaningar 
 
Andelen egna intäkter (alltså för att täcka kostnader utöver det man får bidrag för) är 
i medeltal 44 % för alla 20 science centers i Sverige. Med nuvarande kostnadsmassa 
och med de bidrag Kreativum får, är nuvarande behov av egna intäkter 91 %, Det 
betyder att Kreativum med nuvarande modell har ett dubbelt så högt behov av att 
generera egna intäkter jämfört med branschen i medeltal. De bidrag som andra 
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science centers har är i första hand från lokala och regionala offentliga aktörer med 
en mindre del från privata organisationer. 
 
Specifika utmaningar för verksamhetens delar: 
 

1. Ta emot turister och allmänhet i anläggningen med dess utställningar 
a. Verksamheten lider av en mycket föråldrad anläggning i stort och 

föråldrade stationer som nått sin maximala tekniska livslängd och 
slutat fungera. Detta betyder att attraktiviteten för allmänbesök 
påverkats negativt. 
 

2. Erbjuda kreativa lokaler för gruppbokningar (möten, konferenser, event mm.) 
till företag och andra organisationer. 

a. Låg kännedom, prioritering av andra verksamheter. 
 

3. Erbjuda fortbildning för lärare, pedagoger och annan skolpersonal 
a. Skolornas ekonomi är hårt ansträngd och fortbildningar prioriteras ned. 

 
4. Erbjuda skolprogram till skolelever 

a. Kostnaden som skolorna har råd att betala för skolprogram och besök 
på Kreativum kan inte täcka bolagets kostnader. Skolornas ekonomi tål 
alltså inte den kostnad som är baserad på faktisk resursåtgång hos 
Kreativum. 
 

Möjligheter med en ökad basfinansiering 
 
Ett science centers syfte sträcker sig längre än det som går att driva med direkt 
kommersiella villkor. En av de viktigaste faktorerna för en bibehållen och ökande 
attraktivitet hos alla målgrupper är att kunna erbjuda en relevant verksamhet av hög 
kvalitet och med förnyelse för att spegla utvecklingen i samhället.  
 
Med en ökad basfinansiering, som ger en högre grad förutsägbara intäkter, skulle 
Kreativum kunna nå den stabilitet som behövs för att kunna utveckla sina egna 
intäkter och kunna frigöra kapacitet för att söka mer extern finansiering för bland 
annat projektverksamhet mot skolor. 
 
En basfinansiering ger också möjlighet till den förutsägbarhet som behövs för att 
säkerställa en hållbar verksamhet för de anställda, med en arbetsmiljö som 
möjliggör att genomföra uppdraget på bästa möjliga sätt. 
 
Vad behöver Kreativum göra? Ett strategiskt skifte 
 

● Ändra strategisk riktning 
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○ Fokusera på verksamhet mot allmänhet, bland annat familjer och 
turister. 

■ Utöka öppettider 
■ Mer attraktivt utbud av evenemang och aktiviteter 
■ Förbättrad kommunikation 
■ Modernisera anläggning 

● Genomföra investeringar i anläggning för att stärka de 
affärsmässigt lönsamma delarna 

○ Digital vetenskapsbiograf 
○ Uppdaterade utställningar 

 
● Fokusera på grupp- och konferensbokningar 

○ Knyta näringslivet ännu närmare, med ökat fokus på 
kompetensförsörjning. 

○ Modernisera grupp- och konferenslokaler 
■ 600 kvadratmeter modern gruppboknings- och konferensyta 

 
● Drastiskt minska antalet olönsamma erbjudna, bokade skolbesök 

○ Arbeta med särskilda satsningar gentemot skolor, söka finansiering för 
tidsbestämda insatser. 

○ Anpassa organisationens storlek och kompetenser enligt strategisk 
förändring. 

 
Två möjliga scenarion med utmaningar att hantera samt kostnader 

Scenario 1 
Kreativum ändrar huvudfokus, proaktivt utvecklingsarbete, ökat kommunalt bidrag 
samt regional finansiering 

 
Möjligheter: 

- Lägre kostnadsmassa totalt genom färre tjänster. 
- Möjlighet till att genomföra uppdraget genom större tillgänglighet för 

allmänhet och gruppbokningar. 
- Tydligt fokus på attraktivt innehåll för allmänhet och bokade grupper. 
- Större andel förutsägbar finansiering. 
- Frigöra resurser att söka projektfinansiering och annan extern finansiering för 

bland annat viss skolverksamhet för att kunna få statsbidrag. 
- Bättre arbetsmiljö för de anställda. 

 
Utmaningar att hantera: 

- Lägre statsbidrag på grund av färre skolbesök.  
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Kreativum Science Center - Omställningsplan  2020-2022 - Sammanfattning 
 

- Viktigt att proaktivt och konstruktivt kommunicera Kreativums förändring, 
vilket bland annat kommer att betyda att skolor behöver tänka om när det 
gäller besök till Kreativum.  

 
Finansiering av verksamheten 

- Egna intäkter på 9 000 000 kronor 
- Årligt kommunalt bidrag på 5 000 000 kronor 
- På sikt även regional basfinansiering 

 

Scenario 2 
Kreativum avvecklas 

 
Möjligheter: 

- Inga löpande driftskostnader från 2021 och framåt. 
 
Utmaningar: 

- Förlust av en av de starkaste delarna i den röda tråden i samhället gällande 
kompetensförsöjning. 

- Förlust av det enda besöksmålet i västra Blekinge som är öppet året runt och 
som vänder sig till alla åldrar. 

- Försämrad attraktivitet för Karlshamn som besöksmål även specifikt 
Strömma-området för bland annat skolverksamhet.  

- Förlust av ekonomiska kringeffekter kopplade till besöksmålet. 
 
Kostnader för bolaget och ägare: 

- Kort sikt 
- Avvecklingskostnader (avgångsvederlag, reglering av gällande avtal, 

demontering och logistik gällande inventarier, lån och skulder mm.). 
- Uppskattad kostnad mellan 10-25 miljoner kronor, beroende på 

avvecklingens form samt förhandling med leverantörer. 
 

- Årligt bortfall turismintäkter Karlshamn, minst ca 14,4 miljoner kronor. 
Östra Blekinge med Marinmuseum och Blekinge Museum satsar stort 
för framtiden. 
 

- Längre sikt 
- Betydligt högre negativa samhällsekonomiska effekter genom 

avsaknad av science center i region som stimulerar intresset för 
tekniska och naturvetenskapliga områden.  

- Svårare rekrytering till utbildningar och arbetsplatser. 
- Årligt bortfall turismintäkter Karlshamn, minst ca 14,4 miljoner kronor.  

 

654



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta handlingsplanen för att stärka arbetet med nationella minoriteter 2020-2024. 
 
Sammanfattning 
 
Den 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, minoritetslagen, att gälla. Ändringarna förstärker 
rättigheterna för de  nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar samt minoritetsspråken  jiddisch, romani chib, samiska, finska och 
meänkieli. 
 
Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka 
deras möjligheter till inflytande samt bevara och utveckla de historiska 
minoritetsspråken. Handlingsplanen omfattar fyra kommunövergripande mål som syftar 
till att stärka nationella minoriteters rättigheter i Karlshamns kommun. 
Implementeringen av handlingsplanen kommer att ske genom kommunens respektive 
nämnder och förvaltningar. Det är kommunledningsförvaltningen som förankrar 
handlingsplanen och driver arbetet framåt. Varje nämnd, förvaltning och bolag kommer 
att stödjas i arbetet för att nå målen i handlingsplanenen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrateg Jenny Anderssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-19 
Handlingsplan för att stärka nationella minoriteter 2019-2023
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta handlingsplanen för att stärka arbetet med nationella minoriteter 2020-2024. 
 
Sammanfattning 
 
Den 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, minoritetslagen, att gälla. Ändringarna förstärker 
rättigheterna för de  nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar samt minoritetsspråken  jiddisch, romani chib, samiska, finska och 
meänkieli. 
 
Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka 
deras möjligheter till inflytande samt bevara och utveckla de historiska 
minoritetsspråken. Handlingsplanen omfattar fyra kommunövergripande mål som syftar 
till att stärka nationella minoriteters rättigheter i Karlshamns kommun. 
Implementeringen av handlingsplanen kommer att ske genom kommunens respektive 
nämnder och förvaltningar. Det är kommunledningsförvaltningen som förankrar 
handlingsplanen och driver arbetet framåt. Varje nämnd, förvaltning och bolag kommer 
att stödjas i arbetet för att nå målen i handlingsplanenen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrateg Jenny Anderssons tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-19 
Handlingsplan för att stärka nationella minoriteter 2019-2023
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2019-11-19 Dnr: 2019/3693 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 75 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 69 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 
 
Handlingsplan för att stärka arbetet med nationella minoriteter 2020-2024 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta handlingsplanen för att stärka arbetet med nationella minoriteter 2020-2024.  
 
Sammanfattning 
 
Den 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, minoritetslagen, att gälla. Ändringarna förstärker 
rättigheterna för de  nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverige- finnar och 
tornedalingar samt minoritetsspråken  jiddisch, romani chib, samiska, finska och 
meänkieli. 
 
Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka 
deras möjligheter till inflytande samt bevara och utveckla de historiska 
minoritetsspråken. Handlingsplanen omfattar fyra kommunövergripande mål som syftar 
till att stärka nationella minoriteters rättigheter i Karlshamns kommun. 
Implementeringen av handlingsplanen kommer att ske genom kommunens respektive 
nämnder och förvaltningar. Det är kommunledningsförvaltningen som förankrar 
handlingsplanen och driver arbetet framåt. Varje nämnd, förvaltning och bolag kommer 
att stödjas i arbetet för att nå målen i handlingsplanenen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Handlingsplan för att stärka nationella minoriteter 2020-2024 

 
Beslutet skickas till 
 
Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag 
Folkhälsostrateg 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
De allmänna bestämmelserna finns beskrivna i minoritetslagen och innebär att 
kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter 
och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen och de föreskrifter som lagen hänvisar 
till. Kommunen ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 
utveckla sin kultur i Sverige, barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 
det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Förvaltningsmyndigheter ska ge de 
nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2019-11-19 Dnr: 2019/3693 

 

är möjligt, samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom att 
förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i 
syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. 
Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barn och ungas möjligheter till inflytande 
och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 
förutsättningar. Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om dessa ska på begäran lämnas till Länsstyrelsen 
Stockholm och Sametinget. 
 
Mänskliga rättigheter 
 
Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all 
statlig och kommunal verksamhet. Andra aktörer bidrar också till arbetet med att främja 
och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige. Den svenska rättsordningen ska stå i 
överensstämmelse med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som 
Sverige har anslutit sig till, och konventionerna ska följas på såväl nationell som 
kommunal nivå. Landsting och kommuner ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård 
och frågor som rör social välfärd, grund- och gymnasieskola, förskola och äldreomsorg. 
Därigenom spelar kommuner och landsting en viktig roll i att skydda och främja de 
mänskliga rättigheterna i Sverige. 
 
 
Jenny Andersson 
Folkhälsostrateg
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Nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
 
Bakgrund och kunskapsöversikt 
Den 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser i lagen (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk, minoritetslagen, att gälla. Ändringarna förstärker rättigheterna för de  

nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverige- finnar och tornedalingar samt 

minoritetsspråken  jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. 

De allmänna bestämmelserna finns beskrivna i minoritetslagen och innebär att kommuner 

och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det 

allmännas ansvar enligt minoritetslagen och de föreskrifter som lagen hänvisar till. 

Kommunen ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 

utveckla sin kultur i Sverige, barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det 

egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella 

minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt, 

samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom att 

förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte 

att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. 

Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barn och ungas möjligheter till inflytande och 

samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar. 

Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 

Uppgifter om dessa ska på begäran lämnas till Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget. 

Mänskliga rättigheter 
Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig 

och kommunal verksamhet. Andra aktörer bidrar också till arbetet med att främja och 

skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige. Den svenska rättsordningen ska stå i 

överensstämmelse med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som 

Sverige har anslutit sig till, och konventionerna ska följas på såväl nationell som kommunal 

nivå. Landsting och kommuner ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård och frågor som 

rör social välfärd, grund- och gymnasieskola, förskola och äldreomsorg. Därigenom spelar 

kommuner och landsting en viktig roll i att skydda och främja de mänskliga rättigheterna i 

Sverige. 

Mål 
Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka 

deras möjligheter till inflytande samt bevara och utveckla de historiska minoritetsspråken. 
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Implementering  
Implementeringen av handlingsplanen kommer att ske genom kommunens respektive 

nämnder och förvaltningar. Det är kommunledningsförvaltningen som förankrar 

handlingsplanen och driver arbetet framåt. Varje nämnd, förvaltning och bolag kommer att 

stödjas i arbetet för att nå målen i handlingsplanenen. 

MÅL HUR UPPFÖLJNING ANSVAR 

Nationella minoriteter i 
Karlshamns kommun ska 
ha tillgång till information 
om sina rättigheter som 
erkänd minoritet 

Informera de nationella 
minoriteterna om deras 
rättigheter som erkänd 
minoritet och det 
allmännas ansvar enligt 
lag och de föreskrifter 
som denna lag hänvisar 
till 

Finns tillgänglig 
information på 
kommunens 
webbplats 
 

Samtliga 
nämnder, 
förvaltningar och 
bolag som har 
kontakt med 
målgruppen 

Nationella minoriteter i 
Karlshamns kommun ska 
ha samma rätt som övriga 
invånare till inflytande och 
delaktighet i frågor som 
berör dem  

Utveckla lokala samråd 
genom strukturerad 
dialog  
 
 

Har samråd 
genomförts  

Dialog med de nationella 
minoriteterna i syfte att 
kunna beakta deras 
synpunkter och behov i 
kommunens 
beslutsfattande 

Har dialoger 
genomförts 

Främja barns och ungas 
möjligheter till inflytande 
och samråd i frågor som 
berör dem och anpassa 
formerna för detta till 
deras förutsättningar 

Stödjs barn i sin 
språkutveckling i sitt 
nationella 
minoritetsspråk 
 
 

Nationella minoriteter i 
Karlshamns kommun ska 
så långt möjligt kunna 
delta i kulturaktiviteter 
som främjar just den 
gruppens behov 

Främja de nationella 
minoriteternas möjlighet 
att behålla och utveckla 
sin kultur i Sverige 

Har utvecklats i 
revidering av kultur- 
och biblioteksplan 

Höja kunskapen hos 
Karlshamns kommuns 
medarbetare kring 
minoritetspolitiken och 
minoritetslagstiftningen 

Kunskap och utbildning 
 
Verksamhetsanpassade 
rutiner bör tas fram  

Har kunskapsdagar 
ordnats 
 
Finns 
verksamhetsanpassade 
rutiner framtagna 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta föreskrifterna för avfallshantering 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 15 kap. 41 § i Miljöbalken ska varje kommun ha en antagen renhållningsordning, 
vilken består av föreskrifterna för avfallshantering och avfallsplanen. Föreskrifterna för 
avfallshantering är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall, därmed 
jämförligt avfall och verksamhetsavfall. Föreskrifterna är gemensamma med Olofströms 
och Sölvesborgs kommun, med lokal justering där så krävs. Avfallsansvarig nämnd är 
Kommunstyrelsen.  
 
Under utställningen har en synpunkt, vilken gäller Karlshamns kommun inkommit. 
Synpunkten medför inte någon ändring av föreskrifterna.  
 
Föreskrifterna har därefter behandlats av Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 294, 2019-
11-19) och av Kommunstyrelsen (§ 319, 2019-12-03) som då beslutade att återremittera 
ärendet samt att komplettera föreskrifterna med krav på genomskinlig emballering av 
avfall vid tömning på återvinningsstation och se över kravet på vägbredd gällande 
transportvägarna. Kravet avseende vägbredd och emballering bedöms inte lämpliga att 
ändra.  
 
Föreskrifterna behandlades vidare av Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 14, 2020-01-
21) som beslutade att återremittera föreskrifterna för avfallshantering till Västblekinge 
Miljö AB (VMAB) för översyn vad gäller krav på vägstandard och för att ändra 
skrivningen ”riktlinjer” till ”rekommendationer”. Skrivningen har ändrats till 
”rekommendationer”, i övrigt bedöms inte kravet på vägstandard lämpligt att ändra. 
 
Föreskrifter träder i kraft den dag då kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, 
samtidigt upphör Karlshamns kommuns föreskrifter för avfallshantering 2010-03-01 att 
gälla. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Jesper Bergman, daterad 2020-03-18  
Förslag till föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun  
Bilaga 1 Sortering  
Bilaga 2-hämtningsintervall Karlshamn  
Bilaga 3 Behållare  
Bilaga 4 Transportvägar  
Föreskrifter för avfallshanteringen, antaget 2010-03-01  
Avfallsplan för Karlshamns Olofströms och Sölvesborgs kommuner,  
antagen 2018-06-18 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 108
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreskrifterna för avfallshantering 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 15 kap. 41 § i Miljöbalken ska varje kommun ha en antagen renhållningsordning, 
vilken består av föreskrifterna för avfallshantering och avfallsplanen. Föreskrifterna för 
avfallshantering är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall, därmed 
jämförligt avfall och verksamhetsavfall. Föreskrifterna är gemensamma med Olofströms 
och Sölvesborgs kommun, med lokal justering där så krävs. Avfallsansvarig nämnd är 
Kommunstyrelsen.  
 
Under utställningen har en synpunkt, vilken gäller Karlshamns kommun inkommit. 
Synpunkten medför inte någon ändring av föreskrifterna.  
 
Föreskrifterna har därefter behandlats av Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 294, 2019-
11-19) och av Kommunstyrelsen (§ 319, 2019-12-03) som då beslutade att återremittera 
ärendet samt att komplettera föreskrifterna med krav på genomskinlig emballering av 
avfall vid tömning på återvinningsstation och se över kravet på vägbredd gällande 
transportvägarna. Kravet avseende vägbredd och emballering bedöms inte lämpliga att 
ändra.  
 
Föreskrifterna behandlades vidare av Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 14, 2020-01-
21) som beslutade att återremittera föreskrifterna för avfallshantering till VMAB för 
översyn vad gäller krav på vägstandard och för att ändra skrivningen ”riktlinjer” till 
”rekommendationer”. Skrivningen har ändrats till ”rekommendationer”, i övrigt bedöms 
inte kravet på vägstandard lämpligt att ändra. 
 
Föreskrifter träder i kraft den dag då kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, 
samtidigt upphör Karlshamns kommuns föreskrifter för avfallshantering 2010-03-01 att 
gälla. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Jesper Bergman, daterad 2020-03-18  
Förslag till föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun  
Bilaga 1 Sortering  
Bilaga 2-hämtningsintervall Karlshamn  
Bilaga 3 Behållare  
Bilaga 4 Transportvägar  
Föreskrifter för avfallshanteringen, antaget 2010-03-01  
Avfallsplan för Karlshamns Olofströms och Sölvesborgs kommuner,  
antagen 2018-06-18
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2020-03-18 Dnr: 2016/991 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-31 108 
Kommunstyrelsen 2020-04-14 93 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Beslut om föreskrifter för avfallshantering 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreskrifterna för avfallshantering 
 
Sammanfattning 
Enligt 15 kap. 41 § i Miljöbalken ska varje kommun ha en antagen renhållningsordning, 
vilken består av föreskrifterna för avfallshantering och avfallsplanen. Föreskrifterna för 
avfallshantering är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall, därmed 
jämförligt avfall och verksamhetsavfall. Föreskrifterna är gemensamma med Olofströms 
och Sölvesborgs kommun, med lokal justering där så krävs. Avfallsansvarig nämnd är 
Kommunstyrelsen.  
 
Under utställningen har en synpunkt, vilken gäller Karlshamns kommun inkommit. 
Synpunkten medför inte någon ändring av föreskrifterna.  
 
Föreskrifterna har därefter behandlats av Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 294, 2019-
11-19) och av Kommunstyrelsen (§ 319, 2019-12-03) som då beslutade att återremittera 
ärendet samt att komplettera föreskrifterna med krav på genomskinlig emballering av 
avfall vid tömning på återvinningsstation och se över kravet på vägbredd gällande 
transportvägarna. Kravet avseende vägbredd och emballering bedöms inte lämpliga att 
ändra.  
 
Föreskrifterna behandlades vidare av Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 14, 2020-01-
21) som beslutade att återremittera föreskrifterna för avfallshantering till VMAB för 
översyn vad gäller krav på vägstandard och för att ändra skrivningen ”riktlinjer” till 
”rekommendationer”. Skrivningen har ändrats till ”rekommendationer”, i övrigt bedöms 
inte kravet på vägstandard lämpligt att ändra. 
 
Föreskrifter träder i kraft den dag då kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft, 
samtidigt upphör Karlshamns kommuns föreskrifter för avfallshantering 2010-03-01 att 
gälla. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljöstrateg Jesper Bergman, daterad 2020-03-18  
Förslag till föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun  
Bilaga 1 Sortering  
Bilaga 2-hämtningsintervall Karlshamn  
Bilaga 3 Behållare  
Bilaga 4 Transportvägar  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
 2020-03-18 Dnr: 2016/991 

 

Föreskrifter för avfallshanteringen, antaget 2010-03-01  
Avfallsplan för Karlshamns Olofströms och Sölvesborgs kommuner,  
antagen 2018-06-18 
 
 
Beslutet skickas till 
VD VMAB Susanna Strandberg  
Insamlingsansvarig VMAB Johan Ekelund  
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Jesper Bergman, miljöstrateg 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
VMAB har fått i uppdrag av ägarkommunerna (Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 
kommuner) att i samråd med dem arbeta fram en ny avfallsplan och nya föreskrifter för 
avfallshantering. Ny avfallsplan antogs 2018-06-18. En arbetsgrupp med representanter 
från VMAB, Miljöförbundet Blekinge Väst samt från ägar-ommunerna har arbetat med 
att ta fram föreskrifterna. VMAB:s styrelse godkände förslaget till föreskrifter 2019-06-
27.  
 
Föreskrifterna innehåller bestämmelser, bland annat om hur avfallet ska sorteras, hur 
hämtning sker samt ansvarsfördelning. Föreskrifterna utgör ett viktigt styrmedel för att 
nå målen i avfallsplanen och ger förutsättningar för att avfallshanteringen ska medverka 
till en bättre miljö. Miljöförbundet Blekinge Väst är tillsynsmyndighet för de tre 
ägarkommunerna. Dess medverkan innebär att föreskrifterna även är tillämpliga i 
tillsynsarbetet.  
 
Föreskrifterna har varit på utställning på Stadsbiblioteket, Rådhuset samt på 
kommunens hemsida under perioden 17 september till och med 15 oktober. Synpunkten 
medför inte någon ändring av föreskrifterna.  
 
Kommunstyrelsen beslutade (§ 319, 2019-12-03) att återremittera ärendet samt att 
komplettera föreskrifterna med krav på genomskinlig emballering av avfall vid tömning 
på återvinningsstation och se över kravet på vägbredd gällande transportvägarna.  
Angående vägbredd yrkades att kravet på transportvägarnas bredd bör ses över.  
I samråd med Västblekinge Miljö AB (VMAB) behandlades ärendet åter enligt 
Kommunstyrelsens beslut. 
Kravet avseende vägbredd och emballering bedöms inte lämpliga att ändra.  
 
Återremittering av föreskrifterna 2020-01-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (§ 14, 2020-01-21) att återremittera 
föreskrifterna för avfallshantering till Västblekinge Miljö AB för översyn vad gäller krav på 
vägstandard och för att ändra skrivningen ”riktlinjer” till ”rekommendationer”. 
 
VMAB har i bilaga 4 ”Transportvägar” ändrat från ”riktlinjer” till ”rekommendationer”. En 
ändring av transportvägarnas bredd har utretts och inte ansetts lämpligt, se ovan.  
När det gäller vägstandard i övrigt så följer förslaget till föreskrifter Avfall Sverige och 
transportarbetareförbundets rekommendationer samt vad arbetsmiljöverket förordar. Att 
i kommunens föreskrifter ytterligare förändra rekommendationerna riskerar att i vissa fall 
leda till svårigheter att uppnå tillräcklig säkerhet avseende bl. a. arbetsmiljö och trafik, 
särskilt när det gäller ny- och ombyggnation. 
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Utöver ändringen från ”riktlinjer” till ”rekommendationer” bedöms det, med ledning av 
ovanstående, inte vara lämpligt att ytterligare ändra föreskrifterna avseende 
transportvägar och dess standard. 
 
 
Jesper Bergman 
Miljöstrateg
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Fö rörd 
 

Avfallsplanen för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, från avfall till resurs, sätter 

agendan för hur avfallshanteringen i våra kommuner ska utvecklas och skötas under de 

kommande sju åren. Genom att förbättra förutsättningarna för till exempel ökad och bättre 

återvinning, ökad återanvändning och mer medveten konsumtion, kan vi arbeta för ett 

hållbart samhälle. Vår avfallsplan är det strategiska dokument, som tillsammans med 

renhållningsföreskrifterna, ska leda oss framåt i arbetet.  

Planen innehåller förutsättningarna, mål och fokusområden för att leda avfallshanteringen 

vidare mot en miljöriktig och kvalitetssäker framtid. Systemen för avfall ska vara trygga, 

säkra och tillgängliga, samtidigt som de uppmuntrar till återanvändning och återvinning. 

Avfallsplanen tar avstamp i EUs avfallshierarki och jämfört med tidigare år ligger nu mer 

fokus på att förebygga uppkomsten av avfall och att främja återanvädning. Det avfall som 

som ändå uppstår ska tas tillvara på bästa sätt.  

Planen innehåller mål och åtgärder för att motverka nedskräpning på land, i vattenytor 

samt vid strandkanter. Avfallsplanen berör alla som bor och verkar i kommunerna 

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Vi kan alla bidra till att kommunernas 

avfallshantering fungerar på bästa tänkbara sätt i de led där vi själva deltar. 

Med satsningar på kommunikation och samverkan skapar vi förutsättningarna för det 

engagemang och de insatser som krävs för att vi tillsammans ska uppfylla avfallsplanens 

mål; en hållbar utveckling av samhället där vi kan tillgodose våra behov idag utan att 

äventyra nästa generations möjligheter att tillgodose sina. 
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Sammanfattning 

Avfallsplanen beskriver hur kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg  

tillsammans genom  det samägda avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB) ska 

arbeta med avfallshantering fram till år 2025. Syftet med avfallsplanen är att långsiktigt 

styra avfallshanteringen i de tre kommunerna mot att bidra till ett hållbart samhälle.  

Kommunernas avfallsstrategi är långsiktig och strävar efter att nå högre upp i 

avfallshierarkin. Avfallsplanen skapar förutsättningar för samarbete inom och mellan 

kommunerna genom ett gemensamt målarbete och åtgärder. Genom avfallsplanen får 

ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen och möjlighet 

att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.   

Fyra övergripande mål har tagits fram och dessa visar tillsammans riktningen i vilken 

kommunerna vill att avfallsarbetet ska gå.  

De fyra övergripande målen är: 

• Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor 

• Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och 

förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin 

• Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial  

• Minskad nedskräpning 

För att uppnå de övergripande målen har delmål och aktiviteter tagits fram. 

Den tidigare avfallsplanen, nuläget i kommunerna och miljömål har legat till grund för att 

ta fram mål i avfallsplanen.  

Under giltigheten av den tidigare avfallsplanen (gällande 2009–2016) skedde stora 

förändringar med avfallshanteringen i kommunerna. Dels infördes fastighetsnära 

insamling av hushållsavfall, förpackningar och tidningar för villahushåll, och dels byggdes 

Skandinaviens första biogasanläggning med torrötningsteknik. Tidigare lades mycket vikt 

vid enbart sortering, men nu har fokus även flyttats till att nå högre upp i avfallshierarkin 

och förebygga avfallet.  

Lärdomen från den tidigare avfallsplanen har varit att lägga stor vikt vid att göra målen 

SMARTA, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. På så sätt 

underlättas uppföljning av målen och det blir tydligare vad som har gjorts och vad som 

behöver göras.  

Nuläget i kommunen visar att de tre kommunerna ligger i nivå med resten av Sveriges 

kommuner avseende avfallsmängder och sorteringsgrad. En kundnöjdhetsmätning som 

gjordes 2017 visar att kommuninvånarna generellt är mycket nöjda med 

avfallshanteringen i kommunerna. Dock går det alltid att bli bättre och fortsatt strävan 

efter att ligga i framkant behövs för att även fortsättningsvis ha nöjda och engagerade 

kommuninvånare. 
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1 Inledning 

Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalkens ska varje kommun ha en gällande avfallsplan. 

Innehållet i planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal 

avfallsplan, NFS 2017:2. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala 

föreskrifter om avfallshantering renhållningsordning för kommunen.  

Enligt 80 § avfallsförordningen (2011:927) ska uppgifterna i en avfallsplan ses över minst 

vart fjärde år och uppdateras vid behov.  

1.1 Bakgrund 

Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner har sedan tidigare en avfallsplan 

som gällde från år 2009–2016, som togs fram genom det gemensamma 

renhållningsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB). Då tidsperioden för den tidigare 

avfallsplanen har passerat, har en ny avfallsplan tagits fram som ska gälla från och med 

antagandet 2018 till och med 2025.  

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument som är viktigt ur miljö- och 

resurshushållningsperspektiv för kommunen. Genom avfallsplanen fastslår 

kommunfullmäktige i respektive kommun de övergripande och mätbara mål som ska gälla 

för avfallshanteringen fram till och med år 2025. I planen anges också de aktiviteter som 

kommunernas olika förvaltningar och bolag ska genomföra för att uppnå målen. 

Avfallsplanen ska följas upp varje år och i samband med det ska aktiviteterna anpassas 

så att målen kan uppnås till år 2025.  

Under tiden då den tidigare avfallsplanen var aktiv hände det mycket med 

avfallshanteringen i de tre kommunerna i västra Blekinge. Två av de största 

förändringarna var att fastighetsnära insamling i form av fyrfackssystem för hushållsavfall, 

förpackningar och tidningar från villahushåll infördes samt att Skandinaviens första 

biogasanläggning med torrötningsteknik invigdes i Mörrum. Uppföljning av den tidigare 

avfallsplanen redovisas i Bilaga 4.  

I den nya avfallsplanen kommer mycket fokus att ligga på att ta ett steg högre upp i 

avfallshierarkin genom bland annat förebyggande av avfall och bättre sortering. Den 

fortsatta utvecklingen inom avfallsområdet ska löpande följas upp och den kommunala 

avfallshanteringen ska efter hand anpassas till nya tekniker, metoder och målsättningar. 

De som bor och verkar i kommunernas ska få återkommande och uppdaterad information 

om avfallshanteringen, samt ges möjlighet att påverka dess framtida utformning.  

1.1.1 Organisation 

Arbetet med att ta fram avfallsplanen påbörjades under sommaren 2017 och har sedan 

varit en fortlöpande process fram till antagandet i kommunfullmäktige 2018-06-18. Kärnan 

i organisationen kring att ta fram avfallsplanen har bestått av en arbetsgrupp med 

representanter från alla tre kommuner och från VMAB. Representanterna har varit två 

miljösamordnare, en miljöingenjör, en byggnadsinspektör, insamlingsansvarig från VMAB 
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samt en projektledare. Under hösten 2017 och fram till våren 2018 har arbetsgruppen 

träffats regelbundet för att arbeta fram den nya avfallsplanen. Till sin hjälp har 

arbetsgruppen haft en styrgrupp som har bestått av VMABs VD samt de tre 

kommunernas kommunchefer. Arbetsgruppen och styrgruppen presenteras i Tabell 1 och 

Tabell 2. 

Tabell 1. Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen 
Johan Ekelund Insamlingsansvarig VMAB 

Eva Johansson Miljösamordnare Olofströms kommun 

Jesper Paulsson Byggnadsinspektör Olofströms kommun 

Helen Gårner Miljösamordnare Sölvesborgs kommun 

Jesper Bergman Miljöstrateg Karlshamns kommun 

Tove Juhl Andersen Projektledare Sweco Environment AB 

 
Tabell 2. Styrgruppen 

Styrgruppen 
Susanna Strandberg  Verkställande direktör VMAB 

Daniel Wäppling Kommundirektör Karlshamns kommun 

Irene Robertsson Kommunchef Olofströms kommun 

Lars Ericsson Kommunchef Sölvesborgs kommun 

 
Emma Hamilton och Anna Älgevik på Sweco Environment har bidragit med stöd och 
kvalitetsgranskning av arbetet.  
 

Avfallsplanen är ett strategiskt styrdokument för hela kommunen, inte bara för VMAB, och 

därför har stor vikt lagts på att förankra planen i så stora delar av kommunerna som 

möjligt. Därför hölls en heldags workshop under hösten 2017, där politiker och tjänstemän 

från de tre kommunerna bjöds in för att tycka till och ta del av arbetet med målen och 

aktiviteterna i den nya avfallsplanen.  

1.2 Syfte och strategi 

Syftet med avfallsplanen är att långsiktigt styra avfallshanteringen i de tre kommunerna 
mot att bidra till ett hållbart samhälle.  
 

Kommunernas avfallsstrategi är långsiktig och strävar efter att nå högre upp i 

avfallshierarkin. Avfallsplanen skapar förutsättningar för samarbete inom och mellan 

kommunerna genom ett gemensamt målarbete och åtgärder. Genom avfallsplanen får 

ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen och möjlighet 

att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.   
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1.3 Läsanvisning  

Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. Huvuddokumentet 

har fokus på mål och aktiviteter, och ger en bild över riktningen kommunerna kommer att 

ha de kommande åren med avfallsarbetet.  

Bilagorna går in på detaljer och ger tillsammans en bild av nuläget i kommunerna samt 

beskriver hur arbetet med framtagandet av avfallsplanen har gått till.  

I kapitel 3 nedan visas vilka aktiviteter som planeras att utföras för att uppnå målen. För 

varje aktivitet finns det ett år för utförande, styrmedel, resurser och ansvarig part som 

beskrivs i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Beskrivning av faktorerna år, styrmedel och attitydpåverkan, resurser och ansvarig för 
aktiviteterna. 

Faktorer  Beskrivning 

År Beskriver tidpunkter när aktiviteten ska 

genomföras (kan vara flera år) 

Styrmedel och attitydpåverkan Beskriver de styrmedel med vilka aktiviteten 

ska genomföras 

 

Exempel på styrmedel och attitydpåverkan: 

• Administrationsåtgärder 

• Information 

• avfallsföreskrifter  

• utformning (miljöstyrning) av 

avfallstaxa 

• tillsyn 

• fysisk planering 

• upphandling 

Resurser Ryms inom befintligt uppdrag jämfört med 

idag eller utökat uppdrag behövs. 

Ansvarig Beskriver vem/vilka som har huvudsakligt 

ansvar för genomförande av aktiviteten. 

Flera enheter och personer kan vara 

involverade. 
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2 Historik, nuläge och framtida behov 

En avfallsplan ska innehålla uppgifter om tidigare avfallshantering, nuvarande 

avfallsmängder och framtida behov. 

Nulägesbeskrivning om kommunerna finns i Bilaga 1. Här finns uppgifter om det avfall 

som samlas in i kommunerna idag, samt anläggningar som anses vara viktiga för 

kommunernas avfallshantering. 

Uppgifter om nedlagda deponier, som tidigare använts för avfallsbehandling, finns i 

Bilaga 2. 

Resultatet från plockanalysen som gjordes i de tre kommunerna år 2017 presenteras 

sammanfattat i Bilaga 3. 

Aktuell lagstiftning säger att en kommunal avfallsplan ska ses över och uppdateras minst 

vart fjärde år. Kommunernas tidigare avfallsplan slutade gälla år 2016. En uppföljning av 

kommunernas föregående plan finns i Bilaga 4. 

I Bilaga 5 presenteras avfallsplanen koppling till kommunernas översiktsplaner samt 
behov av nya insamlingssystem, nedläggning eller förändring av befintliga system och 
anläggningar. 

Redogörelse för samråd presenteras i Bilaga 8 och sammanställning till Länsstyrelsen 
presenteras i Bilaga 9.  
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3 Avfallsplanens koppling till miljömål  

3.1 Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling 

Agenda 2030 är framtaget av FN:s utvecklingsprogram UNDP, ett nätverk för global 

utveckling och är en handlingsplan innehållande 17 globala hållbarhetsmål. Målen 

innefattar både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen är högt satta och 

berör många aspekter av hur världen ska bli en bättre plats. I de miljömässiga 

hållbarhetsmålen ingår avfallshantering som en del i strävan mot global hållbarhet.  

I mål 11 – Hållbar stadsutveckling, byggande och planering för alla grupper i samhället.  

I mål 12 – Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Till år 2030 ska 

mängden avfall avsevärt minskas genom åtgärder för en ökning av förebyggandet av 

avfall samt ökning av återanvändning och återvinning. 

3.2 De nationella miljömålen 

De miljömål som berör avfallshantering är främst begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö 

och god bebyggd miljö. Genom täckning av deponier kan utsläpp av den starka 

växthusgasen metan minska vilket bidrar till det nationella miljömålet Begränsad 

klimatpåverkan. En övergång från fossila till förnybara drivmedel t.ex. biogas från 

matavfall i kollektivtrafiken är en åtgärd med positiv påverkan på klimatet. Genom 

minskning av nedskräpning på land, i hav och sjöar samt vid täckning av deponier 

minskas föroreningsspridningen till närmiljön. Detta bidrar bl.a. till att uppfylla miljömålet 

Giftfri miljö. En god insamling och hantering av farligt avfall bidrar också till att uppfylla 

detta mål genom att problematiska ämnen inte sprids i samhället.  

Inom miljömålet God bebyggd miljö preciseras bland annat infrastruktur och hållbar 

avfallshantering. Infrastruktur för avfallshantering ska vara integrerad i stadsplaneringen 

och vara anpassad till människans behov. En effektiv avfallshantering ska eftersträvas, 

där avfallets uppkomst förebyggs samt att den negativa miljöpåverkan från avfall ska 

minimeras.  
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4 Framtidens avfallshantering i Karlshamns, Olofströms och 
Sölvesborgs kommuner 

4.1 Övergripande målinriktningar 

Som utgångspunkt för målsättningsarbetet i avfallsplanen togs fyra övergripande mål 

fram som sedan har legat till grund för att ta fram mätbara mål och aktiviteter. Som 

underlag till att ta fram de övergripande målen och de mätbara målen gjordes en analys 

av hur nuläget i kommunerna ser ut och var det finns förbättringspotential. Utöver nuläget 

diskuterades även kopplingen till lokala, nationella och globala miljömål samt till den 

nationella avfallsplanen. Nuläget beskrivs närmare i Bilaga 1. 

De fyra övergripande målen är: 

• Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor 

• Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och 

förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin 

• Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial  

• Minskad nedskräpning 

Nedan beskrivs varje övergripande mål mer ingående samt vilka mätbara mål och 

aktiviteter som ska utföras.     

4.2 Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor  

En förutsättning för ett fungerande avfallssystem och för att målen i den här avfallsplanen 

ska uppnås, är att kommuninvånarna har den kunskap som behövs och även känner ett 

engagemang för att använda den kunskap de har.  

Kunskap och engagemang är svårt att mäta, men båda faktorerna utgör grunden för att 

arbeta uppåt i avfallshierarkin i kommunerna. Det är viktigt att information om avfall sprids 

till alla målgrupper i kommunerna. Då antalet kommuninvånare som inte har svenska som 

första språk ökar, bör informationen även göras tillgänglig på fler språk eller med hjälp av 

symboler.  
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4.2.1 Mål 1.1 

Senast år 2025 ska minst 90 % av kommuninvånarna vara nöjda eller 

mycket nöjda med informationen som ges angående avfallshantering i 

kommunerna. 

 
Aktiviteter 
 

Aktiviteter för att uppnå mål 1.1 

Aktivitet 1.1.1: Ta fram tydlig och pedagogisk information med instruktioner om sortering 
som ska finnas på alla platser där hushållsavfall samlas in.  

Aktivitet 1.1.2: Ta fram internationellt gångbara sorterings-symboler som kan användas vid 
information och vid avfallsanläggningar. Med avfallsanläggningar menas alla platser där 
hushållsavfall samlas in, från ÅVC till fyrfackskärl och insamling i flerfamiljsbostäder. 

Aktivitet 1.1.3: Arbetsgrupp ska sättas ihop för att planera deltagande på lokala event för att 
informera och prata avfall med kommuninvånarna. 

Aktivitet 1.1.4: Broschyrer ska tas fram för att vara del av välkomstpaketet till nyinflyttade, 
med information om hur avfallshanteringen fungerar i kommunerna.  

Aktivitet 1.1.5: Samarbete ska inledas med andra innovativa verksamheter och föreningar 
för att få hjälp med att ta fram kreativa verktyg för att informera om avfall i kommunernas 
skolor. 

Aktivitet 1.1.6: Ta fram information som kan användas på sociala medier för att på så sätt nå 
ut till en större målgrupp.   

 

Aktivitet År Styrmedel och 
attitydpåverkan 

Resurser Ansvar för genomförande 

1.1.1 2019 Information Ryms inom befintligt 
uppdrag jämfört med 
idag 

VMAB 

1.1.2 2019 Information Ryms inom befintligt 
uppdrag jämfört med 
idag 

VMAB 

1.1.3 2019 Information Ryms inom befintligt 
uppdrag jämfört med 
idag 

VMAB 

1.1.4 2019 Information Kräver utökat 
uppdrag 

Kommunikationsfunktionen 
i respektive kommun i 
samverkan med VMAB 

1.1.5 2019 Information Ryms inom befintligt 
uppdrag jämfört med 
idag 

VMAB och 
utbildningsverksamheten i 
respektive kommun 

1.1.6 Löpande Information Ryms inom befintligt 
uppdrag jämfört med 
idag 

Kommunikationsfunktionen 
i respektive kommun i 
samverkan med VMAB 
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Uppföljning av mål 1.1 

Uppföljning av mål 1.1: Vid två tillfällen under avfallsplanens giltighet ska 
kundundersökning genomföras för att följa upp hur nöjda kommuninvånarna är med bl.a. 
informationen om avfallshanteringen.   
 
Jämförelsetal: I kundundersökningen från år 2017 var 74 % av hushållen nöjda/mycket 
nöjda med informationen som gavs angående avfallshanteringen i kommunerna.  
 
Ansvar: VMAB 

 

4.3 Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och 

förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin 

Generellt är det mer resurseffektivt att förebygga avfall än att återvinna eller förbränna 

det. Miljöbesparingen blir större om en produkt aldrig produceras än om den produceras, 

används och sedan återvinns.  

Kommunernas möjlighet till att förebygga uppkomsten av avfall kan vid första anblick 

verka begränsad, men genom att föregå med gott exempel och börja i den egna 

verksamheten finns det goda möjligheter till att arbeta förebyggande. Dessutom finns det 

möjlighet att påverka konsumtionsvanor genom information och att kommunen 

tillhandahåller platser för återanvändning m.m.  

4.3.1 Mål 2.1  

Matsvinnet inom kommunernas verksamheter ska minska till år 2025 i 

jämförelse med år 2018. 

Aktiviteter 

Aktiviteter för att uppnå mål 2.1 

Aktivitet 2.1.1: Genom samverkan mellan skolor och måltidsverksamhet ta fram 

checklistor och förslag på hur skolorna kan arbeta med att minska matsvinnet. 

Aktivitet 2.1.2: Genom samverkan mellan äldreomsorgen och måltidsverksamhet ta 

fram checklistor och förslag på hur äldrevården kan arbeta med att minska matsvinnet. 

 

Aktivitet År Styrmedel och 

attitydpåverkan 

Resurser Ansvar för genomförande 

2.1.1 2019 Information Ryms inom 

befintligt 

uppdrag 

Måltidsverksamheten i 

samverkan med 
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jämfört med 

idag 

miljösamordnare/miljöstrateg i 

respektive kommun 

2.1.2 2019 Information Ryms inom 

befintligt 

uppdrag 

jämfört med 

idag 

Måltidsverksamheten i 

samverkan med 

miljösamordnare/miljöstrateg 

på respektive kommun. 

 

Uppföljning av mål 2.1 

Uppföljning: Mätningar av tallriks-, serverings- och matsvinn i kommunala kök. 
 
Jämförelsetal: Första mätningarna görs 2019 och siffrorna som tas fram då, i kg/elev 
eller kg/brukare, kommer sedan att användas som nyckeltal.   
 
Ansvar: Måltidsverksamheten i respektive kommun 

 

4.3.2 Mål 2.2 

Senast år 2025 ska minst 80 % av matavfallet från hushåll, restauranger och 

storkök sorteras rätt så att det kan tas omhand för att växtnäringen och 

energin ska kunna tas tillvara. 

Aktiviteter 

Aktiviteter för att uppnå mål 2.2 

Aktivitet 2.2.1: Ta fram samt sprida information för att utbilda anställda och allmänhet 

om biogas samt informera om kommunernas och VMAB:s arbete med biogas idag.  

Aktivitet 2.2.2: Öppet hus på VMAB där besökarna får se anläggningen och får 

information om hur biogasen framställs.  

Aktivitet 2.2.3: Ha en matavfallskampanj då extra mycket information handlar om 

matavfall och nyttan med om detta slängs i rätt påse genom affischer, temadagar i 

skolan etc.  

Aktivitet 2.2.4: Hålla utbildning om matsvinn på olika arbetsplatser inom de 

kommunala verksamheterna.  

 

Aktivitet År Styrmedel och 

attitydpåverkan 

Resurser Ansvar för genomförande 
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2.2.1 2019 Information Kräver 

utökat 

uppdrag 

VMAB 

2.2.2 Årligen Information Kräver 

utökat 

uppdrag 

VMAB 

2.2.3 2019 Information Kräver 

utökat 

uppdrag 

Utbildningsverksamheten i 

samverkan med VMAB. 

2.2.4 Löpande Information Ryms 

inom 

befintligt 

uppdrag 

jämfört 

med idag 

Miljösamordnare/miljöstrateg 

på respektive kommun. 

 

Uppföljning av mål 2.2 

Uppföljning: Sammanställa hur mycket matavfall som samlas in, hur mycket restavfall 
som samlas in samt genom plockanalys där andelen matavfall i restavfallet undersöks. 
 
Jämförelsetal: År 2016 samlades 67 % av allt uppkommit matavfall in. (65 kg/ invånare 
samlades in, i snitt uppstod 97,3 kg/inv.)  
 
Ansvar: VMAB 

 

4.3.3 Mål 2.3. 

Den totala mängden insamlat restavfall från hushåll och verksamheter i 

kommunerna ska minska med 20 % jämfört med år 2017. 

Aktiviteter 

Aktiviteter för att uppnå mål 2.3 

Aktivitet 2.3.1:  Informationskampanj med fokus på att ta fram fakta och visa på 

miljönyttan med källsortering.  

Samtliga aktiviteter under mål 1.1. har även som syfte att uppnå mål 2.3.  

 

Aktivitet År Styrmedel och 

attitydpåverkan 

Resurser Ansvar för 

genomförande 
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2.3.1 Löpande Information  Kräver utökat 

uppdrag 

VMAB 

 
Uppföljning av mål 2.3 
 

Uppföljning: Sammanställa hur mycket restavfall som samlas in. 
 
Jämförelsetal: År 2016 var mängden insamlat restavfall 139 kg/invånare. 
 
Ansvar: VMAB 

 

4.4 Bättre sorterat matavfall och återvinningsmaterial  

Vart tredje år utförs plockanalyser (Se bilaga 3 för sammanfattning av den som gjordes 

2017) av restavfallet från hushållen. Plockanalyserna visar att restavfallet fortfarande 

består av väsentliga mängder matavfall, tidningar och förpackningar. Detta innebär att en 

stor del av det avfall som skulle ha kunnat vara en resurs högre upp i avfallshierarkin, 

istället förbränns för energiåtervinning. Om hushållens sortering förbättras, kan en bättre 

resurshushållning ske.  

Idag samlas inte textiler in för återanvändning i kommunal regi och riskerar därför att 

hamna i restavfallet. Om förutsättningar ges för att sortera ut textil kan även detta bli ett 

område där kommunerna når högre upp i avfallshierarkin.  

Idag samlas inte heller matfett eller frityroljor in i kommunal regi. Förutom att fett utgör ett 

problem när det hamnar i avloppen, är det också en resurs som skulle kunna 

omhändertas för återvinning.  

4.4.1 Mål 3.1 

Mängden textil i restavfallet ska minska med 25 % från år 2017 till år 2025.   

Aktiviteter 

Aktiviteter för att uppnå mål 3.1 

Aktivitet 3.1.1: System ska införas för att möjliggöra insamling av textil till återvinning.  

Aktivitet 3.1.2: När textilinsamling är möjlig ska information om denna spridas så att 

kommuninvånarna blir medvetna om den nya möjligheten.  

Aktivitet 3.1.3: Uppmana kommunernas second-hand butiker att anordna en 

modevisning med second hand kläder samt textiler och kläder av återvunnet material. 
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Aktivitet År Styrmedel och 

attitydpåverkan 

Resurser Ansvar för genomförande 

3.1.1 2019 Administrations-

åtgärd 

Ryms inom 

befintligt 

uppdrag 

jämfört med 

idag 

VMAB 

3.1.2 2019 Information Ryms inom 

befintligt 

uppdrag 

jämfört med 

idag 

VMAB och 

kommunikationsfunktionen 

på respektive kommun 

3.1.3 2019 Information Ryms inom 

befintligt 

uppdrag 

jämfört med 

idag 

Miljösamordnare/miljöstrateg 

på respektive kommun. 

 

Uppföljning av mål 3.1 

Uppföljning av mål 3.1: Vid två tillfällen under avfallsplanens giltighet ska plockanalyser 
genomföras av hushållens restavfall för att kunna följa upp om fraktionen restavfall har 
blivit renare. 
 
Jämförelsetal: Enligt plockanalysen är andelen textil i restavfallet i genomsnitt 4,3 % 
vilket motsvarar 0,17 kg/hushåll och vecka. 
 
Ansvar: VMAB 

4.4.2 Mål 3.2 

Senast år 2025 ska mängden tidningar och förpackningar i restavfallet 

minska med 20 %. 

Aktiviteter 

Aktiviteter för att uppnå mål 3.2 

Aktivitet 3.2.1: Informationskampanj med fokus på att ta fram fakta och visa 

miljönyttan med källsortering. 

Aktivitet 3.2.2: Kampanj med tips och idéer på bra källsortering och 

förvaringslösningar i hemmet.  
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Aktivitet År Styrmedel och 

attitydpåverkan 
Resurser Ansvar för 

genomförande 

3.2.1 Löpande Information Kräver utökat 

uppdrag 

VMAB 

3.2.2 2019 Information Kräver utökat 

uppdrag 

VMAB 

 

Uppföljning av mål 3.2 

Uppföljning: Vid två tillfällen under avfallsplanens giltighet ska plockanalyser 
genomföras av hushållens restavfall för att kunna följa upp om fraktionen restavfall har 
blivit renare. 
 
Jämförelsetal: Enligt plockanalysen är andelen tidningar och förpackningar i restavfallet i 
genomsnitt i de tre kommunerna 1,35 kg/hushåll och vecka.   
 
Ansvar: VMAB 

4.4.3 Mål 3.3 

Senast år 2025 ska mängden matavfall i restavfallet minska med 20 %. 

Aktiviteter 

Samtliga aktiviteter under mål 2.2. (se avsnitt 4.3.2) har även som syfte att uppnå mål 

3.3. 

Uppföljning av mål 3.3 

Uppföljning: Vid två tillfällen under avfallsplanens giltighet ska plockanalyser 
genomföras av hushållens restavfall för att kunna följa upp om fraktionen restavfall har 
blivit renare. 
 
Jämförelsetal: Enligt plockanalysen 2017 är andelen matavfall i restavfallet i genomsnitt i 
de tre kommunerna 1,1 kg/hushåll och vecka.   
 
Ansvar: VMAB 

 

4.4.4 Mål 3.4 

Senast år 2025 ska mängden farligt avfall, inklusive elektronikavfall, i 

hushållens kärl ha minskat med 75 %. 
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Aktiviteter 

Aktiviteter för att uppnå mål 3.4 

Aktivitet 3.4.1: Utreda möjligheten att utöka abonnemanget med en box där 

villahushållen kan slänga sitt farliga avfall inklusive elektronikavfall och batterier. 

Aktivitet 3.4.2: Erbjuda möjlighet att utöka abonnemanget så att hushåll i 

flerfamiljsbostäder kan slänga sitt farliga avfall inklusive elektronikavfall och batterier. 

Aktivitet 3.4.3: Informationskampanjer i tidningen Miljönytt samt på olika offentliga 

platser i kommunerna om varför det är viktigt att vi hanterar farligt avfall på rätt sätt.  

 

Aktivitet År Styrmedel och 

attitydpåverkan 
Resurser Ansvar för 

genomförande 

3.4.1 2019 Information Kräver utökat 

uppdrag 

VMAB 

3.4.2 2019 Information Ryms inom 

befintligt uppdrag 

jämfört med idag 

VMAB 

3.4.3 2019 Information Ryms inom 

befintligt uppdrag 

jämfört med idag 

VMAB 

 

Uppföljning av mål 3.4 

Uppföljning: Vid två tillfällen under avfallsplanens giltighet ska plockanalyser 
genomföras av hushållens restavfall för att kunna följa upp om fraktionen restavfall har 
blivit renare. 
 
Jämförelsetal: Enligt plockanalys 2017 är andelen farligt avfall, inklusive elektronikavfall 
och batterier, i hushållens kärl 0,03 kg/hushåll och vecka vilket ger en års-vikt på ca 1,4 
kg per hushåll. 
 
Ansvar: VMAB 

 

4.4.5 Mål 3.5 

Matfett som kommunerna samlar in från hushållen ska öka från år 2018 till 

år 2025. 
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Aktiviteter 

Aktiviteter för att uppnå mål 3.5 

Aktivitet 3.5.1:  Informationskampanjer om att matfett är en resurs som ska/kan tas 

tillvara. 

Aktivitet 3.5.2:  Utreda hur matfett lättast kan samlas in från hushållen. 

Aktivitet 3.5.3: Beroende på hur aktivitet 3.5.2 faller ut, införa insamling av matfett från 

hushållen.  

 

Aktivitet År Styrmedel och 

attitydpåverkan 

Resurser Ansvar för 

genomförande 

3.5.1 2019 Information Ryms inom 

befintligt uppdrag 

jämfört med idag 

VMAB 

3.5.2 2019 Utredning Ryms inom 

befintligt uppdrag 

jämfört med idag 

VMAB 

3.5.3 2019 Upphandling Ryms inom 

befintligt uppdrag 

jämfört med idag 

VMAB 

 

Uppföljning av mål 3.5 

Uppföljning: Årlig sammanställning av insamlad fettmängd, kg/hushåll och år. 
 
Jämförelsetal: Mängd matfett som gått till återvinning, mätetal insamlat fett per år. 
 
Ansvar: VMAB 

 

4.4.6 Mål 3.6 

Senast 2025 ska minst 95 % av kommuninvånarna vara nöjda eller mycket 

nöjda med avfallshanteringen i kommunerna. 

Aktiviteter 

Aktiviteter för att uppnå mål 3.6 

Aktivitet 3.6.1: Kommunernas avfallshantering ska synliggöras på lokala evenemang 

Aktivitet 3.6.2:  Införa ”påminnelse-sms” om när avfallshämtningen kommer att utföras 
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Aktivitet År Styrmedel och 

attitydpåverkan 

Resurser Ansvar för 

genomförande 

3.6.1 Årligen Information Kräver utökat 

uppdrag 

VMAB 

3.6.2 2019 Information Ryms inom 

befintligt uppdrag 

jämfört med idag 

VMAB 

 

Uppföljning av mål 3.6 

Uppföljning: Vid två tillfällen under avfallsplanens giltighet ska kundundersökning 
genomföras för att följa upp hur nöjda kommuninvånarna är med bl.a. avfallshanteringen i 
kommunerna.  
 
Jämförelsetal: I kundundersökningen från år 2017 var 89 % av hushållen nöjda/mycket 
nöjda med informationen som gavs angående avfallshanteringen i kommunerna. 
 
Ansvar: VMAB 

 

4.5 Minska nedskräpning 

En minskad nedskräpning bidrar dels till att närmiljöer uppfattas som trevligare, men även 

till att spridning av gifter i naturen minskar. Nedskräpning behöver inte bara handla om 

synliga platser som exempelvis torg och vägar, utan kan även handla om hav och sjöar 

där skräpet oftast inte syns lika tydligt.  

Idag mäts inte nedskräpning på något sätt i kommunerna och det har därför inte varit 

möjligt att sätta mätbara mål för detta. Istället har aktiviteter utformats, som har med 

minskad nedskräpning att göra, för att vid en framtida uppföljning av avfallsplanen 

eventuellt kunna sätta mätbara mål. Dessa aktiviteter handlar framförallt om att påbörja 

ett arbete med att öka kunskapsnivån och identifiera områden där nedskräpningen är ett 

problem, både på land och i hav. 

4.5.1 Mål 4.1 

Upplevd nedskräpning ska minska år 2025 jämfört med år 2018. 

Aktiviteter 

Aktiviteter för att uppnå mål 4.1 

Aktivitet 4.1.1: Erbjuda god tillgång på platser att slänga sitt avfall samt öka 

sorteringsmöjligheten för avfall i offentliga miljöer.  

687



  

 

  

 

 
 

17(18) 
 

HUVUDDOKUMENT AVFALLSPLAN 

2018-05-16 

 

 

 

 

Aktivitet 4.1.2: Verksamheter i alla tre kommunerna ska uppmanas till att medverka i 

kampanjer mot nedskräpning.  

Aktivitet 4.1.3: Aktiviteter för förebyggande av nedskräpning i skolorna. 

 

Aktivitet År Styrmedel och 

attitydpåverkan 

Resurser Ansvar för genomförande 

4.1.1 2019 Fysisk planering Kräver utökat 

uppdrag 

Samhällsutvecklingsavdelning/ 

samhällsbyggnadsförvaltning 

på respektive kommun 

4.1.2 Årligen Information Ryms inom 

befintligt 

uppdrag 

jämfört med 

idag 

Miljösamordnare/miljöstrateg 

på respektive kommun. 

4.1.3 2019 Information Ryms inom 

befintligt 

uppdrag 

jämfört med 

idag 

Utbildningsförvaltning i 

respektive kommun 

 

Uppföljning av mål 4.1 

Uppföljning görs endast av aktiviteterna, inte av målet.  

4.5.2 Mål 4.2 

Mindre skräp och mikroplaster till hav och sjöar. 

Aktiviteter 

Aktiviteter för att uppnå mål 4.2 

Aktivitet 4.2.1:  Informationskampanjer om vad som får och inte får slängas i avloppen 

med fokus på varför det är så. 

Aktivitet 4.2.2: Inventering av behov av utökade antal avfallsinsamlingsplatser och 

sorteringsmöjligheter på stränder och havsnära eller sjönära miljöer.    

Aktivitet 4.2.3: Uppföljning på aktivitet 4.2.2; placera ut lämpliga avfalls- och 

sorteringsbehållare för stränderna i kommunerna.   

Aktivitet 4.2.4: Aktivitet på kommunens skolor om skräp i haven    
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Aktivitet År Styrmedel och 

attitydpåverkan 

Resurser Ansvar för genomförande 

4.2.1 2019 Information Kräver 

utökat 

uppdrag  

Kommunernas VA-enhet/VA-

bolag 

4.2.2 2019 Information Ryms inom 

befintligt 

uppdrag 

jämfört med 

idag 

Samhällsbyggnadsförvaltning/ 

Samhällsutvecklingsavdelning 

4.2.3 2019 Information Kräver 

utökat 

uppdrag 

Samhällsbyggnadsförvaltning/ 

samhällsutvecklingsavdelning 

4.2.4 2019 Information Kräver 

utökat 

uppdrag 

Miljösamordnare/miljöstrateg 

på respektive kommun. 

 

Uppföljning av mål 4.2 

Uppföljning: Uppföljning görs endast av aktiviteterna, inte av målet.  

 

689



 
 

 

 

Sweco   

 

  
 

BILAGA 1 - NULÄGESBESKRIVNING  

 

 

 

NULÄGESBESKRIVNING TILL GEMENSAM AVFALLSPLAN FÖR KARLSHAMNS, 
SÖLVESBORGS OCH OLOFSTRÖMS KOMMUNERS AVFALLSPLAN 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

2018-05-16  

  

  

  

  

   

690



 

 
 

BILAGA 1 - NULÄGESBESKRIVNING 

2018-05-16 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

691



  

 
 

 
 
 

 

BILAGA 1 - NULÄGESBESKRIVNING 

2018-05-16 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Allmänt 1 

2 Fakta om kommunerna 1 

2.1 Översiktlig beskrivning av kommunerna 1 
2.1.1 Geografiskt läge 1 
2.1.2 Befolkning, boende och bebyggelse 2 

2.2 Näringslivsstruktur 4 

3 Ansvaret för avfallshanteringen 6 

3.1 Riksdagen, Regeringen och Naturvårdsverket 6 

3.2 Kommunerna 7 

3.3 Producenterna 7 

3.4 Kommunala avfallsbolag 7 

3.5 Företag inom avfallsbranschen 8 

3.6 Verksamhetsutövare 8 

3.7 Hushåll 8 

3.8 Länsstyrelsen och den kommunala miljönämnden 8 

4 Avfallsslag och mängder 8 

4.1 Avfall som kommunerna ansvarar för 8 
4.1.1 Fyrfackskärl, kretsar och landsbygdsstationer 9 
4.1.2 Mat- och restavfall från de kommunala verksamheterna 10 
4.1.3 Grovavfall på ÅVC 10 
4.1.4 Avfall till återbruk 11 
4.1.5 Farligt avfall 12 
4.1.6 Slam och fettavfall samt latrin 12 

4.2 Avfall som omfattas av producentansvar 13 

4.3 Nedskräpning 16 

4.4 Kundnöjdhet 17 

5 Avfallsanläggningar i kommunerna 17 

5.1 Karlshamns kommun 17 
5.1.1 Återvinningscentraler 17 
5.1.2 Avloppsreningsverk 17 

5.2 Olofströms kommun 18 
5.2.1 Återvinningscentral 18 
5.2.2 Avloppsreningsverk 18 

5.3 Sölvesborgs kommun 18 

692



  

 
 

 
 
 

 

BILAGA 1 - NULÄGESBESKRIVNING 

2018-05-16 

 

 

 

 

5.3.1 Återvinningscentral 18 
5.3.2 Avloppsreningsverk 19 

6 Nedlagda deponier 19 
 

 

 

 
 
  

693



  

 
 

 
 
 

 

BILAGA 1 - NULÄGESBESKRIVNING 

2018-05-16 

 

 

 

 

 

694



  

  
 

 
 

1(19) 
 

BILAGA 1 - NULÄGESBESKRIVNING 

2018-05-16  

 

 

 

 

1 Allmänt 

Nulägesbeskrivningen är en del av avfallsplanen för de tre kommunerna Karlshamn, 

Olofström och Sölvesborg i västra Blekinge. Nulägesbeskrivningen innehåller fakta om de 

tre kommunerna samt uppgifter om avfallshanteringens nuläge, som en avfallsplan ska 

innehålla enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:2. Nulägesbeskrivningen ska 

omfatta avfall som kommunerna ansvarar för, avfall som faller inom producentansvaret 

samt avfall som faller utanför kommunernas ansvar.  

Denna nulägesbeskrivning innehåller följande information om de tre kommunerna: 

• Statistik och information om avfall som kommunerna ansvarar för 

• Statistik och information om avfall som faller inom producentansvaret 

• Statistik och information om avfall som kommunerna inte ansvarar för  

• Aktuella avfallsanläggningen 

• Nedlagda deponier 

2 Fakta om kommunerna 

Nedan kommer en översiktlig beskrivning av befolkning, boende, bebyggelse, näringsliv 

och turism i Karlshamns-, Olofströms- och Sölvesborgs kommun.  

2.1 Översiktlig beskrivning av kommunerna 

2.1.1 Geografiskt läge 

Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner ligger i västra Blekinge. De har en 

total area på ca 1 100 km2 varav största delen består av land, se Tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Areal på de tre kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.1 

Kommun Areal totalt (km2) Land (km2) Vatten (km2) 

Karlshamn 509 489 20 

Sölvesborg 186 185 1 

Olofström 413 390 24 

Totalt 1 108 1 064 44 

 

Nedan kommer en kort beskrivning av vad som karakteriserar de tre kommunerna.  

 

                                                      
1 Statistiska centralbyrån 2017-12-14 
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Karlshamns kommun 

Karlshamns kommun karakteriseras av inlandets sprickdalslandskap med skogar, 

jordbruksmark, sjöar och vattendrag och den flikiga kusten med många vikar och 

skärgård i syd. Karlshamn är en viktig port till Baltikum och har färjeförbindelser både till 

Lettland och Litauen. Staden Karlshamn ligger i anslutning till Europaväg 22 och 

järnvägslinjen Karlskrona-Malmö-Helsingör.  

Sölvesborgs kommun 

Sölvesborgs kommun är den västligaste kommunen i Blekinge, belägen på Listerhalvön. 

Landskapet karaktäriseras till stor del av jordbruksmark på slättland med inslag av 

skogklädda höjder. I väster bildar Ryssberget gräns mot Skåne. Kommunen har också 

lång kuststräcka och ett avsevärt havsområde. Förutom Hanö med dess hamn och 

bebyggelse finns utefter kusten att antal mindre, obebodda öar. Centralorten Sölvesborg, 

Blekinges äldsta stad, ligger i anslutning till Europaväg 22 och järnvägslinjen Karlskrona-

Malmö-Helsingör. Hanö trafikeras regelbundet med båt från Nogersund.  

Olofströms kommun 

Till skillnad från länets övriga kommuner, som har kust vid Östersjön, har Olofströms 

kommun utpräglad inlandskaraktär. Naturen kännetecknas av skogsklädda höjder med 

mellanliggande dalar, små och medelstora lantbruk och ett stort antal sjöar och 

vattendrag. Centralorten Olofström har vuxit fram ur en traditionell bruksort. Olofström 

med dess industriområde ligger vid riksvägen 15 (Pukavik-Olofström-Halmstad). 

Järnvägsförbindelse, som för närvarande endast används för godstrafik, finns mellan 

Olofström och Älmhult.  Regelbunden busstrafik finns bl.a. till länets övriga städer samt till 

Bromölla för anslutning till järnvägslinjen Karlskrona-Malmö-Helsingör. 

2.1.2 Befolkning, boende och bebyggelse  

Totalt bor det nästan 63 000 invånare i de tre kommunerna varav flest hushåll bor i 

småhus, se Tabell 2 och Tabell 3 nedan. 

Tabell 2. Invånarantal 2010 och 2016 i de tre kommunerna2.  

 Folkmängd Kvinnor Män 

 2010 2016 2010 2016 2010 2016 

Karlshamn 31 143 32 130 15 550 15 937 15 593 16 193 

Sölvesborg 16 810 17 437 8 314 8 630 8 496 8 807 

Olofström 12 988 13 417 6 406 6 522 6 582 6 895 

Totalt:  60 941 62 984 30 270 31 089 30 671 31 895 

 

                                                      
2 Statistiska centralbyrån 2017-10-02 
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Tabell 3. Antal hushåll och boendestruktur i de tre kommunerna 2017. 

Kommun Småhus1 Flerbostadshus2 

Övriga 

hus3 Specialbostäder4 

Karlshamn 8 865  6 397 276 677 

Sölvesborg 5 574 2 311 150 223 

Olofström 4 099 2 399 286 66 

Totalt 18 538 11 107 712 966 

1. Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).  
2. Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive 

loftgångshus. 
3. Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå 

innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller 
samhällsfunktion. 

4. Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga 
specialbostäder. 

 

Befolkningstäthet och tätortsfördelning 

Den största delen av kommunernas invånare bor i tätorter, se Tabell 4 nedan.  

Tabell 4. Befolkningstäthet och andel befolkning i tätort (tätortsgrad) 20173. 

Kommun 

Befolkningstäthet 

inv./km2 Antal tätorter Tätortsgrad (%) 

Karlshamn 66 8 86 

Sölvesborg 89 10 84 

Olofström 34 6 81 

 

  

                                                      
3 Statistiska centralbyrån 2017-12-14 
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Tätorterna i de tre kommunerna presenteras i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Tätorter i de tre kommunerna.  

Karlshamns kommun Olofström kommun Sölvesborgs kommun 

• Karlshamn 

• Asarum 

• Halahult  

• Hällaryd  

• Mörrum  

• Ringamåla 

• Svängsta  

• Olofström 

• Jämshög 

• Kyrkhult 

• Vilshult 

• Gränum 

• Hemsjö 

• Sölvesborg 

• Hällevik 

• Mjällby 

• Norje 

• Hörvik 

• Lörby 

• Ysane 

• Djupekås 

• Pukavik 

• Valje 

 

2.2 Näringslivsstruktur  

Nedan ges en kort sammanställning av näringsliv och turism i de tre kommunerna.  

Karlshamns kommun 

År 2015 fanns 2 715 företag4 registrerade i Karlshamns kommun och 2 980 

arbetsställen5. Branschfördelningen i Karlshamns kommun baserat på antal arbetsställen 

var år 2015 fördelat enligt Tabell 6 nedan. 

  

                                                      
4 inkluderar juridiska formerna aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB), enskild 
näringsverksamhet (EN), ekonomiska föreningar (EF) samt banker och försäkringsbolag. 
Huvudkontor + filialer. 
5 inkluderar ovanstående juridiska former samt ideella föreningar >1 anställda, 
bostadsrättföreningar, stat & kommun, organisationer, stiftelser samt andra juridiska former. 
Huvudkontor + filialer. 
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Tabell 6. Branschfördelning i Karlshamns kommun 2015.6 

Fördelat på bransch Antal (%) 

Tjänsteföretag 34 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 18 

Handel och restaurang 19 

Byggverksamhet och transport 12 

Vård & utbildning samt offentlig 
verksamhet 

8 

Kultur och fritid 4 

Tillverkningsföretag 5 

 

Några av de största arbetsgivarna i kommunen är Södra Cell AB, Samhall AB, 

Blekingesjukhuset, Försäkringskassan och Karlshamns kommun.  

Sölvesborg 

Sölvesborgs kommun är en småföretagarbygd med många privata företag, drygt 1 700 

stycken. Sölvesborgs näringsliv bygger på utvecklad kompetens inom svetsning, 

industriservice, livsmedel och entreprenader. 

Branschfördelningen i Sölvesborgs baserat på antal arbetsställen var år 2016 fördelat 

enligt Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Branschfördelning i Sölvesborgs kommun 20167. 

Fördelat på bransch Antal (%) 

Tjänsteföretag 31 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 23 

Handel och restaurang 18 

Byggverksamhet och transport 12 

Vård & utbildning samt offentlig 

verksamhet 

7 

Tillverkningsföretag 5 

Kultur och fritid 4 

 

                                                      
6 Källa tillgänglig: http://www.karlshamn.se/sv/Naringsliv/Service/Statistik/ 2017-12-14 
7 Källa tillgänglig: http://gamla.solvesborg.se/aktiva-foretag-2015 2017-12-14 
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Några av de största arbetsgivarna i kommunen är Titan X, Lantbruksnäringen och 

kommunen.    

Olofström 

Slutet av 2016 fanns det 1 002 aktiva företag i Olofströms kommun. 

Tillverkningsbranschen är den som sysselsätter flest invånare i kommunen.  

Branschfördelningen i Olofström baserat på antal arbetsställen var år 2016 fördelat enligt 

Tabell 8 nedan: 

Tabell 8. Branschfördelning i Olofström kommun 2016.8 

Fördelat på bransch Antal (%) 

Tjänsteföretag 39 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 16 

Handel och restaurang 23 

Byggverksamhet och transport 6 

Tillverkningsföretag 10 

Vård & utbildning samt offentlig 

verksamhet 

2 

Kultur och fritid 4 

 

Några av de största arbetsgivarna i kommunen är Volvo personvagnar AB som är 

världsledande inom pressteknik, kommunen och Shiloh Industries AB.  

3 Ansvaret för avfallshanteringen 

Personer som på något sätt ger upphov till avfall ansvarar för att se till att avfallet 

hanteras enligt gällande regler och lagar. Privatpersoner ansvarar för att sortera sitt avfall 

rätt, kommunerna ansvarar för att samla in hushållsavfallet och producenterna ansvarar 

för att samla in sina produkter när de är förbrukade. Nedan ges en kortfattad förklaring till 

ansvarsfördelningen inom avfallshantering i Sverige. 

3.1 Riksdagen, Regeringen och Naturvårdsverket 

Riksdagen, regeringen och Naturvårdsverket styr avfallshanteringen genom lagar, 
förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Till grund för detta finns också direktiv och 
riktlinjer som antagits på EU-nivå.  

                                                      
8 Källa tillgänglig: http://www.olofstromsnaringsliv.se/news/ny-naringslivsfakta-ute-nu 2017-10-04 
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3.2 Kommunerna 

Kommunerna har ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall, utom sådant avfall som omfattas av producentansvar. Detta 
kallas den kommunala renhållningsskyldigheten. När kommunerna har ansvar för avfallet 
får ingen annan befatta sig med det än kommunen själv eller den som kommunen anlitar. 
Kostnaderna för den kommunala hanteringen av hushållsavfall täcks med avgifter enligt 
gällande renhållningstaxa.  
 

Kommunerna är också skyldiga att upprätta renhållningsordning med där ingående 

avfallsplan och att informera kommuninvånarna om avfallshanteringen. Som underlag för 

avfallsplanen har kommunen rätt att begära in uppgifter från producenter och 

verksamhetsutövare.  

Kommunerna har givetvis också ansvar för att avfall av annat slag än hushållsavfall som 

uppkommer inom deras egna verksamheter hanteras korrekt. I det avseendet är de 

jämställda med andra verksamhetsutövare.  

3.3 Producenterna  

Producenterna, d.v.s. de som tillverkar, importerar eller saluför produkter, har ansvar för 

insamling och omhändertagande av de avfallstyper som omfattas av producentansvar. 

När producenterna eller deras samverkansorganisationer har ansvar för avfallet får ingen 

annan befatta sig med det, såvida det inte sker på deras uppdrag. Producenternas 

kostnader för återvinningen täcks av intäkter från materialförsäljning och avgifter som tas 

ut vid försäljning av motsvarande produkter. 

I Sverige är producentansvaret lagstiftat för åtta produktgrupper (december 2017):  

• batterier 

• bilar 

• däck 

• el-utrustning (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur) 

• förpackningar 

• returpapper 

• läkemedel 

• radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor9 

3.4 Kommunala avfallsbolag 

Kommunala avfallsbolag (som VMAB) utför de delar av kommunens renhållningsansvar 

som fastställs i avtal med ägarkommunerna. Därutöver kan kommunala avfallsbolag i 

                                                      
9 Strålkällor som inte har någon ägare och står utanför fysisk kontroll kallas för herrelösa. Läs mer 
på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.  
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likhet med övriga företag inom avfallsbranschen erbjuda tjänster åt andra kommuner och 

verksamheter.  

3.5 Företag inom avfallsbranschen  

Företag inom avfallsbranschen utför insamling, transport och behandling av avfall enligt 

de tillstånd de har. Kommuner och kommunala avfallsbolag kan efter upphandling anlita 

avfallsföretag för hela eller delar av den kommunala renhållningsverksamheten.  

3.6 Verksamhetsutövare 

Verksamhetsutövare kan välja vilket avfallsföretag de ska anlita för annat avfall än 

hushållsavfall. Verksamhetsutövare, t.ex. industrier, verkstäder, butiker och institutioner 

av olika slag, ska ha kommunalt renhållningsabonnemang för sitt hushållsavfall. För 

andra avfallstyper anlitas lämpligt företag i avfallsbranschen, vilket även kan vara det 

kommunala avfallsbolaget. Det förekommer också att industrier har egna resurser och 

tillstånd för deponering eller annat omhändertagande av sitt verksamhetsavfall. 

Avfallsförordningen och föreskrifter från Naturvårdsverket anger under vilka 

förutsättningar egen transport av avfall är tillåten.  

3.7 Hushåll 

Grundregeln är att varje bostadsfastighet ska ha renhållningsabonnemang. Sådant avfall 

som omfattas av producentansvar ska sorteras ut och lämnas i de system som 

tillhandahålls för detta. Med de undantag som eventuellt anges i kommunens föreskrifter 

ska annat hushållsavfall lämnas i det kommunala renhållningssystemet. Särskilda 

anvisningar ges för hantering av bl.a. grovavfall, farligt avfall och mediciner.  

3.8 Länsstyrelsen och den kommunala miljönämnden 

Länsstyrelsen och den kommunala miljönämnden (eller motsvarande) har delat ansvar 

för tillsyn över avfallshanteringen – länsstyrelsen i första hand när det gäller 

tillståndskrävande verksamheter. I Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner 

är det Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV) som utövar kommunal miljötillsyn samt 

beslutar om eventuella undantag från bestämmelserna i föreskrifterna för renhållning.  

4 Avfallsslag och mängder 

4.1 Avfall som kommunerna ansvarar för 

Enligt lag har kommunen monopol på allt hushållsavfall. I begreppet hushållsavfall ingår 

både avfall från hushåll och avfall från verksamheter som kan jämföras med 

hushållsavfall. Jämförligt avfall uppkommer som ett resultat av att människor använder 

lokaler eller anläggningar på ett sätt som ger upphov till avfall som liknar det avfall som 

uppstår vid användningen av mark eller byggnad för bostadsändamål. Latrin, slam från 

enskilda anläggningar och fett från fettavskiljare räknas också till hushållsavfall.  

702



  

  
 

 
 

9(19) 
 

BILAGA 1 - NULÄGESBESKRIVNING 

2018-05-16  

 

 

 

 

4.1.1 Fyrfackskärl, kretsar och landsbygdsstationer  

Under 2010–2012 införde VMAB fastighetsnära insamling (FNI) vid villahushåll i de tre 

kommunerna. Detta innebär att hushållen har möjlighet att sortera åtta fraktioner redan 

vid det egna sopkärlet på fastigheten. I det ena kärlet sorteras pappersförpackningar, 

tidningar, ofärgat glas och metall. I det andra kärlet sorteras matavfall, restavfall, färgat 

glas och plast. I Figur 1 visas hur matavfallspåsen kan se ut.  

 

Figur 1. Matavfallspåse  

I Olofströms kommun erbjuds kommuninvånarna anslutning till landsbygdsstationer som 

ett alternativ till FNI. Landsbygdsstationer är ett system för gemensam avfallshantering 

för fastigheter på landsbygden. Ett antal fastigheter delar på en uppsamlingsplats för 

olika avfallstyper. Transport till stationen och sortering på plats sköter var och en själv. 

VMAB sköter sedan hämtning. Både permanent boende och fritidsboende kan ansluta sig 

till Landsbygdsstation.  

Olofströms kommun erbjuder också kretshämtning som alternativ till FNI. Kretshämtning 

är ett system för gemensam avfallshämtning vid småhus. Ett antal småhusfastigheter 

sluter sig samman till en enkel form av förening, krets, som anordnar uppsamlingsplats 

för olika avfallstyper. VMAB sköter sedan hämtning av avfallet på kretsarna.  

I Tabell 9 nedan visas mängden mat- och restavfall som samlades in i de tre 

kommunerna år 2016. 
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Tabell 9. Insamlade mängder mat- och restavfall de tre kommunerna 2016.  

  

Plockanalys 

År 2017 gjordes plockanalys på restavfallet från villor och lägenhet i Karlshamns 

kommun, markbehållare i Sölvesborgs kommun och kretsar i Olofströms kommun. En 

plockanalys är en metod som används för att karaktärisera avfall genom sortering i olika 

fraktioner. Fraktionerna vägs separat och en procentuell avfallssammansättning 

beräknas. Resultatet av plockanalysen presenteras i Bilaga 3.  

4.1.2 Mat- och restavfall från de kommunala verksamheterna  

Mat- och restavfall uppstår även i de kommunala verksamheterna, exempelvis från 

skolorna och äldreomsorgen. I Tabell 10 ses antalet kärl som de kommunala 

verksamheterna har abonnemang på hos VMAB samt årsvolymen mat- och restavfall 

som VMAB samlade in från de kommunala verksamheterna år 2017.  

Tabell 10. Antal kärl samt årsvolym som de kommunala verksamheterna hade år 2017.    

 Kärl för 

matavfall (st.) 

Kärl för 

restavfall (st.) 

Årsvolym 

matavfall 

(liter) 

Årsvolym 

restavfall 

(liter)  

Karlshamn 108 209 848 120 5 920 520 

Sölvesborg 38 112 254 800 2 633 780 

Olofström 75 121 553 280 3 048 300 

 

4.1.3 Grovavfall på ÅVC 

Grovavfall är avfall som uppkommer inom hushållet och som är skrymmande och därmed 

inte ryms i det normala sopkärlet eller är en fraktion som inte ska finnas i restavfallet. 

Fördelningen mellan olika fraktioner visas i Tabell 11 nedan.  

Kommun 

Restavfall 

totalt (ton) 

Restavfall 

(kg/inv.) 

Matavfall 

totalt (ton) 

Matavfall 

(kg/inv.) 

Mat- och 

restavfall 

(kg/inv.) 

Karlshamn 4 166 130 2 111 66 196 

Sölvesborg 2 477 142 1 265 73 215 

Olofström 2 119 158 699 52 210 

Totalt/genomsnitt 8 762 139 4 075 65 204 

Rikssnitt     224 
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Tabell 11. Insamlade mängder grovavfall i de tre kommunerna 2016. 
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Karlshamn 203 574 965 2 329 1 899 1 495 538 8 003 

Olofström 85 266 281 3 500 715 567 217 5 631 

Sölvesborg 141 418 1 234 3 000 1 541 802 388 7 524 

Totalt 429 1 258 2 480 8 829 4 155 2 864 1 143 21 158 

 

I Tabell 12 nedan visas hur många ton trädgårdsavfall som gick till biologisk behandling 

och grovavfall som gick till förbränning, materialåtervinning och deponering 2016 i de tre 

kommunerna. 

Tabell 12. Ton trädgårdsavfall till biologisk behandling och grovavfall till förbränning, 
materialåtervinning och deponering 2016 i de tre kommunerna. 
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(t
o

n
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Karlshamn 2 329 3 394 1 742 537 

Olofström 3 500 1 391 632 108 

Sölvesborg 3 000 2 343 1 793 194 

Totalt 8 829 7 128 4 167 839 

 

4.1.4 Avfall till återbruk 

Från om med november 2017 öppnade Återbruket på Olofströms ÅVC där saker kan 

lämnas in för återanvändning. Detta är ett samarbete med Arbetscenter i Olofström 

kommun.  

Förutom Återbruket i Olofströms kommun finns det andra återbruksverksamheter i alla tre 

kommunerna i form av second-hand affärer som säljer begagnade kläder och möbler. 

705



  

  
 

 
 

12(19) 
 

BILAGA 1 - NULÄGESBESKRIVNING 

2018-05-16  

 

 

 

 

4.1.5 Farligt avfall 

Med farligt avfall avses det avfall som har en eller flera farliga egenskaper och är farligt 

för människors hälsa eller miljön. Hushållens farliga avfall lämnas på kommunernas 

ÅVC:er. Kemikalierna sorteras för att undvika kemiska reaktioner. Därefter skickas de till 

återvinning. El-avfall, lampor, borrmaskiner, radio och tv-apparater m.m. skickas till 

demontering och återvinning. Tryckimpregnerat virke används till energiutvinning vid 

förbränningsanläggningar med särskilt tillstånd för detta. Läkemedel lämnas alltid till 

apotek. Sprängämnen, fyrverkerier och ammunition lämnas till Polisen.  

Totalt uppgår mängderna farligt avfall från hushållen till ca 1 500 ton i de tre kommunerna 

år 2016, se Tabell 13. 

Tabell 13. Insamlade mängder farligt avfall (ton) 2016 i de tre kommunerna.  

Kommun S
m
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Karlshamn 25,4 51,7 17,6 205,8 38,2 1,3 448,4 10,5 28 

Sölvesborg 5,4 25,3 7,2 139,3 - 0,6 223,2 5,1 16 

Olofström 3,6 15,3 5,7 72,5 - 0,5 138,0 2,6 12 

Totalt 34,4 92,3 30,5 417,6 38,2 2,4 809,6 18,2 56 

 

Asbest samlas endast in på Mörrums ÅVC. Därför saknas siffror för asbest i Olofströms 

och Sölvesborgs kommuner.  

4.1.6 Slam och fettavfall samt latrin  

Där kommunalt vatten och avlopp saknas i kommunerna kan fastighetsägaren ha enskilt 

avlopp. Det slam som samlas in från de enskilda anläggningarna räknas som 

hushållsavfall.  

Latrin uppkommer från bl.a. utedass och torrklosetter och hämtas i engångsbehållare 

som VMAB tillhandahåller. Även slamavskiljare och slutna tankar töms av VMAB. I Tabell 

14 visas hur mycket slam och fettavfall som samlades in i de tre kommunerna 2016.  
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Tabell 14. Insamlade mängder slam och fettavfall i de tre kommunerna 2016. 

 

 

 

 

4.2 Avfall som omfattas av producentansvar 

I Sverige finns det lagstiftade förordningar om producentansvar, där producenterna 

ansvarar för insamling och omhändertagande av deras uttjänta produkter och 

förpackningar.  

Det producentansvar som berör avfallshanteringen i Karlshamns, Olofströms och 

Sölvesborgs kommuner är förpackningar, returpapper, avfall från elektriska och 

elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa belysningsarmaturer, läkemedel 

samt däck och bilar.   

 

Förpackningar och tidningar 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB) ansvarar för insamlingen av 

förpackningar och tidningar (returpapper) från ÅVS.  VMAB har avtal med (TMR) för 

omhändertagande av förpacknings- och tidningsmaterial som samlas in fastighetsnära.   

Tidningar samt förpackningar av glas, metall, plast och papper kan hushållen antingen 

lämna fastighetsnära i sina kärl eller på ÅVS och ÅVC. I Olofströms kommun kan 

dessutom medlemmar i krets- eller landsbygdsstationer lämna på dessa platser.  

I Tabell 15 nedan visas hur mycket glas, papper, plast, metall och tidningar som 

samlades in i de tre kommunerna 2016. 
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Karlshamn 2 260 6 540 26 5,9 553 

Sölvesborg 1 943 6 303 54 8,0 133 

Olofström 1 411 3 898 0 0 113 

Totalt 5 614 16 741 80 13,9 799 
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Tabell 15. Insamlade mängder glas, papper, plast, metall och tidningar 2016 I de tre kommunerna 
(kg/invånare). 

Kommun Glas  Papper Plast Metall Tidningar 

Karlshamn 24,8 14,9 8,5 3,0 35,2 

Olofström 16,3 13,1 9,3 3,6 35,2 

Sölvesborg 24,6 19,0 9,9 3,6 38,5 

Nationellt 21,2 13,2 6,4 1,6 23,6 

 

I Tabell 16 visas hur många återvinningsstationer som finns i respektive kommun. 
Tabellen presenterar också information om hur många av återvinningsstationerna som tar 
emot glas, kartong, metall, plast och tidningar.  

 

ÅVS:er i kommunerna samt vad de samlar in 

Tabell 16. Antal återvinningsstationer (ÅVS) det finns I varje kommun samt vilka fraktioner de tar 
emot.  

Kommun A
n

ta
l 
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V
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:e
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g

a
r 

P
la

s
t 

M
e
ta

ll
 

Karlshamn 14 14 14 14 14 14 

Sölvesborg 8 8 8 8 8 8 

Olofström 5 5 5 5 5 5 

Totalt 27 27 27 27 27 27 

 

 

Elektronikavfall och batterier 

El-kretsen är ett företag som har ett nationellt insamlingssystem som har hand om 

insamling, transport och återvinning av elektronik och batterier. El-kretsen hämtar el- och 
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elektronikavfall samt batterier från de fem ÅVC:erna i de tre kommunerna. VMAB hämtar 

batterier från de batteriholkar som finns runt omkring i kommunerna.  

År 2016 samlades i genomsnitt in ca 18 kg el-avfall per invånare i de tre kommunerna, se 

Tabell 17 nedan.   

Tabell 17. Insamlade mängder el-avfall i de tre kommunerna 2016 (kg/invånare) 

Kommun 
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Karlshamn 8,3 2,7 4,0 0,4 0,2 0,1 

Olofström 7,2 3,8 3,0 0,2 0,2 0,0 

Sölvesborg 7,4 2,8 3,7 0,3 0,1 0,0 

Genomsnitt i de tre 

kommunerna 

7,6 3,1 6,9 0,3 0,2 0,0 

 

Pantburkar 

Pantburkar, både burkar och PET-flaskor, samlas in via pantsystem som driva av 

Returpack AB. Enligt Patamera.se pantades totalt 7 616 591 burkar och PET-flaskor i 

Karlshamns kommun 2016. Motsvarande siffra i Olofström kommun är 2 647 238 stycken 

och motsvarande siffra i Sölvesborgs kommun är 3 480 670 stycken. Jordbruksverket är 

ansvarig tillsynsmyndighet för Returpack.   

Läkemedel 

Alla apotek har en skyldighet att ta emot och hantera överblivna och utgångna läkemedel, 

både det som är receptförskrivet och receptfritt. Apoteket har genomskinliga påsar för 

privatpersoner att lägga sitt läkemedelsavfall i hemma för att ta med till apoteket.  

 

Sprutor, kanyler och insulinpennor delas ut med en safe-box kanylbehållare. De ska 

därefter tas emot på apoteket. 
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Däck 

Svensk Däckåtervinning AB ansvarar för insamling och återvinning av uttjänta däck. I 

övrigt hänvisas privatpersoner till bilverkstäder som ska ta emot däcken utan kostnad, 

dock kan verkstäderna ta ut en avgift för att skilja däck från fälg. För större mängder däck 

hänvisar Svensk Däckåtervinning AB till sin entreprenör Ragn-Sells AB. Däcken 

materialåtervinns till andra gummiprodukter, såsom ridbanor och konstgräsplaner. 

 

Bilar 

Bilproducenterna ska utan kostnad ta emot eller anvisa en plats för att ta emot uttjänta 

bilar eller anvisa en plats för mottagning. I de tre kommunerna finns ett antal företag som 

tar emot uttjänta bilar för skrotning. Karlshamns kommun finns Ekonomi-Skrot och Stena 

Recycling. I Sölvesborgs kommun finns Mixi Bilskrot AB och Lörby Bildemontering. I 

Olofströms kommun finns Olofström Däck och Bildemontering HB. Bilarna 

materialåtervinns så långt det går, men även energiåtervinning och deponering sker till 

viss del.  

4.3 Nedskräpning  

Generellt uppfattas inte nedskräpning som ett problem på allmänna platser inne i 

tätorterna. Periodvis kan det vara skräpigt vid återvinningsstationer och i naturmiljöer. 

Nedskräpning har en tendens att dra till sig mer skräp, d.v.s. om det är nedskräpat är 

risken större att ännu fler slänger saker på samma plats trots att platsen inte är avsedd 

för det. I Figur 2 visas nedskräpning vid en landsbygdsstation i Olofströms kommun.   

 

Figur 2. Nedskräpning vid landsbygdsstation. 

Varje år deltar olika verksamheter inom kommunerna i skräpplockarveckan som bl.a. 

anordnas i samarbete med organisationen Håll Sverige Rent. Då beger sig 

kommuninvånare ut och plockar skräp i kommunerna för att minska nedskräpningen och 

på så sätt bidra till en trevligare och hälsosammare miljö.  
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4.4 Kundnöjdhet 

Under våren 2017 genomförde VMAB en kundnöjdhetsmätning där 1 500 slumpvis 

utvalda hushåll fick tycka till om avfallshanteringen i Karlshamns, Sölvesborgs och 

Olofströms kommuner. Resultatet från kundnöjdhetsmätningen presenteras i Figur 3.  

 

Figur 3. Upplevd servicekvalitet enligt kundnöjdhetsmätningen 2017.  

5 Avfallsanläggningar i kommunerna 

5.1 Karlshamns kommun 

5.1.1 Återvinningscentraler 

I Karlshamns kommun finns tre återvinningscentraler (ÅVC), Hällaryd, Tubbaryd och 

Mörrum. ÅVC i Hällaryd ligger vid idrottsplatsen i Hällaryd och det är Hällaryds IF som 

svarar för drift och skötsel. Adressen för Hällaryds ÅVC är Gamla riksvägen 196, 374 94 

Trensum. ÅVC i Tubbaryd ligger på Tubbarydsvägen 6, 374 33 Karlshamn. ÅVC i 

Mörrum ligger på Perstorpsvägen 101–20, 375 91 Mörrum.  

5.1.2 Avloppsreningsverk 

Karlshamns kommun har fyra avloppsreningsanläggningar: Sternö, Mörrum, Ringamåla 

och Halahult. Därtill finns ett 90-tal pumpstationer. Mängden gallerrens som skickades 

som avfall till VMAB 2016 från Sternö var 55,2 ton och från Mörrum 36,7 ton.  

År 2016 spreds totalt 532 TS ton slam till åkermark från avloppsreningsverken i 

Karlshamn, vilket motsvarar ca 12 ton fosfor.  
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5.2 Olofströms kommun 

5.2.1 Återvinningscentral 

I Olofströms kommun finns en ÅVC. Den ligger på Traktorvägen.  

5.2.2 Avloppsreningsverk 

Det finns två avloppsreningsverk i Olofströms kommun och de behandlar tillsammans 

2 000 000 m3 avloppsvatten om året. Hälften av slammet som uppkommer på 

reningsverken går till åkrar och den andra hälften går till jordtillverkning. Under år 2016 

spreds 148 ton TS slam på åkermark från Jämshögs reningsverk. Medelhalten fosfor i 

slammet är 19 000 mg/kg TS vilket innebär att ca 2,8 ton fosfor gick till jordbruket.  

5.3 Sölvesborgs kommun 

5.3.1 Återvinningscentral 

I Sölvesborgs kommun finns en ÅVC, se Figur 4. Den ligger på Sölvevägen.  

 

Figur 4. Sölve ÅVC i Sölvesborg kommun.  
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5.3.2  Avloppsreningsverk 

Det finns en vatten- och avloppsanläggning i Sölvesborgs kommun. Kommunens 

omhändertagande av avloppsvatten sker via 300 km spill- och dagvattenledningar från ca 

5 500 abonnenter. I ledningssystemet ingår 69 pumpstationer.  

6 Nedlagda deponier 

Under 2005–2007 genomfördes ett projekt för identifiering och inventering av nedlagda 

deponier i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Målet var att i första 

hand identifiera alla gamla avfallsupplag och att därefter genomföra MIFO fas 1 för så 

många av objekten som tiden och resurserna medgav. 

Sedan projektet med identifieringen och inventeringen av nedlagda deponier gjordes 

2005 till 2007, har ändringar och nya undersökningar gjorts bl.a. har MIFO fas 2 

genomförts på vissa deponier. Information om nedlagda deponier, från inventeringen 

start 2005 till nutid, 2017, har sammanställts i Bilaga 2.  
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Nedlagda deponier i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner 

Inledning 

Under tiden 2005-12-12 till 2007-06-11 genomfördes ett projekt för identifiering och inventering 
av nedlagda deponier i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Målet var att i 
första hand identifiera alla gamla avfallsupplag och att därefter genomföra MIFO fas 1 enligt 
Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av förorenade områden, för så många 
av objekten som tiden och resurserna medgav. Projektet redovisas i särskilt dokument1 som 
finns tillgängligt hos respektive kommun samt hos länsstyrelsen. 
 
Detta dokument utgör en bilaga till den gemensamma avfallsplanen för Karlshamns, Olofströms 
och Sölvesborgs kommuner. Sedan projektet med identifieringen och inventeringen av 
nedlagda deponier gjordes 2005 till 2007, har ändringar och nya undersökningar gjorts. Bl.a. 
har MIFO fas 2 genomförts på vissa deponier. Informationen i dokumentet har därför reviderats 
från sin ursprungliga form genom att förändringar som har skett sedan 2007 har lagts till.  

Identifiering och inventering av nedlagda deponier 2005–2007 

De identifierade deponierna har indelats i två grupper beroende på om kommunerna antas ha 
ansvar för fortsatta undersökningar och åtgärder eller inte. Enligt kraven i Naturvårdsverkets 
Föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) ska 
kommunerna inventera och riskklassa samtliga kända deponier inom kommunens gränser. 
Detta bör göras som en orienterande studie (MIFO fas 1) enligt Naturvårdsverkets rapport 4918, 
Metodik för inventering av förorenade områden. Med hänsyn till det stora antalet objekt och 
begränsade resurser blir det nödvändigt att genomföra inventering och riskklassning enligt 
någon form av prioriteringsordning. Urval har då i första hand gjorts bland de ”kommunala” 
deponierna. 
 

För att fastställa vem eller vilka som faktiskt har ansvar för fortsatta undersökningar och 
åtgärder krävs i många fall särskild ansvarsutredning. 
 

Beskrivning av deponiernas läge 
 

Geografiska koordinater2 som anges i objektsbeskrivningarna avser ungefärligt läge för 
deponins mittpunkt. Deponiernas läge framgår också av markeringar på bifogade kartor. I några 
fall har ungefärliga kartmarkeringar gjorts för deponier vilkas läge ännu inte har kunnat 
preciseras. 
 
 

                                                      
1 ”Identifiering och inventering av nedlagda deponier i västra Blekinge, Sammanställning av 

grundläggande uppgifter om nedlagda deponier i (Karlshamns/Olofströms/Sölvesborgs) kommun, 2007-

06-11”. 
2 X-/Y-koordinater enligt system RT90. 
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Förklaring av begrepp 
 

Uttrycket allmän avstjälpningsplats, som förekommer i de följande beskrivningarna, avser 
kommunalt anordnade ”tippar” där det var fritt för var och en att göra sig av med sitt avfall. 
Soptippar användes för tömning av avfall som insamlats genom organiserad renhållning, men 
var dessutom ofta tillgängliga för vem som helst. Sopstationer hade byggnader och utrustning 
för något mer utvecklad hantering av avfall och tunnor. Allmänt gäller för dåtidens 
avstjälpningsplatser och soptippar att man hade dålig kontroll över vad som slängdes och ingen 
uppdelning av olika slags avfall. Skötseln varierade i omfattning, men var ofta mycket 
begränsad. Eldning tillämpades i stor utsträckning. 
 

Riskklasser enligt MIFO-modellen innebär en samlad bedömning av de risker objektet innebär 
för människors hälsa och miljön. Klass 1 – mycket stor risk; Klass 2 – stor risk; Klass 3 – måttlig 
risk; Klass 4 – liten risk. 
 

Vid inventeringar som gjordes före MIFO-modellens tillkomst har man använt en indelning av 
objekten i olika grupper: Grupp 1 – mätningar, undersökningar samt åtgärder behövs; Grupp 2 – 
mätningar och undersökningar bör utföras för senare ställningstagande; Grupp 3 – begränsade 
åtgärder behövs; Grupp 4 – inga åtgärder behövs. 
 

Karlshamns kommun           
A. Troligen kommunalt ansvar (helt eller delvis) 
 
Antal objekt 
MIFO fas 1 genomförd 8 

 
MIFO fas 2 genomförd 3 
Lokaliserade – MIFO inte genomförd 13 
Ännu inte klart lokaliserade 9 

Totalt 33 
 

MIFO fas 2 genomförd  
 
▪ Asarum, Tostarp (TOS). Soptipp/avstjälpningsplats, senare fyllnadstipp. Hushålls-, 

industri-, park- och byggavfall, slam, schaktmassor. Läge: Strax norr om Asarum, söder om 
Tostarps bygdegård (X6232800 Y1439300). Storlek: ca 126 000 m2. Driftstid: Soptipp 
1953–1975, schaktmassor till 2001. Övrigt: Nu uppläggning av massor samt hantering av 
asfalt och parkavfall. Avfall ligger delvis synligt. Närliggande jordbruksmark. Tidigare 
inventering enligt MIFO fas 1 gav riskklass 2. Ytterligare provtagning har genomförts och en 
förnyad inventering enligt MIFO fas 2 gav riskklass 3. Vidare åtgärder har föreslagits i 
slutrapporten 2017.  

 
▪ Karlshamn, Hunnemara (HUN). Soptipp/allmän avstjälpningsplats. Alla slags hushålls-

/industriavfall till 1964, därefter officiellt endast fyllnadsmassor och s.k. blekjord. Läge: Vid 
Karlshamns östra utfart, sydost om Ronnebyvägen (X6226970 Y1443150). Storlek: ca 114 
000 m2. Driftstid: 1933–1983. Övrigt: Äldsta delen utgör nu område för småindustri. I övrigt 
uppläggningsplats för jord, grus m.m. samt fotbollsplan. Inträngande deponigas i byggnader 
har förekommit. Avfall delvis synligt. Tidigare inventering enligt MIFO fas 1 gav riskklass 2. 
Ytterligare provtagning har genomförts och en förnyad inventering enligt MIFO fas 2 gav 
riskklass 2. Vidare åtgärder har föreslagits i slutrapporten 2017. 
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▪ Trensum-Hällaryd (THÄ). Soptipp/avstjälpningsplats. Hushålls- och industriavfall. Läge: 
Gamla Riksvägen/Skyekärrsvägen, ca 1 km öster om Hällaryd/Trensum (X6230410 
Y1447730). Storlek: ca 7 000 m2. Driftstid: 1960–1983. Övrigt: Nu skogsmark. Avfall synligt i 
slänter. Tidigare inventering enligt MIFO fas 1 gav riskklass 2.  Ytterligare provtagning har 
genomförts och en förnyad inventering enligt MIFO fas 2 gav riskklass 2. Vidare åtgärder 
har föreslagits i slutrapporten 2017. 

 
 

MIFO fas 1 genomförd 
 
▪ Karlshamns norra / Spiggen (KXX). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och 

industriavfall, även farligt avfall. Omfattande eldning. Läge: Väster om Erik Dahlbergsvägen, 
från kv Garveriet (Peters gård) norrut till järnvägsviadukten (X6228070 Y1441040). Storlek: 
ca 5 000 m2. Driftstid: 1910–1935. Övrigt: På området nu butiker och gatumark, tidigare 
bl.a. bensinstationer, lackering och stadens förråd. Riskklass 1 enligt MIFO fas 1. Flera 
undersökningar har gjorts, bl. a. i samband med planering av området. 

 
▪ Karlshamn, Hunnemara grusgrop (HUG). Soptipp för ”gödselsopor” (efter hand levererat 

till lantbruk) och visst annat avfall. Deponerad mängd troligen begränsad, men marken 
förorenad av avfallshantering och senare verksamhet. Läge: Tidigare grustag nordväst om 
Ronnebyvägen, mitt emot Hunnemarafältet (X6227150 Y1443040). Storlek: ca 1 500 m2. 
Driftstid: Soptipp 1913–1937, därefter skrotfirmor till 1970-talet. Övrigt: Nu skogsmark. Avfall 
delvis synligt. Nytt bostadsområde planeras nära objektet (Östra Skogsborg). Riskklass 1 
enligt MIFO fas 1. Provtagning har genomförts och rapporterats 2013 till 2016. 
Riskbedömning och åtgärdsförslag för sanering har tagits fram under 2016. 

 
▪ Asarums södra (ASÖ). Allmän avstjälpningsplats (två delar). Hushålls-, industri- och 

trädgårdsavfall. Läge: Vid Storgatan/Ägovägen; del 1 under nuvarande cirkulationsplatsen 
vid Mejerivägen (X6230580 Y1439850), del 2 ett hundratal meter längre norrut (X6230690 
Y1439850). Storlek: 1 500 resp 2 000 m2. Driftstid: 1939–1948 resp 1948–1953. Övrigt: Nu 
gatumark, närliggande bebyggelse och jordbruksmark. Riskklass 2 enligt MIFO fas 1. 

 
▪ Gustavstorp-Skörsemo (GSK). Allmän avstjälpningsplats. Mest hushålls- och 

trädgårdsavfall. Läge: 1 km sydväst om Gustavstorp, mellan Gustavstorpsvägen och Östra 
Orlundsån (Y6228720 Y1429760). Storlek: ca 2 000 m2. Driftstid: 1958–1979. Övrigt: Avfall 
delvis synligt i slänt mot ån. Området avsett till betesmark, men ligger i träda pga bristfällig 
avslutning. Riskklass 2 enligt MIFO fas 1. 

 
▪ Björkenäs (BJÖ). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls-, lantbruks- och byggavfall. Läge: 

Strax öster om Gustavstorpsvägen, ca 300 m norr om Pukaviksvägen (X6227360 
Y1430250). Storlek: ca 3 000 m2. Driftstid: Åtminstone 1951–1967. Övrigt: Nu åkermark. 
Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 

 
▪ Ringamåla-Långeboda (RLÅ). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och verksamhetsavfall. 

Läge: Strax nordost om Ringamåla, mitt emot idrottsplatsen (X6245770 Y1438050). Storlek: 
ca 2 000 m2. Driftstid: 1960–1979. Övrigt: Skogsmark/kärr. Avfall delvis synligt, bl.a. vid 
rotvältor. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
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▪ Trensums grusgrav (TRG). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och lantbruksavfall, 
förmodligen en del industri- och verksamhetsavfall. Läge: Strax öster om 
Matvikshamnsvägen, ca 175 m söder om gamla riksvägen (X6230190 Y1446940). Storlek: 
ca 1 500 m2. Driftstid: 1940-talet till 1963. Övrigt: Nu beteshage. Riskklass 3 enligt MIFO fas 
1. 

 
▪ Åryd B (ÅRB). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och verksamhetsavfall. Läge: ca 75 m 

norr om Gamla Riksvägen, 750 m väster om Åryds kyrka (X6231380 Y1449850). Storlek: 
ca 800 m2. Driftstid: 1952–1960. Övrigt: Skogsmark. Diverse avfall synligt. Riskklass 3 enligt 
MIFO fas 1. 
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Lokaliserade – MIFO inte genomförd 
 
▪ Asarum, Stenbacka (STE). Allmän avstjälpningsplats. Mest ”skräpsopor” från hushåll och 

verksamheter. Läge: Under Stenbackaskolan (X6231220 Y1440020). Storlek: ca 1 000 m2. 
Driftstid: 1934–1949. Övrigt: Eventuellt bortgrävd när skolan byggdes. 

 
▪ Karlshamn, Elvsberg (ELV). Allmän avstjälpningsplats. Avfall från hushåll och 

verksamheter. Läge: Nordväst om korsningen Vekerumsvägen/Sölvesborgsvägen 
(X6228510 Y1440780). Storlek: ca 1 500 m2. Driftstid: 1934–1937. Övrigt: Nu industrimark – 
bebyggd eller asfalterad. 

 
▪ Horsaryd-Stilleryd (HST). Deponering/utfyllnad med sprängsten, därefter deponering av 

bark, avloppsslam och industrislam. Utnyttjad både av kommunen och industrier (Mörrums 
Bruk och Facit-Halda). Läge: ca 800 m nordväst om Stillerydskorset (X6228220 Y1438150). 
Storlek: ca 6 000 m2. Övrigt: Del av området nu räddningstjänstens övningsplats. Placerad i 
grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. Vissa undersökningar gjorda 1989 
och 1995. 

 
▪ Karlshamn/SJ (KSJ). Tipp för aska, slagg och sopor från SJ:s verksamhet. Läge: Smalt 

område väster om Mieån från Prinsgatan och ca 80 m norrut (X6227930 Y1440970). 
Storlek: Okänt, troligen 400–800 m2. Driftstid: Fanns i användning 1948. Troligen använd ett 
antal år före och efter denna tidpunkt. Övrigt: Nu område av parkkaraktär med gång- och 
cykelväg. 

 
▪ Svängsta, Öjavad B, byggtipp (ÖJB). Deponi för schaktmassor, tidigare även byggavfall. 

Otillåten tippning av annat avfall. Läge: 1 km från Svängsta, väster om vägen mot Hemsjö 
(X6238290 Y1434950). Storlek: ca 5 000 m2. Driftstid: Kommunal schaktdeponi från 1972 
till 2000-talet. Tidigare diverse annat avfall. Övrigt: Området domineras av skog. I närheten 
några bostadshus och mindre industrier. Sedan 1995 upplåter kommunen deponin till LS-
företagen. Placerad i grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 

 
▪ Asarum, Sämjan (SÄM). Fyllnadstippar och utfyllnad för anläggningsändamål i område 

med flera tidigare lertag. Läge: Från korsningen Jannebergsvägen-Korpadalsvägen, ett 
100–150 m brett område upp till Spanarevägen (X6230140 Y1440310). Storlek: ca 58 000 
m2. Driftstid: Åtminstone sedan 1950-talet. Övrigt: Största delen berör nuvarande eller 
planerad villabebyggelse, i övrigt gatumark och en mindre del industriområde. 

 
▪ Elisberg B (ELB). Allmän avstjälpningsplats. Sannolikt mest skräp från hushåll. Läge: Slänt 

i skogsbacke vid Lyckevägen, norra Elisberg (X6232300 Y1446990). Storlek: ca 400 m2. 
Driftstid: 1953–1960. Övrigt: Nedanför skogsbacken ligger ett villaområde. 

 
▪ Sternö (STÖ). Deponi för schaktmassor, även bark. Läge: Mitt på norra Sternö (X6225270 

Y1440290). Storlek: ca 31 000 m2. Driftstid: Början av 1970-talet till 2002. Övrigt: Gammal 
bergtäkt i kuperat område. Omgivningen utgör skogsmark och industrimark. Avslutningsplan 
och kontrollprogram finns. 
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▪ Karlshamn, söder om epidemisjukhuset (KEP). Allmän avstjälpningsplats. Troligen 
hushålls- och verksamhetsavfall. Läge (förmodat): Under nuvarande Erik Dahlbergsgatan 
och Bodestorpsvägen i höjd med Bodestorpskolan (X6227140 Y1441890). Storlek: ca 1 300 
m2. Driftstid: I användning 1917, okänt hur lång tid före och efter denna tidpunkt. Övrigt: 
Epidemisjukhuset låg vid nuvarande Skolgatan. 

 
▪ Mörrum, Borgen (BOR). Enligt arkivhandlingar allmän avstjälpningsplats, enligt andra 

uppgifter endast fyllnadsmassor och rivningsavfall. Läge: Vid Ålidsvägens södra sida, nära 
Mörrumsån (X6231140 Y1434440). Storlek: ca 2 000 m2. Driftstid: 1950–1957. Övrigt: Nu 
betsmark. Ett par hundra meter norrut finns ytterligare en förmodad deponi, som eventuellt 
kan vara den allmänna avstjälpningsplatsen som nämns i gamla protokoll. 

 
▪ Mörrum, norr om mejeriet (MÖC). Allmän avstjälpningsplats. Sannolikt både hushålls- och 

verksamhetsavfall. Läge: Norr om Bygatans hyreshus, helt nära Mörrumsån. (X6230540 
Y1434340). Storlek: Troligen ca 1 500 m2. Driftstid: Officiellt 1943–1951, eventuellt längre. 
Övrigt: Innan hyreshus byggdes låg här Mörrums mejeri. På troliga platsen för deponin har 
brandkåren under en period haft övningsområde. 

 
▪ Mörrums Ryd (MÖR). Fyllnadstipp i f.d. sandtag tillhörigt dåvarande Vägstyrelsen. 

Stenstolpar, schaktmassor och liknande. Huvudsyfte återställning efter avslutad täkt. 
Diverse avfall kan finnas, förmodligen i mindre omfattning. Läge: 2 km norr om Mörrum, 
mellan Svängstavägen och Bräknebodavägen (X623187 Y1434260). Storlek: ca 4 000 m2. 
Driftstid: 1940/50-talet till början av 1970-talet. Övrigt: I omgivningen jordbruksmark och 
småhusbyggelse. 

 
▪ Svängsta, Öjavad A, soptipp (ÖJA). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och 

industriavfall. Läge: Nära västra brofästet, strax öster om bensinstationen, förr 
stärkelsefabriken. (X6237860 Y1435590). Storlek: Troligen omkring 3 000 m2. Driftstid: 
1939–1952. Övrigt: Från 1947 var deponin inhägnad och bemannad under publicerade 
öppethållningstider. Platsen för deponin nu delvis uppfylld med massor för bensinstationen 
och brofästet, delvis urgrävd för nerfarten till Haldas parkering. 

 

Ännu inte klart lokaliserade 
 
▪ Asarum, Kurrebodahålan (KUR). Allmän avstjälpningsplats. Troligen mest ”skräpsopor” 

från hushåll och handel. Läge: En sänka mitt i Asarums samhälle, nuvarande 
badhusparken. Storlek: Sannolikt högst 1 000 m2. Driftstid: 1930–1934, eventuellt även före 
1930 och fram till senare del av 1930-talet. Övrigt: I området fanns också vattentäkt på 
1930-talet. Avstjälpningsplatsen förbjöds 1934 på grund av föroreningsrisk. Trots det lär 
användning ha fortsatt ytterligare flera år. 

 
▪ Elisberg A (ELA). Allmän avstjälpningsplats. Sannolikt mest skräp från hushåll. Läge: 

Bakom smedjan i Elisberg och vid ”gamla vägen”, dvs i spetsen Halasjövägen/Lyckevägen. 
Storlek: ”Liten”, möjligen något hundratal kvadratmeter. Driftstid: 1951–1953. Övrigt: Den 
lilla deponin var en nödlösning medan man sökte ett bättre område. 

 
▪ Kolsbro/Kopprarp (KOL). Allmän avstjälpningsplats. Troligen mest hushållsavfall, möjligen 

en del verksamhetsavfall. Läge: På Viktor Clemedtssons mark (dåvarande), oklart var. 
Storlek: ca 500 m2. Driftstid: 1949–1952. Övrigt: Att avstjälpningsplatsen funnits framgår av 
arkivhandlingar. 
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▪ Matvik (MAT). Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och verksamhetsavfall. Läge: Mest 
troliga platsen i norra delen av hamnområdet, där det nu är uppställningsplats för båtar. 
Storlek: Sannolikt mindre än 1 000 m2. Driftstid: 1951–1965 Övrigt: I protokoll från 
hälsovårdsnämnden beskrivs platsens läge som ”10 meter från allmänna landsvägen och 
nära vattnet”. 

 
▪ Karlshamn, Hästhagen (KHÄ). Allmän avstjälpningsplats för hushåll och verksamheter i 

norra Karlshamn. Farligt avfall antas ha förekommit (oljeprodukter etc.). Läge: ”Hästhagen” 
avsåg ett större område norrut från nuvarande kvarteret med samma namn. En betydande 
del av Hästhagen ligger nu inom kyrkogården, i övrigt berörs bebyggt område, 
järnvägsområde och gatumark. Storlek: Troligen ca 1 500 m2. Driftstid: Från 1800-talet till 
1910. Övrigt: Platsen fullt utnyttjad 1909. Ersattes av ”Karlshamns norra /Spiggen” (KXX), 
där man vet att farligt avfall hanterades. 

 
▪ Karlshamn, Sternöhållet (KST). Allmän avstjälpningsplats för de boende i Nya Staden. 

Troligen mest hushållsavfall. Läge: Väster eller sydväst om höjden där Stärnöskolan nu 
ligger. Storlek: Troligen ca 1 500 m2. Driftstid: Från 1921, oklart hur länge, sannolikt några 
decennier. 

 
▪ Karlshamn, vid realskolan (KRS). Allmän avstjälpningsplats. Förmodligen avfall från 

hushåll och mindre verksamheter. Läge: Norr om Väggaskolan, troligen vid östra delen av 
Rosengården. Storlek: Sannolikt mindre än 1 000 m2. Driftstid: I användning 1918, oklart 
hur många år före och efter denna tidpunkt. 

 
▪ Mörrum A, ”Marken” (MÖA). Allmän avstjälpningsplats. Troligen både hushålls- och 

verksamhetsavfall. Läge: Förmodligen vid Perstorp. Avfall lär ha tippats och eldats i 
anslutning till gamla skjutbanan inom nuvarande avfallsanläggning. Detta kan vara antingen 
”Mörrum A” eller ”Mörrum B”. Storlek: Troligen 1 000–1 500 m2. Driftstid: 1936–1940. Övrigt: 
Inrättad för att komma till rätta med olovlig tippning på olika platser i Mörrumsområdet. 
Tillgängligt utrymme fullbelagt 1940. 

 
▪ Mörrum B (MÖB). Allmän avstjälpningsplats. Troligen både hushålls- och 

verksamhetsavfall. Läge: Förmodligen vid Perstorp. Avfall lär ha tippats och eldats i 
anslutning till gamla skjutbanan inom nuvarande avfallsanläggning. Detta kan vara antingen 
”Mörrum A” eller ”Mörrum B”. Storlek: Troligen 1 000–1 500 m2.  Driftstid: 1940–1943. 
Övrigt: Ersatte ”Mörrum A” (MÖA). Tillgängligt utrymme fullbelagt efter 3–4 år. 

 

Karlshamns kommun                 B. Troligen inte kommunalt ansvar 
 
Antal objekt 
MIFO fas 1 genomförd 1 

 
Lokaliserade – MIFO inte genomförd 7 
Ännu inte klart lokaliserade 5 

Totalt 13 
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MIFO fas 1 genomförd 
 
▪ Mörrum, Forsbacka (MFO) Gammalt stenbrott där Alfa Laval (nu Ifö Sanitär) deponerat 

neutraliserat betslam innehållande bl.a. krom och nickel. Läge: Skogklädd mindre bergshöjd 
2 km söder om Mörrum, strax öster om Mörrumsån. (X6228000 Y1434620). Storlek: ca 300 
m2. Driftstid: 1963–1967. Övrigt: Omgivningen utgörs av jordbruksmark, skog och 
bebyggelsen i Forsbacka by. Länsstyrelsen har i MIFO fas 1 (2004) bedömt att objektet har 
riskklass 2. 

 

Lokaliserade – MIFO inte genomförd 
 
▪ Gungvala (GVA) Enskild fyllnadstipp med inslag av diverse avfall. Läge: Invid skjutbanan 

och gamla järnvägsbanken i Gungvala. (X6234970 Y1437900). Storlek: ca 5 000 m2. 
Driftstid: Okänt. Övrigt: Har använts av LS-företagen i Karlshamn (enligt skyltar som ännu 
kan ses), men sannolikt också utnyttjats av andra. Skrot som iakttogs 2001 fanns ännu kvar 
2006. 

 
▪ Mörrum 11 (M11) Diverse avfall deponerat i grustag, som skulle återställas med 

schaktmassor. Läge: 2 km norr om Mörrum, mellan Svängstavägen och Mörrumsån. 
(X6232170 Y1434610). Storlek: ca 5 000 m2. Driftstid: Verksamheten konstaterad 1983, 
oklart hur länge den då pågått. Övrigt: 2007 konstaterades att grustaget är nästan helt 
utfyllt. I slänterna sågs byggavfall (betong etc.) samt järnvägsslipers. På det utfyllda 
området fanns upplag av ris och trädgårdsavfall. 

 
▪ Elleholm (ELL) Tidigare grus-/sandtäkt. Deponering av kvistmassa från Mörrums Bruk 

samt schaktmassor och byggavfall från Skanska. I massorna ingår bl.a. asfalt. Även 
otillåten deponering av diverse annat avfall. Läge: Långsträckt, smalt område direkt öster 
om Elleholms kyrkogård (X6228020 Y1433910). Storlek: 1 000–6 000 m2 (osäkert vad som 
utgör deponi resp. återställning av avslutad täkt). Driftstid: 1965–1983, eventuellt längre. 
Övrigt: 2007 kunde fortsatt otillåten avfallstippning konstateras. Placerad i grupp 4 vid 
kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 

 
▪ Svängsta, Öjavad 2 (ÖJ2) Enskild soptipp. Främst hushållssopor, eventuellt även 

lantbruks- och verksamhetsavfall. Läge: Norr om Öjavad, sank mark (kärr) mellan gamla 
järnvägsbanken och Mörrumsån (X6238810 Y1435320). Storlek: Troligen 1 500–2 000 m2. 
Driftstid: Fanns i drift 1954, okänt hur många år före och efter denna tidpunkt. Övrigt: Drevs 
av två lantbrukare, som hämtade sopor från bostadsområden i Svängsta. Uppges ha skötts 
väl, men är dåligt avslutad. 

 
▪ Korsliden (KLN) Deponering av muddermassor från Guöviken. Annat avfall ingår också. 

Läge: Norr om Gamla Riksvägen, ca 1,5 km väster om Åryd. (X6231360 Y1449110). 
Storlek: Något tusental kvadratmeter. Driftstid: Under 1990-talet. Övrigt: Ligger invid en 
våtmark i skogsområde. Skogsvårdsstyrelsen i Södra Götaland ansvarade för 
deponeringen. 2007 noterades diverse avfall synligt bland muddermassorna. 

 
▪ Gunnön (GUN) Barkdeponi för Mörrums Bruk. Läge: Norra delen av Gunnön (X6225420 

Y1436090). Storlek: ca 30 000 m2. Driftstid: Statistik finns för 1974–1978, men deponin har 
troligen använts under längre tid än så. Övrigt: Uppges vara återställd. Placerad i grupp 4 
vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 
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▪ Gustavstorp, söder om (SGU) Otillåten avfallsdeponering på enskild mark. Troligen avfall 
från hushåll och lantbruk. Läge: Åkermark öster om vägen Björkenäs-Gustavstorp 
(X6228330 Y1430010). Storlek: Möjligen något hundratal kvadratmeter. Driftstid: 
Användning konstaterad på 1990-talet. Övrigt: Oklart vem eller vilka som låg bakom 
tippningen. Övertäckning har skett. Liknande deponier tros förekomma på många platser 
runtom i bygderna. 

 

Ännu inte klart lokaliserade 
 
▪ Åryds hallar (ÅRH) Allmänt utnyttjad inofficiell avstjälpningsplats. Förmodligen mest 

diverse skräp från hushåll. Driftstid: Fanns 1949/1950. Okänt hur länge den då hade 
använts. 
 

▪ Karlshamn, Vid sockerbrukets infart (KSB) Spontant uppkommen avstjälpningsplats, av 
staden ansedd som ett problem. Läge: Söder om Hinseberget, dåvarande sockerbrukets 
område vid Sternövägen. Driftstid: Tidigt 1900-tal. Förmodligen avslutad 1921 eller något 
senare. 

 
▪ Mörrum, Kalamosse (MKF) Osanktionerade avskrädesupplag som nyttjades av 

allmänheten i Mörrum. Förmodligen mest hushållsavfall. Läge: Två delområden inom 
Kalamosse; nära Folkets Hus och i parken vid Valhalla. Driftstid: Förbjöds 1936, okänt hur 
länge användning pågått. 

 
▪ Svängsta, Hejan (SHE) Spontantipp i grusgrop, mest hushållsavfall. Läge: I sydligaste 

delen av Öjavad. Driftstid: Förbjuden och iordningställd 1950, okänt hur länge den då hade 
använts. 

 
▪ Svängsta, Urfabriken (SUR) Tippning av förpackningar och industriavfall. Läge: Från 

fabriksområdet ner mot parkområdet vid Mörrumsån. Driftstid: Förbjöds 1950, okänt hur 
länge den då hade använts. Övrigt: Låg helt nära Svängstas dåvarande vattentäkt. Okänt 
om avfallet avlägsnades. Länsstyrelsen inventerar förorenade områden vid urfabriken, och 
beaktar då även denna deponi. Troligen finns avfall på fler ställen i slänten. 
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Olofströms kommun          A. Troligen kommunalt ansvar (helt eller delvis) 
 
Antal objekt 
MIFO fas 2 genomförd 
MIFO fas 1 genomförd 

5 
4 

 Lokaliserade – MIFO inte genomförd 1 
Ännu inte klart lokaliserade 1 

Totalt 11 
 

MIFO fas 2 genomförd  
 
Jämshög, Norra Rödhult (NRÖ) Soptipp för Jämshögsområdet, senare hela Jämshögs 
kommun. Hushållsavfall och mindre mängder industriavfall. Läge: ca 1 km nordväst om 
Jämshög (X6236900 Y141993Y). Storlek: ca 5 000 m2. Driftstid: 1946–1972. Övrigt: Ligger i 
skogsområde. Efter 1972 användes platsen en tid för uppställning av skrotbilar. Nu ligger där en 
djurkyrkogård. Avfall ännu synligt i slänt. Vid provtagning av grundvatten påvisas förhöjda halter 
koppar och zink, som dock inte över MKN för grundvatten. Riskklass 3 enligt MIFO fas 2. I 
MIFO 1 klassades deponin till riskklass 2. Nedklassningen baseras på måttlig föroreningsnivå i 
grundvattnet, att själva föroreningsnivån i deponin bedöms som stor istället för mycket stor, 
samt att känsligheten bedöms som måttlig. 
 
Norra Sjötorpet (NSJ) Soptipp för allt slags avfall utom slam från ytbehandling. Läge: Vid 
Rosendalsvägen, ca 5 km nordnordväst Olofström (X6243980 Y1419070). Storlek: ca 12 000 
m2. Driftstid: 1968–1981. Övrigt: Ligger i skogsområde. Utläckage av olja förekom på 1970-talet. 
Enklare provtagning på 1980/90-talet. Tydlig lakvattenpåverkan synlig 2007. Halterna av bly och 
zink i lakvattenprov överskred miljökvalitetsnormen mycket. Andra detekterade halter överskred 
inte miljökvalitetsnormen. För prover i ytvatten överstegs halterna av totalkväve och zink MKN. I 
sediment fanns synliga järnutfällningar och sedimentprov konfirmerade detta då höga järnhalter 
detekterades. I ett prov överskreds MKN för krom. Generellt sett är föroreningshalterna i 
lakvattnet höga, men låga föroreningshalter i ytvatten- och sedimentprover visar på att 
spridningsförutsättningarna är begränsade. Dock är spridningsförutsättningen till grundvatten 
okänd. Baserat på detta behåller deponin sin riskklassning från MIFO 1 och klassas även i 
MIFO 2 till riskklass 2. 
 
Olofström, Odasjöslätt (ODA) Soptipp för allt slags avfall från hushåll och industrier. Mycket 
omfattande eldning. Läge: Industriområdet Odasjöslätt ca 2½ km norr om Olofström (X6242300 
Y1420460). Storlek: ca 10 000 m2. Driftstid: 1935–1968. Övrigt: På sluttning av skogklädd höjd 
med betesmark nedanför. Nu hårdgjorda ytor med bilskrot och virkesförråd på platsen.  I 
grundvattenprov hittades förhöjda halter kadmium, koppar, zink och klorid. 
Kloridkoncentrationerna överskred MKN för grundvatten men inte metallhalterna. Riskklass 2 
kvarstår från MIFO 1. 
  
Skrapsjötippen (SKR) Bygg-/schakttipp. Annat avfall förekommer, speciellt karbidslam och 
metallhydroxidslam. Läge: Vid Skrapsjövägen, ca 2½ km nordväst om Olofström (X6241210 
Y1418700). Storlek: ca 17 000 m2. Driftstid: 1968–1973, eventuellt längre. Övrigt: Ligger i 
dalgång i skogsområde. Vid några tillfällen har karbidslamblandat vatten trängt fram vid 
Nytebodavägen, 150–200 m sydväst om deponin, nära sjön Halen. Endast zink överskred MKN 
i ytvattenprovet. I sedimentproven var kromhalten förhöjd i förhållande till MKN och även bly och 
barium uppmättes i förhöjda halter. Kromhalten var dock även hög i det provet som deponin inte 
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påverkat. Zink, barium och krom samt flouranten bör inkorporeras i kontrollprogram för 
dricksvattentäkten. Riskklass 2 enligt MIFO fas 2 liksom tidigare MIFO fas 1. 
 
Olofströms byggtipp (OBY) Schaktmassor, byggavfall, parkavfall, eventuellt slam från 
reningsverk. Enligt vissa uppgifter också annat avfall. Läge: Norr om Olofström, vid slutet av 
Gärdsgårdsvägen (X6241380 Y1421260). Storlek: ca 17 000 m2. Driftstid: 1975–1996. Senare 
tillfört material avsett för avslutning, som beräknas klar 2010. Övrigt: Ligger i djup ravin i 
skogsområde. Under större delen av driftstiden utarrenderad till Holje Miljötransporter AB. På 
området förekommer nu uppläggning av massor, timmer, parkavfall och aska från värmeverket. 
De metaller som detekterades i nedströms ytvatten fanns även i höga halter i uppströms 
grundvatten. Därför är det möjligt att de förhöjda halterna inte härstammar från deponin eller 
inte bara härstammar från deponin. När metallerna jämförs med MKN tas hänsyn till 
bakgrundskoncentrationerna. Även om bakgrundskoncentrationerna i ytvattnet sannolikt är 
lägre än den i lakvattnet så görs bedömningen att tillskottshalterna från deponin inte är sådana 
att de medför en betydande ökad risk. Deponin placeras i riskklass 2 enligt MIFO fas 2 jämfört 
med tidigare riskklass 3. 
 

MIFO fas 1 genomförd 
 
Kyrkhults byggtipp (KBY) Sten, schaktmassor, stubbar, trädgårdsavfall, tidvis även slam från 
reningsverk. Annat avfall kan förekomma. Läge: Vid Södra Slagesnäsvägen, väster om Kyrkhult 
(X6248090 Y1424050). Storlek: ca 6 000 m2. Driftstid: 1962–1982. Övrigt: Ligger i sluttning mot 
sankmark. På området finns nu åkeri (garage och uppställningsplats). Riskklass 3 enligt MIFO 
fas 1. 
 
Hemsjötippen (HEM) Allmän avstjälpningsplats för Hemsjöområdet och Sydkraft (nuvarande 
E.ON). Läge: ca 1 km norr om Hemsjö (X6245990 Y1431510). Storlek: 1 000–2 000 m2. 
Driftstid: Från före 1945 till 1975. Viss otillåten deponering efter 1975. Övrigt: Ligger i 
skogsbacke ner mot våtmark, nära Mörrumsån. Avfall väl synligt på delar av deponin. Klagomål 
mot deponins skick har framförts från boende i Hemsjö. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 
Kyrkhult, Isagyl (ISA) Allmän avstjälpningsplats, mest hushållsavfall. Läge: Vid nordvästra 
delen av Isagölen (Isagylet) sydost om Kyrkhult (X6247500 Y1425390). Storlek: ca 1 000 m2. 
Driftstid: 1933–1962. Övrigt: Deponin utgör en udde i gölen. I närområdet betesmark och 
lövskog. Deponerat material tycks ha sjunkit ihop eller tryckts ner. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 
Vilshultstippen (VIL) Allmän avstjälpningsplats. Troligen mest hushållsavfall och diverse skräp. 
Läge: Ett par km söder om Vilshult, vid skogsväg på östra sidan av stora vägen (X6246260 
Y1419100). Storlek: ca 700 m2. Driftstid: Officiellt 1953–1964, därefter viss otillåten tippning. 
Övrigt: Deponin ligger i slänt/ravin mellan skogsvägen och en bäck. Terrängen är kuperad och 
omgivningen utgörs av granskog. Avfall ligger delvis synligt. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 

Lokaliserade – MIFO inte genomförd 
 
Olofström, Fritsakärret/Spåndammen (FRI) Karbidslam från tillverkning av acetylengas 
(Svenska Stålpressnings AB), enligt vissa uppgifter också annat avfall. Läge: Nära Fritsatorpet, 
ett par km nordväst om Olofström (X6240400 Y1418630). Storlek: ca 2 000 m2. Driftstid: ca 
1958 till 1962. Övrigt: Deponin ligger i och vid en göl inom Halens naturreservat. Gölens vatten 
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är nu klart, men slam är ännu väl synligt på marken och i en bäck. Slammet fungerar som 
kalkning, troligen låg miljörisk. Placerad i grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 
 

Ännu inte klart lokaliserade 
 
Gränum, vägen mot Rislycke (GRI) Avfallsupplag på enskild mark eller allmänning, troligen 
allmänt använt av boende i Gränumsområdet. Avslutat genom hälsovårdsnämndens försorg. 
Läge: Förmodligen en grusgrav på västra sidan av Rislyckevägen, strax söder om avtagsvägen 
mot Orbacken. Storlek: Troligen 800–1 500 m2. Driftstid: Till 1956, okänt hur länge den då hade 
använts. 
 

Olofströms kommun                  B. Troligen inte kommunalt ansvar 
 
Antal objekt 
MIFO fas 1 genomförd 0 

 
Lokaliserade – MIFO inte genomförd 2 
Ännu inte klart lokaliserade 2 

Totalt 4 
 

Lokaliserade – MIFO inte genomförd 
 
Vilshult, Union barkdeponi B (UBB) Deponi för bark och sågverksavfall. Läge: Vid 
Lindellagården i Kullan, Vilshult (X6248000 Y1418030). Storlek: ca 1 500 m2. Driftstid: 1974–
1976. Övrigt: Fastigheten har under en period efter driftstiden ägts av Olofströms kommun, men 
är nu åter privat. I kartering av äldre avfallsupplag 1984 noterades att avslutning inte hade gjorts 
på det sätt som angavs vid dispensansökan hos länsstyrelsen och i deras medgivande till 
undantag från tillstånd. Placerad i grupp 3 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 
 
Volvo slamdeponi (VSL) Inhägnad deponi för slam från Volvos reningsverk samt slam från 
betning/avfettning. Slammet varvat med kalk. Läge: Någon km norr om övre fabriken (X6242700 
Y1419730). Storlek: ca 600 m2. Driftstid: 1975–1984. Övrigt: Ligger i skogsmark. Deponin 
består av två bassänger med gjutna väggar och öppen, dränerad botten täckt/tätad med 
karbidslam. Vid avslutning täcktes med grus, plast och jord. Enligt uppgift (2006) utför Volvo 
årlig provtagning. Placerad i grupp 2 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 
 

Ännu inte klart lokaliserade 
 
Vilshult, Union barkdeponi A (UBA) Deponi för bark och sågverksavfall. Läge: Vid Långasjön, 
förmodligen på sågverkets område norr om sjön. Storlek: Troligen något tusental kvadratmeter. 
Driftstid: Fanns i användning 1973 och troligen till 1974, okänt hur lång tid dessförinnan. 
 
Olofström, Sörtorpet (SÖR) Enskild soptipp för ”Brukets” bostadsområde. Läge: I närheten av 
bostadsområdet Sörtorpet (Granvägen). Storlek: Troligen något hundratal kvadratmeter. 
Driftstid: Användning förbjöds 1958, okänt hur länge den då hade använts. 
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Sölvesborgs kommun           
A. Troligen kommunalt ansvar (helt eller delvis) 
Antal objekt 
MIFO fas 1 genomförd 13 

 
Lokaliserade – MIFO inte genomförd 7 
Ännu inte klart lokaliserade 1 

Totalt 21 
 

MIFO fas 1 genomförd 
 
Sölve grustag (SÖG) Soptipp med förbränningsugn. Allt slags avfall från hushåll, industrier och 
andra verksamheter. Läge: Sydöstra delen av grustaget i Sölve, ca 250 m väster om 
Siretorpsvägen (X6214130 Y1425930). Storlek: ca 9 000 m2. Driftstid: 1963–1973. Ugnen 
användes även senare. Övrigt: Söder och öster om deponin betesmark, skog och 
småhusbebyggelse. Åt norr och väster ligger grustaget, ca 6 m djupt och med ett par täktsjöar, 
den ena nära deponin. Den avslutade deponin används nu inte till något. Byggnaderna på 
platsen är förfallna. Riskklass 1 enligt MIFO fas 1. 
 
Norje (NOR) Soptipp för Norje, Möllebjörke och Pukavik. Allt slags avfall, troligen mest 
hushållssopor. Läge: Strax nordnordväst om Norje (X6223220 Y1428880). Storlek: ca 6 000 m2. 
Driftstid: 1956–1972. Övrigt: Tidigare sandtag, ca 3½ m djupt. Ligger i jordbruksområde nära 
Västra Orlundsån. Deponin delvis trädbevuxen, används i övrigt av markägaren för tillfällig 
uppläggning av jordbruksprodukter. Deponin berörs delvis av E22: ans nya sträckning. 
Riskklass 2 enligt MIFO fas 1. 
 
Mjällby, Tallparken/Torrahem/Hagalund (TAL) Allmän avstjälpningsplats, tidvis med 
brännbox. Hushålls-, jordbruks- och industriavfall. Läge: Sydost om korsningen Stibyvägen-
Tejnabacksvägen (X6211970 Y1430330). Storlek: Max 15 000 m2, troligen mindre. Driftstid: 
1953–1961, därefter rena fyllnadsmassor. Övrigt: Tidigare grustäkt. Området nu delvis 
trädbevuxet, ingen särskild användning. Planerad ny sträckning kan beröra deponin. Riskklass 
2 enligt MIFO fas 1 (WSP 2005). 
 
Sölvesborg, Innerhamnen (INH) Allmän avstjälpningsplats/sopstation. Allt slags avfall från 
hushåll, industrier och verkstäder. Läge: Södra delen av innerhamnen (X6213840 Y1423840). 
Storlek: ca 14 600 m2. Driftstid: 1920-ca 1972. Från 1963 officiellt endast schaktmassor, 
byggavfall etc. Övrigt: Deponins överyta bara ett par meter över vattnet men mäktigheten 
betydande, eftersom avfall och täckmaterial trängt långt ner i bottensediment. Lantmännens 
anläggning delvis på deponiområdet. I övrigt förekommer uppläggning av asfalt, jordmassor, 
betong etc. Riskklass 2 enligt MIFO fas 1. 
 
Sölvesborg, Slottet (SLO) Allmän avstjälpningsplats. Hushålls- och verksamhetsavfall. 
Begränsad eldning, men dokumenterat dålig ordning. Läge: Strax öster om slottsruinen 
(X6214810 Y1424760). Storlek: ca 11 000 m2. Driftstid: 1952–1967. Övrigt: Deponin bildar en 
udde i Sölvesborgsviken. Överytan öppen gräsbevuxen mark med träd utefter sidorna. 
Strandzon med täta vassruggar. Slottsudden används som strövområde och för 
utomhusevenemang. Riskklass 2 enligt MIFO fas 1. 
 
Gammalstorp, Skvaltan (SKV) Soptipp för västra delen av Gammalstorps kommun. Mest 
hushålls- och trädgårdsavfall. Läge: Väster om Ryedalsvägen, ca 500 m norr om vägskälet vid 
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Hålabäck (X6222160 Y1426680). Storlek: Enligt ursprungligt arrendeavtal 600 m2 – ser ut att 
vara ca 1 500 m2. Driftstid: 1963–1971. Övrigt: Den kommunala deponin nu täckt av växtlighet. 
Viss avfallsdeponering inom området har förekommit efter att den kommunala deponin 
avslutats. Sandtäkten utnyttjas ännu. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 
Getabjär (GET) Soptipp/sopstation. Allt slags avfall från hushåll och verksamheter. Läge: På 
Getabjär, ca 1½ km sydväst om Hörvik (X6211820 Y1434080). Storlek: ca 40 000 m2. Driftstid: 
1961–1981, bygg- och trädgårdsavfall något längre. Övrigt: Tidigare grus-/sandtäkt. Deponin 
ligger mellan två bergshöjder och sträcker sig nerför en sluttning mot slättlandet. Omgivningen 
betesmark, jordbruksmark och skog. Uppsamling och behandling av lakvatten. Sopstationens 
byggnader rivna. Inom deponiområdet ligger Getabjär industrideponi (GIN). Invid deponin finns 
anläggning för mellanlagring av minkspillning samt containrar för minkkroppar. Riskklass 3 
enligt MIFO fas 1. 
 
Getabjär industrideponi (GIN) Metallhydroxidslam från Mjällbyverken. Läge: Inom deponin 
Getabjär/GET (X6211810 Y1434020). Storlek: ca 1 500 m2. Driftstid: 1974–1983. Övrigt: Två 
betongbassänger med avrinning till stora deponins lakvattensystem. Anläggningen täckt för att 
hindra inträngning av vatten. Avrinning upphörde på 1990-talet och kontrollprogram har 
avslutats. Deponin utgör ”förvaring av farligt avfall”, inte ”förorenat område”. Obetydlig miljörisk 
så länge täckningen förblir intakt. Industrideponin ingår i MIFO fas 1 för den stora deponin 
Getabjär (GET). 
 
Hörvik, Hosaby 3 (HO3) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Avfall från boende och 
verksamheter i Hörviksområdet. Läge: ca 500 m sydväst om Hörviks skola, strax söder om 
korsningen Hjälmvägen-Bollvägen (X6212460 Y1434130). Storlek: ca 2 800 m2. Driftstid: 1948–
1958. Övrigt: I området finns minkfarmar och en mindre träindustri. Vid avstjälpningsplatsens 
stängning 1958 sanerades platsen. Senare har deponering skett av kasserad keramisk 
elutrustning från IFÖ-verken. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 
Torsö (TOR) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: Väster om hamnbassängen i 
Torsö (X6208460 Y1427790). Storlek: ca 600 m2. Driftstid: I kommunens regi från 1961, oklart 
hur länge, troligen en bit in på 1970-talet. Övrigt: Platsen har senare använts för uppläggning av 
båtar. Av deponin syns ingenting. Länsstyrelsen skeptisk till planerad campingplats på området, 
med hänsyn till markföroreningar orsakade av båtunderhåll. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 
Västra Näs (VNÄ) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: På liten udde i norra delen 
av Västra Näs (X6211320 Y1423890). Storlek: ca 400 m2. Driftstid: Troligen åtminstone sedan 
1950-talet. I kommunens regi 1961–1966, då också brännbox fanns uppställd. Spår av fortsatt 
avfallshantering inklusive eldning observerades 2007. Övrigt: I området tilläggsplatser för 
småbåtar. Deponiområdet nu till större delen gräsbevuxet. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 
Sölvesborg, Oxen (OXE) Allmän avstjälpningsplats för östra delen av Sölve socken. Grävda 
gropar i beteshage nära stranden vid Sölvesborgsviken. Nya gropar togs upp efter hand och de 
tidigare täcktes med den uppgrävda jorden. Troligen endast avfall från hushåll och mindre 
verksamheter. Läge: På udde i Sölvesborgsviken, i förlängningen av Stafettvägen (X6214840 
Y1425380). Storlek: Troligen 1 000–1 500 m2. Driftstid: 1945–1952. Övrigt: Omgivningen utgörs 
av lövskog och strandzon med täta vassruggar. Svårt att se var deponigroparna ligger. 
Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
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Valje, Klintabacken (KLI) Allmän avstjälpningsplats för västra delen av Sölve socken. Troligen 
mest hushållsavfall. Läge: ca 200 m nordväst om Grönadal eller 250 m öster om vägkröken i 
Valje (X6215580 Y1422220). Storlek: Troligen ca 1 500 m2. Driftstid: I kommunal regi från 1945, 
eventuellt även tidigare. Okänt hur länge – åtminstone till 1952, förmodligen till 1970-talet eller 
längre. Övrigt: Ligger i skogsbacke invid jordbruksmark. Det mesta av deponin övertäckt och 
bevuxet. På en plats ses ännu avfall ligga öppet. Riskklass 3 enligt MIFO fas 1. 
 

Lokaliserade – MIFO inte genomförd 
 
Hanö (HAN) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: Nära stranden, ca 500 m norr om 
hamnen (X6209950 Y1439490). Storlek: ca 1 500 m2. Driftstid: Officiellt 1972–1983. Fortsatt 
avfallseldning konstaterad 2006. Övrigt: Omgivningen består av omväxlande öppen mark och 
snårig växtlighet. På platsen finns nu Hanös avloppsreningsverk. Placerad i grupp 4 vid 
kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 
 
Hällevik (HÄL) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: En udde vid slutet av 
Strandvägen, nära ”källan” och i höjd med södra hamnpiren (X6209450 Y1430750). Storlek: 
1 200–1 500 m2. Driftstid: Slutet av 1940-talet till 1963, eventuellt även tidigare. Övrigt: 1960 
utfördes visst saneringsarbete med grävmaskin. Den avslutade deponin utgör en gräsbevuxen 
upphöjning. 
 
Sölvesborg, Glasbruket (GLA) Glaskross och annat glasbruksavfall deponerades i 
strandområde. Senare övertäckt med sten och jordmassor. Troliga föroreningar bl.a. bly och 
arsenik. Läge: Nordost om Sölvesborgs reningsverk, under och på ömse sidor av Thure 
Carlssons väg (X6213580 Y1423670). Storlek: Troligen några tusen kvadratmeter. Driftstid: Ett 
antal decennier fram till början av 1970-talet. Övrigt: Nu industrimark, vägområde och 
fritidsområde med små stugor. Länsstyrelsen utreder glasbruket som förorenat område och 
kommer då även att inventera deponin, eftersom den ligger i direkt anslutning till 
glasbruksområdet. 
 
Sölvesborg, Hjortakroken/Tivoli (HJK) Soptipp för renhållningsverket, även tillgängligt för 
vem som helst. Mest hushållsavfall, men troligen en del verksamhetsavfall. Läge: Från 
vändplanen vid Hjortakroksskolan, solfjädersformat område mot villorna vid Ekorrstigen 
(X6215420 Y1423800). Storlek: Troligen 3 000–4 000 m2. Driftstid: 1937–1949. Övrigt: 
Omgivningen utgörs av bebyggelse, gatumark och skog. Placerad i grupp 4 vid kartering av 
nedlagda avfallsupplag 1984. 
 
Mjällby, Hörby nr 5 (HÖ5) Allmän avstjälpningsplats. Troligen brännbox 1950–1953. Läge: 
Söder om Hälleviksvägen, ett par km nordväst om Mjällby (X6214510 Y1427500). Storlek: ca 2 
400 m2. Driftstid: I kommunal regi 1944–1953, tidigare under byamännens ansvar. På senare tid 
deponering av sten och jord. Övrigt: Gammal lertäkt i jordbruksområde. Platsen omges av 
trädridåer och buskage, utom mot vägen. Nu uppläggning av sten, jord och växtmaterial från 
jordbruk och handelsträdgård. 
 
Istaby (IST) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Avfall från hushåll och jordbruk, även 
mycket sten. Läge: Västra sidan av Torsövägen, ca 400 m söder om korsningen i Istaby 
(X6210650 Y1427910). Storlek: drygt 2 000 m2. Driftstid: 1952 till (förmodligen) 1969. Övrigt: 
Tidigare täktområde, 2½ m djup grop. Ligger i sluttning från skogklädd höjd mot jordbruksmark. 
I omgivningen villafastigheter och gammal pestkyrkogård. På deponiområdet ligger en enkel 
lekplats. Placerad i grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 1984. 
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Lörby (LÖR) Allmän avstjälpningsplats med brännbox. Läge: Vid idrottsplatsen i Lörby, 
tennisplanen mellan de båda fotbollsplanerna (X6216600 Y1431250). Storlek: Troligen ca 1 000 
m2. Driftstid: Kommunen hade brännbox på platsen 1950–1964, men avfallsdeponering lär ha 
pågått före 1950. Övrigt: Tidigare grus-/sandtäkt. I omgivningen småhusbebyggelse. 
 

Ännu inte klart lokaliserade 
 
Nogersund (NOG) Allmän avstjälpningsplats, mer eller mindre kommunal. Förmodligen ingen 
brännbox, men omfattande öppen eldning. Läge: I det utfyllda området utmed östra piren i 
Nogersunds hamn. Storlek: Svårbedömt pga överlappande ”tippar” och utfyllnad. Driftstid: 
Officiell driftstid kan inte fastställas. Kommunen avsåg 1945 att inrätta allmän avstjälpningsplats 
i Nogersund, men hade ännu inte gjort det 1956. Troligen var avstjälpningsplatsen ”kommunal” 
från 1957 till 1961, då Getabjär öppnade. Eldning och deponering av avfall inom området har 
pågått åtminstone sedan 1940-talet och fortsatt mer eller mindre till nutid. Övrigt: På 1940-talet 
fanns bara en liten utfyllnad vid pirens början, nu omfattar utfyllnaden drygt 20 000 m2. 
 

Sölvesborgs kommun                   B. Troligen inte kommunalt ansvar 
 
Antal objekt 
MIFO fas 1 genomförd 0 

 
Lokaliserade – MIFO inte genomförd 5 
Ännu inte klart lokaliserade 2 

Totalt 7 
 

Lokaliserade – MIFO inte genomförd 
 
Djupekås (DJU) Del av grustag, där många slags avfall tippats och eldats. Bl.a. nämns 
byggavfall, färg, plastavfall och gummi (däck m.m.). Läge: Sydligaste delen av större grustag, 
ca 800 m norr om Djupekås. Deponin ligger direkt till vänster om vägen ner till grustaget 
(X6217110 Y1432030). Storlek: ca 600 m2. Driftstid: 1970/1980-talet. Övrigt: Avfallet har täckts 
över och växtlighet etablerats på platsen. 
 
Sandbäck, Möllekullavägen (SMÖ) Utfyllnad i ca 4 m hög slänt mot åkermark. Okänt i vilken 
omfattning avfall ingår, men inslag av annat än rena massor har noterats. Läge: Öster om 
Möllekullavägen, ca 400 m norr om Örlyckevägen (X6227320 Y1427000). Storlek: Utfyllnad ca 
6 000 m2. Driftstid: Okänt när utfyllnaden påbörjats. Jordmassor, stubbar och trädgårdsavfall 
tillförs ännu (2007) och viss nedskräpning ser färsk ut. 
 
Mjällby, Bolsabacken (BOL) ”Stentipp” i tidigare grustäkt, som också fungerat som 
branddamm. Deponerat material sägs utgöras av sten, jord, betong, stubbar och 
trädgårdsavfall. Läge: Sydost om korsningen Listervägen-Bolsabackvägen (X6212780 
Y1431920). Storlek: ca 6 000 m2. Driftstid: Från 1950-talet tills nyligen. Enligt uppgift 2006 är 
avslutning och justering på gång. Övrigt: Deponins överyta någon meter över omgivande mark. I 
omgivningen jordbruksmark, skog och bostadshus. 
 
Siretorp (SIR) ”Spontantipp” i tidigare sandtag. Förr diverse avfall och skrot, på senare år mest 
trädgårdsavfall. Läge: ”Trekanten”, samfällighet mitt emot bygdegården (X6213170 Y1426290). 
Storlek: Drygt 1 000 m2. Driftstid: Från 1950-talet. Fortfarande sporadisk tippning. Övrigt: Utgör 
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ännu en sänka, någon meter lägre än omgivningen. Området bevuxet med träd och buskar, 
ganska snårigt. Upprensning ska inte ha förekommit, så gamla kylskåp m.m. ligger kvar i 
marken. 
 
Stiby (STI) Tipp för sten och jordmassor använd av traktens lantbrukare. Troligen också en del 
maskinskrot och annat avfall. Läge: Väster om korsningen Stibyvägen-Haveliden (X6210460 
Y1429680). Storlek: Drygt 3 000 m2. Driftstid: Troligen de senaste 50 åren, nu i huvudsak 
avslutad. Övrigt: Utfyllnad av ganska brant slänt i skogsparti. I omgivningen bostadshus och 
jordbruksmark. Uppläggning av trädgårdsavfall förekommer. Placerad i grupp 4 vid kartering av 
nedlagda avfallsupplag 1984. 
 

Ännu inte klart lokaliserade 
 
Sölvesborg, Sölve 23, bakom militärförrådet (S23) Privat avstjälpningsgrop. Inga uppgifter 
om vilket slags avfall som deponerats. Läge: ”Väster om riksväg 4, bakom militärförrådet, mark 
tillhörande Sölve 23:1” (beskrivning 1961). Dåvarande riksväg 4 är nu Sölvevägen, och det 
enda kända militärförrådet ligger på södra delen av nuvarande fastigheten Sölve 15:3. Storlek: 
Troligen något hundratal kvadratmeter. Driftstid: Användning förbjöds 1961, okänt hur länge den 
då hade pågått. Övrigt: Lär ha avslutats av kommunen, trots att det inte förelåg kommunalt 
ansvar. 
 
Sölvesborg, Sölve, nuv fsth Sölve 15:3 (SÖL) Enligt tidigare uppgifter skulle det på 1950-talet 
ha funnits en deponi för hushållsavfall och latrin vid nuvarande DFDS parkeringsplats. Inga 
belägg har påträffats under aktuell inventering. Däremot har det framkommit att en skrotfirma 
slängde diverse oanvändbart material i en grop, som senare övertäcktes. Läge: Inom SEVAB:s 
eller DFDS verksamhetsområde vid Åkarevägen. Storlek: Okänt, troligen ett hundratal 
kvadratmeter. Driftstid: 1950/60-talet. Övrigt: Hela det aktuella området nu bebyggt eller 
asfalterat. På den asfalterade ytan finns ett lägre parti, som kan tyda på sättningar i marken, 
och möjligen är platsen för deponin. Placerad i grupp 4 vid kartering av nedlagda avfallsupplag 
1984. 
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För ytterligare uppgifter angående de nedlagda deponierna 

hänvisas till respektive kommun. 
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Sammanfattning plockanalys 2017 

I början av år 2017 utfördes plockanalyser på VMAB:s anläggning i Mörrum. Analysen utfördes 

av företaget AMP Sverige (Avfall, Miljö och Plockanalys). Plockanalysen gjordes endast på 

avfall från hushåll. Därför valdes alla fastigheter bort som bedömdes som verksamheter. För att 

säkerställa att rätt avfallskärl tömdes, blev ansvarig entreprenör utrustad med listor på vilka 

fastigheter som skulle tömmas.  

I Olofström utfördes plockanalysen på restavfall på kretsarna. I Sölvesborg gjordes 

plockanalysen på restavfall från markbehållare. I Karlshamn gjordes plockanalysen på restavfall 

från lägenhet och på villa samt på matavfallet från villor. I denna bilaga presenteras endast 

resultaten på plockanalyserna från restavfallet.  

Nedan ges en kort sammanfattning av resultatet uppdelat på de tre olika kommunerna.  

Karlshamns kommun 

Restavfall lägenhet 

Analys utfördes på restavfall från Karlshamnsbostäder. Karlshamnsbostäder har fullt utbyggd 

insamling av tidningar och förpackningar. 

Resultatet visar en låg andel av matavfall (17,4%) i restavfallet. Mängden förpackningar är hög 

(35%) och den totala vikten per lägenhet är 0,81 kg/vecka vilket ger en årsvikt på ca 42 kg. Den 

låga mängden avfall per lägenhet kan visa på att något är fel antingen i antalet lägenheter eller i 

insamlingen som chaufförerna gjort, detta behöver undersökas ytterligare. Hela resultatet av 

plockanalysen på restavfall från lägenheter i Karlshamns kommun visas i Figur 1. 
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Figur 1. Plockanalys på restavfall från lägenheter i Karlshamns kommun. 

I Tabell 1 nedan har procentandelen i Figur 1 ovan omvandlats till kg/vecka och hushåll.  

Tabell 1. Plockanalys på restavfall från lägenheter i Karlshamns kommun, uppdelat i vikt% och kg/hushåll 
och vecka.  

Fraktion vikt% Kg/hushåll och vecka 

Matavfall 17,37 0,40 

Trädgårdsavfall 3,04 0,07 

Tidningar & förpackningar 35,15 0,81 

Inert material 5,9 0,14 

El-avfall 0,23 0,01 

Farligt avfall 0,07 0,00 

Övrigt brännbart 38,23 0,88 

 

Restavfall villa 

Analys utfördes på restavfall från en ordinarie tur som kontrollerats så att inga verksamheter är 

med. Aktuell tur (nr 30) har ca 400 kärl varav 75 % är fyrfackskärl. Turen körs i Mörrum. 

Resultatet visar en mycket låg andel av matavfall (12,9%) i restavfallet. Mängden förpackningar 

är hög (34,6 %) och den totala vikten per hushåll är 1,18 kg/vecka vilket ger en årsvikt på ca 61 

kg. Hela resultatet av plockanalysen på restavfall från villor i Karlshamns kommun visas i Figur 

2. 
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Figur 2. Plockanalys på restavfall från villor i Karlshamns kommun. 

I Tabell 2 nedan har procentandelen i Figur 2 ovan omvandlats till kg/vecka och hushåll.  

Tabell 2. Plockanalys på restavfall från villor i Karlshamns kommun, uppdelat i vikt% och kg/hushåll och 
vecka. 

Fraktion vikt% Kg/hushåll och vecka 

Matavfall 12,95 0,44 

Trädgårdsavfall 0,95 0,03 

Tidningar & förpackningar 34,59 1,18 

Inert material 11,68 0,40 

El-avfall 0,3 0,01 

Farligt avfall 0,03 0,00 

Övrigt brännbart 39,51 1,34 
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Sölvesborgs kommun 

Restavfall markbehållare 

Analys utfördes på restavfall från marbehållare från Sölvesborgshem. Sölvesborgshem har 

normalt bara sortering av restavfall och matavfall, inte sortering av förpackningar och tidningar. 

Resultatet visar en hög andel matavfall (33 %) i restavfallet trots separat matavfallsinsamling. 

Även andelen förpackningar i restavfallet var högt (33 %) och den totala vikten per lägenhet är 

2,19 kg/vecka vilket ger en årsvikt på ca 114 kg. Hela resultatet av plockanalysen på restavfall 

från markbehållare i Sölvesborgs kommun visas i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Plockanalys på restavfall från markbehållare i Sölvesborgs kommun. 

I Tabell 3 nedan har procentandelen i Figur 3 ovan omvandlats till kg/vecka och hushåll.  
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Tabell 3. Plockanalys på restavfall från markbehållare i Sölvesborgs kommun, uppdelat i vikt% och 
kg/hushåll och vecka. 

Fraktion vikt% Kg/hushåll och vecka 

Matavfall 33,25 2,18 

Trädgårdsavfall 3,27 0,21 

Tidningar & förpackningar 33,31 2,19 

Inert material 7,19 0,47 

El-avfall 1,1 0,07 

Farligt avfall 0,09 0,01 

Övrigt brännbart 21,8 1,43 

Olofströms kommun 

Restavfall kretsar 

Analys utfördes på restavfall från kretsar, då dessa endast är tillgängliga för medlemmarna vilka 

uteslutande är villaägare. Kretsar erbjuder full sortering av restavfall, matavfall, förpackningar 

och tidningar. 

Resultatet visar en hög andel matavfall (29 %) i restavfallet trots separat matavfallsinsamling. 

Även andelen förpackningar i restavfallet var högt (24 %) och den totala vikten per lägenhet är 

1,22 kg/vecka vilket ger en årsvikt på ca 63 kg. Hela resultatet av plockanalysen på restavfall 

från kretsar i Olofströms kommun visas i Figur 4. 
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Figur 4. Plockanalys på restavfall från kretsar i Olofströms kommun 

I Tabell 4 nedan har procentandelen i Figur 4 ovan omvandlats till kg/vecka och hushåll.  

Tabell 4. Plockanalys på restavfall från kretsar i Olofströms kommun, uppdelat i vikt% och kg/hushåll och 
vecka. 

Fraktion vikt% Kg/hushåll och vecka 

Matavfall 29,14 1,49 

Trädgårdsavfall 1,93 0,10 

Tidningar & förpackningar 23,94 1,22 

Inert material 3,86 0,20 

El-avfall 0,14 0,01 

Farligt avfall 0,02 0,00 

Övrigt brännbart 40,96 2,09 
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Uppföljning av tidigare avfallsplan 2009–2016 

Under år 2008 arbetade Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner fram en 

gemensam avfallsplan under ledning av Västblekinge Miljö AB (VMAB). Planen fastställdes 23 

februari 2009. 

Denna bilaga utgör en uppföljning av de mål och åtgärder som fastställdes i den tidigare 

avfallsplanen, med syfte att dra lärdom av hur föregående plan fungerat och på så sätt 

implementera erfarenheterna till den nya avfallsplanen.  

Mål och åtgärder – tidigare avfallsplan 

Följande övergripande målsättningar sattes i den tidigare avfallsplanen 

• De totala avfallsmängderna bör efterhand minska. 

• Farligt avfall ska sorteras ut för separat och säkert omhändertagande 

• Lokala mål och åtgärder ska bidra till uppfyllande av de nationella och regionala 

miljökvalitetsmålen.  

De övergripande målsättningarna har brutits ned i 13 delmål vilka är sammanfattade i Tabell 1. 

Målen har inte några nyckeltal, men ett försök har gjorts för att kvantifiera dem vilket också kan 

ses i Tabell 1 nedan.  

För varje mål finns förslag på åtgärder, tid och ansvar. Ansvaret ligger under nästan samtliga 

punkter på VMAB, men ibland med uppmaning om att kommunala instanser bör medverka. Ett 

undantag är Mål 8 där berörd nämnd i respektive kommun ansvarar för att ta fram förslag och 

Kommunfullmäktige (KF) ansvarar för att ta beslut. Tiden för när åtgärderna ska utföras är oftast 

satta till löpande eller årligen.  

Beskrivning av de åtgärder som har gjorts med syfte att uppnå målen, samt uppföljning av 

målen i de fall där det har varit möjligt finns sammanfattade i Tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Mål från avfallsplanen 2009–2016, sammanfattande uppföljning av åtgärder som har gjorts för att 
uppnå målen samt uppföljning av hur det har gått.  

Mål Åtgärder som har gjorts för att 
uppnå målen 

Uppföljning av mål 

Mål 1 - De som 

bor och verkar i 

kommunerna ska 

ha god kunskap 

om hur 

renhållningen 

fungerar och hur 

man rätt ska 

hantera sitt avfall. 

• Årligt utskick av tidningen 
Miljönytt (tidigare 
Renhållningsnytt). Fr.o.m. år 
2017 skickas den ut 2 ggr/år. 

• På VMAB:s hemsida finns 
sorteringsguider att hämta på 
Svenska, Tyska och Engelska. 
Vid behovs finns även 
möjlighet för fastighetsbolagen 
att få sorteringsguider på 
arabiska. 

• Kundundersökningar har gjorts där 
kunderna generellt har gett höga 
betyg. Av de betyg som delades ut 
fick frågan om ”information” dock 
lägst poäng. 

Mål 2 - 

Avfallsmängden 

ska minska 

genom ökad 

medvetenhet och 

ansvarstagande. 

• Statistik finns men den har inte 
offentliggjorts. Går dock att få 
tag i på avfallwebb. 

• I varje nummer av Miljönytt 
finns ett tema med, t.ex. ÅVC, 
matavfall, farligt avfall etc. 
Dessutom finns alltid 
sorteringsguide med.  

• Mängden mat- och restavfall har 
minskat i samtliga kommuner 
sedan 2008 till 2016 enligt 
statistiken i Avfall Webb. I 
Karlshamns kommun har det 
minskat från 6900 ton till 6300 ton, i 
Olofströms kommun har det 
minskat från 2900 ton till 2800 ton 
och i Sölvesborgs kommun har det 
minskat från 4200 ton till 3700 ton.  
Detta är antagligen resultatet av 
bättre sortering i samband med att 
fastighetsnära insamling infördes. 

Mål 3 - Avfallets 

farlighet ska 

minska. 

Uppkomsten av 

farligt avfall ska 

förebyggas och 

allt farligt avfall 

från hushåll ska 

insamlas separat 

för korrekt 

hantering. 

• Farligt avfall berörs i tidningen 
Miljönytt i nästa varje nummer, 
men med lite olika vinklar för 
att få variation. 

• Två plockanalyser har gjorts 
(2013 och 2017) av restavfall 
från hushåll i de tre 
kommunerna, där fraktionen 
”farligt avfall” var en av 
fraktionerna som sorterades 
ut.  

• Chaufförer som hämtar avfallet 
tömmer inte kärl som är dålig 
sorterade och rapporterar till 
kundtjänst i sådana fall.  

• Statistik från Avfall Webb visar att 
andelen farligt avfall i restavfall 
2013–2015 låg på ca 0,1 % i 
samtliga kommuner. Enligt en 
rapport Avfall Sverige har gjort 
baserat på en nationell 
sammanställning av plockanalyser1 
uppgår motsvarande siffra till i 
genomsnitt 0,5 % i Sveriges 
kommuner.  

• Enligt statistik från Avfall Webb har 
mängden insamlat farligt avfall ökat 
i Karlshamns och Olofströms 
kommun sedan 2008. I 
Sölvesborgs kommun har mängden 
gått lite upp och ner under de 

                                                      
1 Avfall Sverige. 2016. Vad slänger hushållen i soppåsen? Nationell sammanställning av plockanalyser av 

hushållens mat- och restavfall. Rapport 2016:28. Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN 1103-4092.  
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senaste åtta åren och ligger totalt 
sett relativt oförändrad år 2016 
jämfört med år 2008.  

Mål 4 - Maximal 

andel av avfallet 

ska behandlas 

biologiskt. 

Biologisk 

behandling ska i 

möjligaste mån 

utföras som 

rötning med 

produktion av 

biogas och 

nyttiggörande av 

rötningsrest. 

• Nytt insamlingssystem 
(flerfackssystem) infördes i 
kommunerna 2010–2012 för 
utsortering av matavfall, 
förpackningar och tidningar. 

• Torrötningsanläggning för 
biogas uppfördes i Mörrum år 
2013 och drivs av VMAB. 

• Chaufförer som hämtar avfallet 
tömmer inte kärl som är dålig 
sorterade och rapporterar till 
kundtjänst i sådana fall.  

• Tidigare hade kommunerna inte 
utsortering av matavfall. Andelen 
avfall som behandlas biologiskt har 
alltså ökat.  
 
I Karlshamns kommun uppstod 
2260 ton matavfall 2015 och 2111 
ton matavfall 2016. Allt matavfall 
gick till biogasanläggningen.  
 
I Olofström uppstod 679 ton 
matavfall 2015 och 699 ton 2016. 
2015 gick allt matavfall till 
biogasanläggningen. År 2016 gick 
83 ton till komposteringsanläggning 
och 616 ton till 
biogasanläggningen.  
 
I Sölvesborg kommun uppstod 
1276 ton matavfall 2015 och 1265 
ton matavfall 2016. Allt gick till 
biogasanläggningen.  
 

• Plockanalysen som gjordes år 2017 
visar att andelen matavfall i 
restavfall ligger på 29 % i 
Olofström, 33 % i Sölvesborg och 
ca 15 % i Karlshamn.  

Mål 5 - Mängden 

avfall som 

kommunerna 

ansvarar för ska 

minska genom 

ökad återvinning 

av produkter som 

omfattas av 

producentansvar. 

Den andel av 

hushållsavfallet 

som utgörs av 

felsorterade 

förpackningar och 

• Miljönytt informerar i varje 
nummer om vikten av 
utsortering av tidningar och 
förpackningar 

• VMAB medverkar årligen i 
samråd med FTI i samtliga 
kommuner 

• VMAB redovisar årligen 
mängderna insamlat 
producentansvarsmaterial i 
Avfall Webb och till styrelsen.  

• Flerfackssystemet blev en 
åtgärd som underlättar 
sorteringen 

• Andel förpackningar och 
returpapper i restavfallet ligger på 
mellan 30–32 % i de tre 
kommunerna och har enligt statistik 
i avfall webb inte ändrats mellan 
2011 och 2013. Statistik från 2008–
2010 samt 2011–2016 framgår inte.  
 
Enligt Avfall Sveriges rapport2 från 
2016 uppgår andelen förpackningar 
och returpapper i fraktionen 
utsorterat restavfall (d.v.s. det avfall 
som blir över när allt annat är 
sorterat i de kommuner där 
matavfall källsorteras) till i 
genomsnitt 35 % för villor och 36 % 

                                                      
2 Avfall Sverige. 2016. Vad slänger hushållen i soppåsen? Nationell sammanställning av plockanalyser av 

hushållens mat- och restavfall. Rapport 2016:28. Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN 1103–4092. 
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tidningar bör ligga 

under 

riksgenomsnittet. 

för lägenheter i Sverige. De tre 
kommunerna har alltså en bättre 
utsortering av förpackningar och 
returpapper än riksgenomsnittet.  

Mål 6 - 

Deponering ska 

minimeras. 

• VMAB har endast bemannade 
återvinningscentraler. Avfall 
som slängs i fraktionen 
grovavfall eftersorteras  

• I övrigt arbetas fortlöpande 
med information om sortering 
genom tidningen Miljönytt.  

• Statistik från Avfall Webb visar att 
mängden hushållsavfall till 
deponering (kg/person) har minskat 
i samtliga kommuner från att 
avfallsplanen antogs år 2008 till år 
2016. I Karlshamn har den minskat 
från 28 kg/person till 16 kg/person. 
I Olofström har den minskat från 15 
kg/person till 8 kg/person och i 
Sölvesborg har den minskat från 38 
kg/person till 11 kg/person.  

Mål 7 - 

Nedskräpning ska 

förebyggas. 

• Antalet 
trädgårdsavfallsabonnemang 
har ökat 

• I Olofström finns 
kompoststationer där 
trädgårdsavfall kan lämnas 
gratis  

• Öppettiderna har utökats på 
återvinningscentralerna  

• Tillgängligheten har ökat i 
Mörrum genom att en ny ÅVC 
har byggt där det är lättare och 
säkrare att lämna material.    

• Det är inte möjligt att säga om 
nedskräpningen har minskat, men 
utifrån vidtagna åtgärder har ett 
arbete gjorts för att förebygga 
nedskräpning.  

Mål 8 - 

Insamlingen av 

latrin ska om 

möjligt upphöra, 

framför allt av 

arbetsmiljöskäl. 

• Taxan för latrinhämtning 
höjdes i omgångar under 2006 
till 2010 

• Antalet latrinabonnemang har 
minskat från 195 till 71 st. (år 
2017). 

Mål 9 - Negativ 

miljöpåverkan av 

insamling och 

hantering av avfall 

ska minimeras. 

• Varje gång ett fordon byts ut i 
den egna fordonsparken, byts 
fordonet till ett fordon med 
högre miljöklass.  

• Entreprenören sköter 
optimering av hämtningsrutt 
vilket även ligger i deras eget 
intresse. 

• När entreprenörer för insamling av 
avfall i kommunerna handlas upp 
har de krav på sig att de ska köra 
gasdrivna fordon som tankas på 
VMAB. 

• År 2008 hade insamlingsfordonen 
miljöklass EURO 3 och EURO 4. År 
2017 är insamlingsfordonen 
gasdrivna. Under år 2017 har 
VMAB växlat bränsletyp från diesel 
till HVO (hydrerad vegetabilisk olja) 
som den egna fordonsflottan 
använder där det är möjligt.   
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Mål 10 - 

Brukarnas tankar 

och åsikter ska 

beaktas vid 

avfallshanteringe

ns fortsatta 

utveckling. 

• VMAB medverkar två gånger 
om året i samrådsmöten med 
fastighetsägarna i samtliga tre 
kommuner (Fastighetsägarna 
SYD kallar till dessa möten). 

• Det är inte möjligt att säga om 
brukarnas tankar och åsikter har 
beaktats vid avfallshanteringen 
fortsatta utveckling. Enligt en 
kundnöjdhetsundersökning som 
gjordes 2017 är 89 % av hushållen 
nöjda/mycket nöjda med 
avfallshanteringen i kommunen.  

Mål 11 - I ökad 

utsträckning 

undvika att 

användbara 

produkter blir 

avfall. 

• Information i Miljönytt. 

• Återbruket i Karlshamns 
kommun  

• Återbruk har öppnat på ÅVC i 
Olofström i november 2017. 

• Det är inte möjligt att säga om 
återanvändningen av produkter har 
ökat, men utifrån vidtagna åtgärder 
har ett arbete gjorts för att främja 
återanvändning.  

Mål 12 - Senast 

2010 ska minst 50 

% av 

hushållsavfallet 

återvinnas genom 

materialåtervinnin

g, inklusive 

biologisk 

behandling. 

• Vikten av god sortering 
belyses i varje nummer av 
Miljönytt. 

• Statistik från Avfall Webb visar att 
mängden hushållsavfall som 
materialåtervinns i princip har varit 
oförändrad de senaste fyra åren i 
alla tre kommunerna. Av insamlat 
kärl och säckavfall samt 
förpackningar och tidningar från 
kommunerna gick 47 % till 
förbränning och 53 % till 
återvinning eller biologisk 
behandling år 2015.  

Mål 13 - Senast 

2015 ska minst 60 

% av 

fosforföreningarn

a i avlopp 

återföras till 

produktiv mark, 

varav minst 

hälften bör 

återföras till 

åkermark. 

• Vikten av att farligt avfall och 
mediciner ska sorteras för 
säkert omhändertagande 
belyses i varje nummer av 
Miljönytt.  

• Under år 2016 spreds 148 ton TS 
slam på åkermark från Jämshögs 
reningsverk (Olofström kommun). 
Medelhalten fosfor i slammet är 
19 000 mg/kg TS vilket innebär att 
ca 2,8 ton fosfor gick till jordbruket.  

• I Sölvesborg kommun går slammet 
från avloppsvattnet till 
slamvassbäddar som inte töms 
lokalt. 

• Under 2016 spreds 532 ton TS 
slam från reningsverk i Karlshamn 
till åkermark. Detta motsvara ca 12 
ton fosfor. 

 

Lärdomar till den nya avfallsplanen 

Målen från föregående avfallsplan saknar nyckeltal vilket gör det svårt att göra en direkt 

uppföljning på om målen är uppnådda eller inte. Dock tyder många av aktiviteterna, som 

beskrivs i mitten-kolumnen under rubriken Åtgärder som har gjorts för att uppnå målen i Tabell 

1, på att det har arbetats med målen på något sätt och att områdena som målen belyser har 
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förbättrats. Exempelvis har en torrötningsanläggning byggts och flerfackssystem har införts, 

vilket tillsammans har bidragit till att mer biologiskt avfall sorteras ut som sedan energiåtervinns 

i form av biogasproduktion till kommunernas insamlingsfordonsflotta. I den nya avfallsplanen är 

det viktigt att målen är SMARTA3 så att det är möjligt att följa upp målen och på så sätt avgöra 

om det är uppnådda eller inte. 

Målen syftar tydligt på att uppfylla de nationella och regionala miljökvalitetsmålen och något 

som bör eftersträvas även i den nya avfallsplanen.  

I den föregående avfallsplanen är målen tydligt listade i tabeller där även åtgärd, tid och ansvar 

står skrivet. Tiden bör dock specificeras närmare till t.ex. vilket kvartal under vilket år åtgärden 

ska ske. Det bör specificeras vem som ansvarar för uppföljningen samt vem denne ska 

rapportera uppföljningen till. Det bör även tillföras en kolumn där det står beskrivet hur 

uppföljningen ska gå till, exempelvis bör det framgå om något speciellt underlag ska tas fram 

eller en undersökning behöver göras för att kunna följa upp målen.  

Avfallsplanen ska revideras vid behov eller vart fjärde år. Om något mål blir inaktuellt p.g.a. 

exempelvis systembyte, måste målet revideras så att det är möjligt att uppnå och följa upp även 

med de nya förutsättningarna. Det är viktigt att målen är realistiska och att det är genomtänkt 

hur målen ska uppnås så att resurser kan avsättas i god tid för att uppnå målen.   

 

 

                                                      
3 SMART mål= Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt  
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Framtida insamlingssystem och anläggningar 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner (NFS 2017:2) ska 

avfallsplanen innehålla en bedömning av: 

• Behovet av nya insamlingssystem och anläggningar för att hantera avfall 

• Behovet av nedläggning eller förändring av befintliga insamlingssystem och 

anläggningar för att hantera avfall 

• Avfallsflödenas framtida utveckling 

Avfallshantering är en viktig samhällsfunktion som kräver infrastruktur för att fungera på ett bra 
sätt. Vid framtagning av en avfallsplan är det därför viktigt att påvisa att avfallshanteringens 
behov av infrastruktur är tillgodosedd i kommunens översiktsplan och övriga arbete med fysisk 
planering.  

Framtida behov 

I samtliga kommuners översiktsplaner förutspås avfallsmängderna öka i takt med att 

befolkningen ökar. Detta är dock inget som förväntas påverka befintliga anläggningar eller 

insamlingssystem inom giltigheten för den nya avfallsplanen. Under giltigheten för den tidigare 

avfallsplanen (2009–2016) skedde relativt omfattande förändringar både avseende behandling 

och insamling. De tre kommunerna införde fastighetsnära insamling för villor och en 

biogasanläggning med torrötningsteknik byggdes i Mörrum.  

Under livstiden för den nya avfallsplanen kan Tubbaryds ÅVC komma att utredas för en 

eventuell flytt. Detta avser dock inte att öka mängden avfall som tas emot. Utredning för flytt av 

Tubbaryds ÅVC sker i samband med separat planering.   

Översiktsplaner 

Avfallsplanen ska också innehålla en beskrivning av hur behovet av platser för anläggningar för 

att hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och i kommunens övriga arbete 

med fysisk planering.  

Nedan ges en kort beskrivning av hur befintliga översiktsplaner för Karlshamns, Sölvesborgs 

och Olofströms kommuner tar hänsyn till avfallshantering gällande fysisk planering. 
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Karlshamns kommun 

Karlshamns kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 4 maj 2015. Beslutet om 

att anta planen vann laga kraft den 3 juni 2015. 

I översiktsplanen presenteras bl.a. utvecklingsstrategier där kommunen skriver vilken 

viljeriktning de har. När det gäller avfall är kommunens viljeriktning följande: 

• Att de totala avfallsmängderna efterhand ska minska 

• Att farligt avfall ska sorteras ut och omhändertas säkert 

• Att mängden insamlat förpackningsmaterial och tidningar (producentansvarsmaterial) 

per invånare ska öka.  

För att uppnå ovanstående ska kommunen: 

• Arbeta i enlighet med de inriktningar för avfallshantering som beskrivs i den regionala 

avfallsplanen samt verka för en ökad sortering och återvinning 

• Verka för att lokala mål och åtgärder bidrar till uppfyllande av de nationella och 

regionala miljökvalitetsmålen. 

• Beakta erforderligt skyddsavstånd mellan deponier och eventuell ny bebyggelse. 

• Vid återställning av deponin ska en miljö skapas som möjliggör alternativ användning av 

området.  

I ÖP poängteras även att avfallsanläggningen i Mörrum i området Perstorp ska beaktas vid 

beslut om förändrar markanvändning i omgivningen för att undvika utökade restriktioner på 

verksamheten. 

I miljökonsekvensbeskrivningen förutspås att avfallsmängderna kommer öka både från hushåll 

och industrier. Det är då viktigt att tillgodose behovet av ett rationellt och miljömässigt 

godtagbart sätt att hantera avfall på. Tankar finns kring en slamrötningsanläggning.  

I miljökonsekvensbeskrivningen av Karlshamns översiktsplan beskrivs även förebyggande 

åtgärder för att minimera uppkomsten av avfall. Den så kallade avfallstrappan nämns som en 

strategi för att prioritera olika typer av avfallshantering. Osorterat avfall ska skapa en 

merkostnad och detta styrmedel ska betala för sortering och behandling avfall. 

REVAQ-certifiering av Karlshamns största avloppsreningsverk på Stärnö underlättar 

fosforåterföring på åkermark. 

Sölvesborgs kommun 

Sölvesborgs kommuns översiktsplan vann laga kraft den 6 juli 2011. Den reviderades år 2016 

och är under omarbetning år 2017. Sommaren 2017 var den reviderade översiktsplanen utställd 

för eventuella synpunkter.  

I översiktsplanens tillhörande miljökonsekvensbeskrivning nämns inte mål eller framtidsvisioner 

kring avfallshanteringen. En beskrivning finns angående hur dagens avfallshantering bedrivs, 
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samt att en gemensam avfallsplan antagits av respektive kommunfullmäktige i de Sölvesborgs, 

Karlshamn och Olofström. se stycke nedan. En sammanfattning av den tidigare avfallsplanen 

finns beskriven i miljökonsekvensbeskrivningen till översiktsplanen.  

Olofströms kommun 

Gällande översiktsplan för Olofströms kommun antogs av kommunfullmäktige 2012-02-06. 

Planen kommer att omarbetas med start under år 2018. Avfallshanteringen i kommunen 

beskrivs övergripande i översiktsplanen.  

I miljökonsekvensbeskrivningen framgår följande: 

Om befolkningsmängden ökar i kommunen, vilket kan antas hända när översiktsplanens 

föreslagna utbyggnadsområden bebyggs, ökar även avfallsmängderna. Detta kräver en god 

planering för att kunna hantera avfallet på ett godtagbart sätt. Transport och ytor för bearbetning 

kommer även att ökas. Om större industriområden etablerar sig i kommunen ökar 

avfallsmängden ytterligare. Mängder som deponeras ökar troligen endast marginellt. 

Inom Olofströms kommun finns ett flertal områden som har identifierats som konstaterade eller 

troliga deponier. I miljökonsekvensbeskrivningen poängteras att ingen exploatering får ske på 

dessa platser innan ytterligare utredningar avseende deponiernas innehåll och föroreningsgrad 

är utredda. 

I miljökonsekvensbeskrivningen står också att möjligheter kan finnas för att förfina 

insamlingssystemet av avfall. Fler återvinningsstationer med fler sorteringsfraktioner kan 

uppföras vid behov. I ÖP rekommenderas det att kommunen fortsatt arbetar med i kretsar och 

landsbygdsstationer. 
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Behovsbedömning av Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 
kommuners framtida avfallsplan. 

 
Alla planer och program som är aktuella för miljöbedömning ska först behovsbedömmas. Det 
finns tre grundläggande kriterier som samtliga alltid ska vara uppfyllda för att en miljöbedömning 
ska krävas (6 kap. 11§ MB): 
 

1. Planen eller programmet ska upprättas eller ändras av en myndighet eller kommun. 
2. Planen eller programmet ska krävas i lag eller annan författning. 
3. Genomförande av planen, programmet eller ändringen ska kunna antas medföra 

betydande miljöpåverkan.  
 
Avfallsplanen uppfyller de två grundläggande kriterierna i första och andra punkten ovan. För att 
undersöka om även punkt 3 ovan uppfylls, beaktas kriterierna i bilaga 4 till förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar för att bedöma om genomförandet av 
avfallsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta enligt punkt 2 i 5 § i 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
Bilaga 4 till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ser ut enligt följande: 

Bilaga 4 

Bedömningskriterier 
1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper 

I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet 
a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och 
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, 
b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan, 
c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling, 
d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller 
e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning. 
 
2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat 

I bedömningen skall särskilt beaktas 
a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den, 
b) påverkans totaleffekt, 
c) påverkans gränsöverskridande art, 
d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, 
e) påverkans storlek och fysiska omfattning, 
f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv 
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, 
och 
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g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell 
skyddsstatus. Förordning (2005:356). 
 
Vid beaktande av bedömningskriterierna ovan, bedöms avfallsplanen ha en betydande 
miljöpåverkan. Avfallsplanen påverkar andra planer och program samt har betydelse för 
integrering av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling. Dessutom planeras det 
även för en ombyggnation av Tubbaryds återvinningscentral (ÅVC) i Karlshamns kommun då 
denna i dagsläget är underdimensionerad. Separat miljöbedömning av detta görs i samband 
med planering och ingår därför inte som en del av denna avfallsplan. I Tabell 1 och Tabell 2 i 
miljöbedömningen i Bilaga 7, visas hur bedömning av miljöpåverkan har gjorts i förhållande till 
olika miljöaspekter och de nationella miljömålen. Framförallt förväntas avfallsplanen utgöra en 
positiv miljöpåverkan.  

Bedömning 

Då avfallsplanen bedöms ha betydande miljöpåverkan och därmed uppfyller samtliga tre 
grundläggande kriterier enligt 6 kap. 11 § MB, ska en miljöbedömning göras av avfallsplanen.   
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Miljöbedömning av gemensam avfallsplan för Karlshamns, Sölvesborgs 
och Olofströms kommuner 

En ny avfallsplan för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg för perioden 2018–

2025 är under framtagning. Planen inkluderar en beskrivning av mål och åtgärder för att minska 

negativ och öka positiv miljöpåverkan från kommunernas framtida avfallshantering.  

Miljöbalken (6 kap. 11§) reglerar vilka planer och program som omfattas av krav på 

miljöbedömning. I behovsbedömningen konstaterades att en miljöbedömning enligt Miljöbalken 

(6 kap. 12§) behöver genomföras för avfallsplanen för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 

kommuner. Miljöbedömningen ska identifiera, beskriva och bedöma den eventuella betydande 

miljöpåverkan som planen antas medföra.  

Sammanfattning av avfallsplanen 

Avfallsplanen omfattar de övergripande målen som presenteras nedan. Till de övergripande 

målen finns delmål och aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse.  

1. Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor: Kunskap och 

engagemang hos kommuninvånarna är en förutsättning för att de ska bidra till att 

avfallet i kommunerna hanteras på ett sätt som minimerar negativ och maximerar 

positiv miljöpåverkan. Flera olika utbildningsinsatser och informationsspridning planeras 

för att öka kommuninvånarnas kunskap och engagemang om avfall.  

2. Förebygga avfallets uppkomst: I avfallsplanen finns mål om bättre användande av 

resurser och förflyttning av material högre upp i EU:s avfallshierarki. Bland aktiviteterna 

finns bland annat samordning mellan kostenhet och skolor samt informationsspridning 

för att minska matsvinnet och öka utsorteringen av matavfall från restavfallet, samt 

minska mängden restavfall.  

3. Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial: Avfall som kan återanvändas eller 

materialåtervinnas ska inte gå till förbränning. I avfallsplanen finns mål om att minska 

mängden textil, tidningar och förpackningar, matavfall, matfett och farligt avfall i 

restavfallet då dessa typer av avfall kan omhändertas på sätt som är bättre för hälsa 

och miljö.  

4. Minska nedskräpningen: Offentliga miljöer är trevligare att vistas på när de inte är 

skräpiga. Städkampanjer och bättre möjligheter till sortering ska minska 

nedskräpningen i kommunerna. Plast och annat skräp i haven är ett utbrett 

miljöproblem. För att motverka detta planerar kommunerna flertalet aktiviteter, däribland 

informationskampanjer om vad som får och inte får slängas i avloppet och utökade 

avfallssorteringsmöjligheter i anslutning till hav och sjöar.   
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Nollalternativ 

Nollalternativet utgörs av effekter om avfallsplanen inte genomförs. Detta skulle troligen 

innebära att: 

• Utbildningsinsatser och informationsspridning om avfall uteblir. En konsekvens av detta 

är att kommuninvånarnas kunskap och engagemang för god avfallshantering inte ökar. 

Utan ökad kunskap och engagemang är det inte troligt att resurshushållningen i 

kommunen effektiviseras eller att uppkomsten av avfall förebyggs.   

• Ingen samverkan och informationsspridning för att minska matsvinnet sker. 

Utsorteringen av matavfall från restavfallet kommer troligen inte att öka. Följaktligen 

kommer inte förutsättningar för ökad biogasproduktion finnas. Mängden restavfall 

kommer med största sannolikhet inte heller att minska i kommunerna.  

• Inga nya åtgärder för att öka sorteringen av avfall genomförs. Mängden textil, tidningar 

och förpackningar, matavfall, matfett och farligt avfall i restavfallet kommer därmed 

sannolikt inte att minska. Det innebär att avfallet inte omhändertas på det sätt som är 

bäst ur miljösynpunkt.  

• Åtgärder för att minska nedskräpningen av offentliga miljöer såväl som av hav och 

sjöar genomförs inte. Det innebär troligen att dagens nedskräpning fortskrider 

alternativt ökar. Nedskräpning ser både tråkigt ut och kan påverka växt- och djurliv 

negativt. 

Att inte genomföra de aktiviteter som avfallsplanen omfattar kan innebära att nationella mål om 

minskade avfallsmängder, ökad materialåtervinning och minskad nedskräpning inte uppnås i 

Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.  

Sammanfattningsvis innebär genomförandet av avfallsplanen positiva effekter för människors 

hälsa och miljön i jämförelse med nollalternativet att planen inte genomförs.  

Avfallsplanen påverkan miljö och människors hälsa 

För att bedöma avfallsplanens effekter på miljö och människors hälsa har planens förväntade 

påverkan på miljöaspekter och nationella miljömål utretts. 

I Tabell 1 beskrivs avfallsplanens förväntade påverkan på olika miljöaspekter. Planen bedöms 

bland annat bidra till minskad nedskräpning, effektivare resursanvändning, minskad uppkomst 

av avfall och omhändertagande av avfall på sätt som innebär mindre hälso- och miljörisker. 

Därmed förväntas avfallsplanen innebära positiv påverkan på miljöaspekterna friluftsliv, 

hushållning av naturresurser, materiella tillgångar, hälsa och säkerhet, omgivningspåverkan och 

klimatpåverkan.  

För miljöaspekterna naturmiljö, kulturmiljö, miljökvalitetsnormer (MKN) samt riksintressen och 

Natura 2000-områden förväntas ingen negativ påverkan.  
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En separat miljöbedömning ska tas fram för förflyttning av Tubbaryds ÅVC. Eventuell 

miljöpåverkan som flytten av återvinningscentralen innebär är därmed inte utredd i denna 

miljöbedömning.  

Tabell 1. Beskrivning av avfallsplanens påverkan på miljöaspekter. 

Miljöaspekt Bedömning 

Naturmiljö 

Skyddade områden Naturmiljön bedöms inte påverkas av 

avfallsplanen, då planen inte innebär 

förutsättningar för några nya anläggningar 

eller ianspråktagande av nya områden, med 

undantag av Tubbaryds ÅVC som planeras 

att flyttas. Separat miljöbedömning av detta 

görs i samband med planering och ingår 

därför inte som en del av denna avfallsplan.  

Avfallsplanen bedöms inte gå emot 

kommunernas naturvårdsplaner och ingen 

betydande negativ påverkan på arter eller 

naturmiljö förväntas. 

Planen syftar till att minska uttag av 

jungfruligt material genom att förebygga 

uppkomsten av avfall samt öka återvinningen 

och återanvändningen. 

Strandskydd 

Art- och biotopskydd 

Skyddsvärda skogsområden och träd 

Naturvårdsplan 

Värdefull odlings- och betesmark 

Friluftsliv 

Rekreationsområden och anläggningar Planen syftar till att minska nedskräpning i 

natur och andra allmänna platser vilket kan 

antas främja friluftslivet.  
Grönstruktur 

Kulturmiljö 

Fornlämningar Kulturmiljön bedöms inte påverkas av 

avfallsplanen, då planen inte innebär 

förutsättningar för några nya anläggningar 

eller ianspråktagande av nya områden, med 

undantag av Tubbaryds ÅVC som planeras 

att flyttas. Separat miljöbedömning av detta 

görs i samband med planering och ingår 

därför inte som en del av denna avfallsplan. 

Övriga kulturhistoriska lämningar eller miljöer 

Byggnadsminne 

Hushållning av naturresurser 

Överexploatering av värdefull mark 
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Ändliga resurser Avfallsplanens mål är fokuserade på att 

förebygga uppkomsten av avfall samt 

återvinna och återanvända avfall och 

produkter. Detta arbete bidrar positivt till att 

minska åtgången av ändliga resurser och 

jungfruliga material. 

Materiella tillgångar 

Infrastruktur Avfallsplanen kan innebära små ändringar av 

kommunernas infrastruktur i samband med 

flytten av Tubbaryds ÅVC men detta 

förväntas inte påverka produktiv skogs- eller 

jordbruksmark. 

Insamling av avfall i kommunerna är en viktig 

samhällsfunktion som avfallsplanen bidrar till 

att främja och effektivisera. 

Samhällsfunktioner 

Produktiv skogs- eller jordbruksmark 

Hälsa och säkerhet 

Översvämningar, ras och skred De flesta frågor rörande hälsa och säkerhet 

är kopplade till tillstånd och förelägganden för 

befintliga återvinningscentraler och 

återvinningsstationer. Avfallsplanen innebär 

inga ändringar i dessa eller hur frågorna 

hanteras på befintliga anläggningarna. 

Undantag kan finnas i samband med flytten 

av Tubbaryds ÅVC. Dock kommer frågorna 

fortsatt hanteras på samma sätt även då.  

Avfallsplanen främjar insamling och 

återvinning av avfall vilket kan minska 

spridning av föroreningar till miljön. 

Buller och vibrationer 

Elektromagnetisk strålning 

Radon 

Luftföroreningar 

Förorenad mark 

Gifter i miljön 

Olycksrisker och farligt gods transporter 

Omgivningspåverkan 

Mark Avfallsplanen främjar minskning av avfall 

samt insamling och återvinning av avfall 

vilket kan minska spridning av föroreningar 

till mark, vatten och luft. Minskad 

resursanvändning kan även innebära 

minskade transporter i ett globalt perspektiv. 

Luft 

Vatten 

Klimatpåverkan 

Utsläpp transporter och energi En ökad insamling och återvinning av avfall 

kan innebära att utsläpp indirekt minskar vid 

utbrytning av jungfruligt material, tillverkning 
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av nya produkter samt transporter i dessa led 

i ett globalt perspektiv. 

Avfallsplanen syftar till att öka mängden 

insamlat matavfall vilket ger mer biogas vilket 

i sin tur minskar utsläppen.   

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Fisk- och musselvatten MKN bedöms inte påverkas av avfallsplanen, 

då planen inte innebär förutsättningar för 

några nya anläggningar eller 

ianspråktagande av nya områden, med 

undantag av Tubbaryds ÅVC som planeras 

att flyttas. Separat miljöbedömning av detta 

görs i samband med planering och ingår 

därför inte som en del av denna avfallsplan 

En bättre insamling och hantering av avfall 

ger bättre förutsättningar för att minska 

spridning av föroreningar till mark, vatten och 

luft. 

Utsläpp och buller kopplade till befintliga 

tillstånd och förelägganden hanteras på 

befintliga anläggningarna. Avfallsplanen 

innebär inga ändringar i dessa frågor. 

Omgivningsbuller 

Luft 

Vatten 

Riksintressen och Natura 2000 områden 

Riksintressen Riksintressen bedöms inte påverkas negativt 

av avfallsplanen, då planen inte innebär 

förutsättningar för några nya anläggningar 

eller ianspråktagande av nya områden, med 

undantag av Tubbaryds ÅVC som planeras 

att flyttas. Separat miljöbedömning av detta 

görs i samband med planering och ingår 

därför inte som en del av denna avfallsplan  

 

I Tabell 2 framgår att avfallsplanen förväntas bidra positivt till uppfyllande av miljömålen frisk 

luft, grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, hav i balans och levande kust, 

bara naturlig försurning, god bebyggd miljö, giftfri miljö, skyddande ozonskikt och begränsande 

miljöpåverkan.  

Indirekt förväntas planen även bidra till uppfyllande av målen om myllrande våtmarker, ingen 

övergödning, levande skogar, ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv.  
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Planen förväntas inte påverka uppfyllandet av miljömålet om säker strålmiljö.  

Tabell 2. Avfallsplanens påverkan på de nationella miljömålen. 

Miljömål Måluppfyllelse 

Frisk luft Planen bedöms bidra till uppfyllandet genom 

minskade transporter i ett globalt perspektiv. 

Grundvatten av god kvalitet Planen bedöms bidra till uppfyllandet då 

planen främjar att avfall tas om hand på ett 

korrekt sätt vilket minskar risk för spridning 

av föroreningar till grundvatten. 

Levande sjöar och vattendrag Planen bedöms bidra till uppfyllandet då 

planen främjar att avfall tas om hand på ett 

korrekt sätt vilket minskar risk för spridning 

av föroreningar till vatten. 

Myllrande våtmarker Planen bedöms inte direkt påverka målet 

men kan i viss mån indirekt bidra till 

uppfyllandet då planen främjar att avfall tas 

om hand på ett korrekt sätt, vilket minskar 

risk för spridning av föroreningar till vatten. 

Hav i balans och levande kust Planen bidrar till uppfyllandet då planen 

främjar att avfall tas om hand på ett korrekt 

sätt vilket minskar risk för spridning av 

föroreningar till vatten. 

Ingen övergödning Minskade transporter och därmed minskade 

kväveutsläpp kan delvis bidra till uppfyllandet 

av målet. 

Bara naturlig försurning Avfallsplanen bidrar till att mer material 

återvinns eller återanvänds istället för att 

förbrännas vilket bidrar till mindre utsläpp. 

Levande skogar Planen innebär indirekt positiv påverkan 

genom minskat resursutnyttjande och 

minskad risk för spridning av föroreningar. 

Ett rikt odlingslandskap Planen innebär indirekt positiv påverkan 

genom minskat resursutnyttjande och 

minskad risk för spridning av föroreningar. 

God bebyggd miljö Avfallsplanen bidrar till uppfyllandet av målet 

bland annat genom minskade transporter 

globalt. Planen bidrar även till uppfyllandet av 
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miljömålet med avseende på delmål om 

återvinning av material. 

Giftfri miljö Planen bidrar till uppfyllandet av målet då 

korrekt omhändertagande av avfall minskar 

risken för spridning av föroreningar. 

Säker strålmiljö Planen innebär ingen påverkan på målet. 

Skyddande ozonskikt En ökad insamling och omhändertagande av 

gamla vitvaror med freoner bidrar till 

möjligheten att uppnå målet. 

Begränsad klimatpåverkan Planen bidrar till uppfyllandet genom 

minskade transporter globalt. 

Återanvändning eller fortsatt användning av 

äldre elprodukter kan innebära en högre 

energiförbrukning än nya produkter. Dock 

innebär generellt att minska avfallsmängden 

och återanvända produkter en lägre 

miljöpåverkan än att tillverka nya produkter. 

Ett rikt växt och djurliv Planen innebär indirekt positiv påverkan 

genom minskat resursutnyttjande och 

minskad risk för spridning av föroreningar. 

 

Avfallsplanens sammantagna miljöpåverkan 

Genomförande av planen bedöms innebära positiva effekter på människors hälsa och miljön 

jämfört med nollalternativet, och att inte genomföra planen.  

Avfallsplanen bedöms innebära positiv påverkan på flertalet miljöaspekter, och ingen negativ 

påverkan på övriga miljöaspekter. En kompletterande miljöbedömning för flytten av Tubbaryds 

ÅVC ska dock genomföras.    

Planen förväntas bidra direkt eller indirekt till uppfyllande av samtliga nationella miljömål, med 

undantag för målet om säker strålmiljö som planen inte bedöms påverka.  

Baserat på det ovannämnda bedöms avfallsplanen för kommunerna Karlshamn, Olofström och 

Sölvesborg för perioden 2018–2025 sammantaget innebära positiv påverkan på miljön. 
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BILAGA 8 – SAMRÅDSREDOGÖRELSE AVFALLSPLAN 

 

2018-05-16 

Samrådsredogörelse av avfallsplanen 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och 
hantering av avfall (NFS 2017:2), ska avfallsplanen innehålla en beskrivning av hur samråd har 
genomförts. 
 
Nedan ges en beskrivning av hur samråd/utställning har gått till samt om workshopen som hölls 
under hösten 2017.  

Utställning 

Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms gemensamma avfallsplan ställdes ut för samråd i de 
tre kommunerna fyra veckor under våren 2018. Utställningsplats och datum presenteras nedan 
för respektive kommun. 

Karlshamns kommun 

I Karlshamn har planen varit utställd på stadsbiblioteket, i Rådhuset och på kommunens 
hemsida. Utställningstiden var 19 mars till 16 april.  
 
Under utställningen inkom inga yttranden till Karlshamns kommun.  

Sölvesborgs kommun 

I Sölvesborg har planen varit utställd i kommunhuset i entrén, på biblioteket och på kommunens 
hemsida. Utställningstiden var 26 mars till 23 april.  
 
Under utställningen inkom inga yttranden till Sölvesborgs kommun.  

Olofströms kommun 

I Olofström har planen varit utställd på Folkets Hus, i kommunhusets entré och på kommunens 
hemsida. Utställningstiden var 19 mars till 16 april. 
 
Under utställningen inkom inga yttranden till Olofströms kommun.  

Workshop 

Avfallsplanen är ett strategiskt styrdokument för hela kommunen, inte bara för VMAB, och därför 

har stor vikt lagts på att förankra planen i så stora delar av kommunerna som möjligt. Därför 

hölls en heldags workshop under hösten 2017, där politiker och tjänstemän från de tre 

kommunerna bjöds in för att tycka till och ta del av arbetet med målen och aktiviteterna i den 

nya avfallsplanen.  

Totalt deltog ca 30 tjänstemän och politiker från de tre kommunerna på workshopen. Det var ett 
aktivt och engagerat deltagande som resulterade i flera bra diskussioner och tankar kring 
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utformningen av målen och aktiviteterna i den nya avfallsplanen. Resultatet från dagen 
användes som underlag vid framtagande av mål och aktiviteter till avfallsplanen.   
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Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och 
hantering av avfall (NFS 2017:2), ska vissa uppgifter sammanställas och lämnas till 
Länsstyrelsen. Dessa presenteras nedan. 
 
Resultat av uppföljning av föregående plan och uppgifter om nedlagda deponier finns i bilaga 4 
respektive bilaga 2 till avfallsplanen.  

Datum för antagande av planen  

Planen antogs av kommunfullmäktige i respektive kommun 18-06-18.  

Sammanställning av mål, åtgärder och styrmedel 

Fyra övergripande mål har tagits fram med tillhörande delmål, aktiviteter och styrmedel:  

1. Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor. 

Nr Mål Sammanfattning aktiviteter Styrmedel 

1.1 Senast år 2025 ska minst 

90 % av kommuninvånarna 

vara nöjda eller mycket 

nöjda med informationen 

som ges angående 

avfallshantering i 

kommunerna. 

• Göra informationen 
tydligare och mer 
tillgänglig 

• Arrangera events 

• Sociala medier 

• Uppdatera 
avfallssymboler 

• Samarbeta med 
innovativa 
verksamheter 

 

Information  

 

2. Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och 

förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin. 

Nr Mål Sammanfattning aktiviteter Styrmedel 

2.1 Matsvinnet inom 

kommunernas 

verksamheter ska minska 

till år 2025 i jämförelse 

med år 2018. 

 

• Samverkan mellan 
skolan och 
måltidsenheten 

• Samverkan mellan 
äldreomsorgen och 
måltidsverksamhet 

Information 

2.2 Senast år 2025 ska minst 

80 % av matavfallet från 

hushåll, restauranger och 

storkök sorteras rätt så att 

• Öka kunskapen om 
biogas hos anställda 
och allmänhet 

• Öppet hus på VMAB 

Information 
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det kan tas omhand för att 

växtnäringen och energin 

ska kunna tas tillvara. 

• Matavfallskampanj 

• Utbilda om matsvinn 

2.3 Den totala mängden 

insamlat restavfall från 

hushåll och verksamheter 

i kommunerna ska minska 

med 20 % jämfört med år 

2017. 

• Informationskampanj 
med fokus på 
källsortering 

• Se aktiviteter för mål 
1.1 

Information 

 

3. Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial.  

Nr Mål Sammanfattning aktiviteter Styrmedel 

3.1 Mängden textil i 

restavfallet ska minska 

med 25 % från år 2017 till 

år 2025.   

• Möjliggöra insamling av 
textil till återvinning 

• Samarbeta med 
kommunernas second-
hand butiker 

Administrations-
åtgärd och 
information  

3.2 Senast år 2025 ska 

mängden tidningar och 

förpackningar i restavfallet 

minska med 20 %. 

• Informationskampanj 
om miljönyttan med 
källsortering 

• Kampanj med tips och 
idéer på bra 
källsortering och 
förvaringslösningar i 
hemmet. 

Information 

3.3 Senast år 2025 ska 

mängden matavfall i 

restavfallet minska med 20 

%. 

• Se aktiviteter för mål 
2.2 

Information 

3.4 Senast år 2025 ska 

mängden farligt avfall, 

inklusive elektronikavfall, i 

hushållens kärl ha minskat 

med 75 %. 

• Utreda möjligheten att 
utöka abonnemanget 
så att villahushållen 
kan slänga sitt farliga 
avfall inkl. el-avfall och 
batterier 

• Erbjuda möjlighet att 
utöka abonnemanget 
så att hushåll i 
flerfamiljsbostäder kan 
slänga sitt farliga avfall 
inkl. el-avfall och 
batterier. 
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• Informationskampanjer 
i tidningen Miljönytt  

3.5 Matfett som kommunerna 

samlar in från hushållen 

ska öka från år 2018 till år 

2025. 

• Informationskampanjer 
om att matfett är en 
resurs 

• Utreda hur matfett 
lättast kan samlas in 
från hushållen 

Information, 
utredning, 
upphandling 

3.6 Senast 2025 ska minst 95 

% av kommuninvånarna 

vara nöjda eller mycket 

nöjda med 

avfallshanteringen i 

kommunerna. 

• Kommunernas 
avfallshantering ska 
synliggöras på lokala 
evenemang 

• Införa ”påminnelse-
sms” om när 
avfallshämtningen 
kommer att utföras 

Information  

 

4. Minskad nedskräpning 
 

Nr Mål Sammanfattning aktiviteter Styrmedel 

4.1 Upplevd nedskräpning 

ska minska år 2025 

jämfört med år 2018. 

• Öka möjligheten för 
sortering för avfall i 
offentliga miljöer. 

• Medverka i kampanjer 
mot nedskräpning. 

• Aktiviteter för 
förebyggande av 
nedskräpning i 
skolorna. 

Fysisk 
planering, 
information 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindre skräp och 

mikroplaster till hav och 

sjöar. 

• Informationskampanjer 
om vad som får 
slängas i avloppen 
med fokus på varför 
det är så. 

• Inventering av 
sorteringsmöjligheter 
på stränder och 
havsnära eller sjönära 
miljöer.    

• Aktivitet på 
kommunens skolor om 
skräp i haven    

Information 
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Föreskrifter om avfallshantering inom  

Karlshamns kommun 

 

 

Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan 

renhållningsordning för Karlshamns kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat  

verktyg för att styra, utveckla och följa upp kommuners avfallshantering.
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Allmänt  

Gällande bestämmelser 
 

1 §   
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och 

Avfallsförordningen (SFS 2001:1063), bestämmelser om avfallshantering i förordningar  

utfärdade med stöd av Miljöbalken samt andra författningar som reglerar avfall och dess hantering. 

Bestämmelserna i dessa föreskrifter utgör, tillsammans med kommunens avfallsplan, kommunens 

renhållningsordning. Föreskrifterna i renhållningsordningen gäller utöver de författningar som anges i 

första stycket. I avfallsplanen beskrivs kommunens, regionens och landets långsiktiga mål och 

handlingsplan för avfall. 

Definitioner 

2 § 

Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. Miljöbalken 

och i Avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges:  

 

1. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet. 

 

2. Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart kärl- och säckavfall som sorterats ut för  hämtning 

eller kompostering. 

 

3. Med restavfall menas hushållsavfall ur vilket matavfall utsorterats. 

 

4. Med kärl- och säckavfall menas det avfall som normalt uppstår i hushållet och som skall läggas i 

kärl eller i säck. 

 

5. Med osorterat hushållsavfall menas kärl- och säckavfall ur vilket matavfall inte utsorterats. 

 

6. Med trädgårdsavfall avses sådant avfall som uppkommer vid normal skötsel av trädgården till en 

permanent- eller fritidsbostad, inklusive frukt och grönsaker som inte tillagats. 

 

7. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som 

gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

 

8. Med behållare avses säck, kärl, latrinbehållare eller annan anordning för uppsamling av 

hushållsavfall. 

 

9. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §  

Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. 
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10. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av 

fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 

11.Med permanentbostad avses en bostad som nyttjas för stadigvarande bruk.  

 

12. Med fritidsbostad avses bostad som nyttjas för tillfälligt bruk. 

Ansvar för avfallshanteringen 

Kommunens ansvar 

 

3 §   

Kommunens ansvar 

Kommunen ansvarar för insamling och bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

inklusive hushållens däri ingående farliga avfall. Dock ej avfall som omfattas av producentansvar. 

4 § 

Renhållaren 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs på kommunens uppdrag av 

Västblekinge Miljö AB, nedan kallad Renhållaren. 

Renhållaren informerar hushållen om de insamlingssystem för hushållsavfall, förpackningar och för 

avfall från elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen. 

5 § 

Tillsynsmyndigheten 

Tillsynen över avfallshanteringen utförs av Miljöförbundet Blekinge Väst, nedan kallad 

Tillsynsmyndigheten. 

 

Producenters ansvar 

6 §     

Uppgiftsskyldighet 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall skall på 

begäran av Tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd 

och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

7 §     
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Uppgifter om producentansvar 

Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en produkt som omfattas av 

producentansvar eller en vara som är innesluten i en förpackning, skall på anmodan av 

Tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd 

och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

 

Fastighetsinnehavares ansvar 

8 §   

Allmänt  

Alla (enskilda, hushåll, företag m fl.) har ansvar för att hantera sitt avfall utan risk för människors 

hälsa och miljön och på ett sådant sätt att återvinning främjas. 

Om annan än fastighetsinnehavaren nyttjar fastigheten övertar nyttjanderättsinnehavaren 

fastighetsinnehavarens skyldigheter enligt dessa föreskrifter. 

9 §   

Ansvarig för avfall 

Ansvarig för avfall är innehavaren av den fastighet där avfallet uppkommer. Efter medgivande av 

Renhållaren kan fastighetsinnehavare överlåta ansvaret på annan som nyttjar fastigheten eller en del 

därav. Om ansvaret har överlåtits på annan ska vad som stadgas för fastighetsinnehavare i dessa 

föreskrifter istället gälla för den till vilken ansvaret har överlåtits. 

Ändring av ägandeförhållanden på en fastighet eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska 

omgående anmälas till Renhållaren. 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till Renhållaren om inget annat anges i dessa 

föreskrifter. Detta gäller både hushåll och verksamhetsutövare.  

10 § 

Sortering 

      Fastighetsinnehavare skall sortera ut följande avfallsslag och hålla dem skilda från annat avfall: 

 Matavfall 

 Trädgårdsavfall 

 Latrin 

 Slam 

 Grovavfall 

 Farligt avfall 

 Läkemedel  

 Avfall som omfattas av producentansvar 
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 Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande 

byggverksamhet på fastigheten) 

11 §   

Avgifter 

Avgifter för avfallshantering skall betalas enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Fastighetsinnehavare är avgiftsskyldig om annat inte avtalats med Renhållaren. 

12 §   

Information 

Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är 

verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Allmänt 

13 § 

Hämtningsområde 

Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

14 § 

Emballering 

Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det 

paketerade avfallet skall vara väl förslutet, så att avfallet inte kan spridas eller så att skada, 

arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

Utsorterat matavfall skall läggas i papperspåse som ingår i abonnemanget. 

15 §   

Behållare 

Renhållaren meddelar anvisningar om typ och storlek av behållare som skall användas för olika 

avfallsslag. Beställning av behållare görs av fastighetsinnehavaren. Renhållaren får besluta om annan 

storlek på behållare än den av fastighetsinnehavaren beställda, om fastighetsinnehavarens normala 

avfallsmängd kräver det. Markbehållare skall vara av modell som är godkänd av Renhållaren. 

Fastighetsinnehavare ansvarar för allt avfall som läggs i behållarna. Fastighetsinnehavare skall även 

tillse att obehöriga ej utnyttjar behållarna. Avfallsbehållare får endast innehålla avsett avfall. Avgifter 

enligt taxa tillkommer för behållare som innehåller otillåtet avfall. 
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16 §   

Avfallsutrymme och utrustning 

Utformning, underhåll och rengöring av avfallsutrymmen och utrustning sker genom 

fastighetsinnehavarens försorg och på dennes bekostnad. Fastighetens avfallsutrymmen och utrustning 

skall medge hantering med den utrustning som används av Renhållaren samt vara dimensionerad för 

de behov som finns i fastigheten. 

Fastighetens utrustning för avfallshantering skall vara utformad, underhållen och installerad så att 

kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras för hämtningspersonal.  

Rekommendationer för avfallsutrymmen framgår av bilaga 1 

17 §   

Behållarplats, hämtningsväg och transportväg för hämtningsfordon 

Hämtning sker från en fastighets avfallsutrymme eller behållarplats om annan plats inte anges i dessa 

föreskrifter eller har anvisats av Renhållaren.  

För en- eller tvåbostadshus gäller att behållarplatsen skall vara belägen vid fastighetsgräns eller 

tomtgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt om inget annat överenskommit 

med Renhållaren. Avståndet mellan avfallsutrymme eller behållarplats och hämtningsfordonets 

uppställningsplats får uppgå till högst 50 meter, om inte annat har medgetts av Renhållaren. 

Fastighetsinnehavaren eller annan ansvarig skall se till att behållare står upprätta och inte orsakar 

nedskräpning eller hinder vid hämtning. Behållare skall vara placerad så att hämtning underlättas. Kärl 

skall placeras med handtaget mot hämtningspersonal, eller ha andra åtgärder som gör kärlet lätt att 

hantera för hämtningspersonal. Behållare skall senast klockan 06.00 på hämtningsdagen vara uppställt 

på hämtningsplatsen.  

Det åligger fastighetsinnehavaren att se till att transportväg för hämtningsfordon samt gångväg hålls 

lätt framkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Vintertid skall väg snöröjas och hållas 

halkfri. Vallar som läggs upp av snöröjningsfordon i hämtningsvägen skall om möjligt avlägsnas före 

hämtning av avfall. Renhållaren avgör om väg till fastighet är farbar. 

Om farbar väg inte kan upprättas skall fastighetsägaren avlämna avfallet på plats som överenskommes 

med Renhållaren. 

Rekommendationer för transportväg framgår av bilaga 1. 

18 §   

Fyllnadsgrad, vikt, extra hämtning m.m.  

Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att den blir 

svår att hantera eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Latrinbehållare får inte fyllas till mer än 

maximalt 75 % av volymen. 
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Behållare som är överfull, för tung, innehåller dåligt emballerat avfall eller innehåller avfall som 

behållaren inte är avsedd för, töms inte. Efter att fastighetsinnehavaren vidtagit nödvändiga åtgärder, 

hämtas avfallet vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. 

Extra hämtning utförs mot särskild avgift enligt taxa efter beställning hos Renhållaren i enlighet med 

renhållningsordningens bestämmelser för olika avfallsslag. 

19 §   

Äganderätt och skötsel av behållare 

Avfallsbehållare ägs och underhålls av Renhållaren om inte annat överenskommits med 

fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren svarar för att behållarna rengörs. 

Markbehållare anskaffas, ägs och underhålls av fastighetsinnehavaren. Säckar till markbehållare 

tillhandahålls av Renhållaren om inte annat överenskommits med fastighetsinnehavaren. 

Containrar ägs och underhålls av Renhållaren, om inte annat överenskommits. Fastighetsinnehavaren 

svarar för att containern rengörs. 

Latrinbehållare av engångstyp tillhandahålls av Renhållaren. 

Om rengöring missköts och rättelse inte sker efter skriftligt påpekande av Renhållaren, har Renhållaren 

rätt att rengöra behållaren på fastighetsinnehavarens bekostnad. 

20 §   

Tillträde 

Renhållaren skall ges tillträde till utrymmen där hämtning ska ske. Erforderligt antal nycklar, 

portkoder och dylikt tillhandahålls och bekostas av fastighetsinnehavaren. 

21 §     

Borttransport från egen fastighet 

Avfall som enligt 24 och 28 §§ i dessa föreskrifter skall sorteras ut och hanteras skilt från övrigt avfall 

får enskilda hushåll själv transportera bort till plats, som anvisas av Renhållaren. Där skall avfallet 

avlämnas enligt anvisningar. Borttransporten skall ske så ofta och på sådant sätt att den sker utan risk 

för människors hälsa och miljön. Borttransporten kan också beställas hos Renhållaren i enlighet med 

bestämmelser i dessa föreskrifter. 

Kärlavfall 

22 §   

Hämtningsintervall 

Från en- eller tvåbostadshus sker hämtning av restavfall, matavfall, osorterat hushållsavfall och latrin 

minst en gång var 14:e dag. 
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Från flerbostadshus, verksamheter m.m. sker hämtning av restavfall efter behov, dock minst en gång 

var 4:e vecka. Osorterat hushållsavfall hämtas minst en gång var 14:e dag. 

Från flerbostadshus, verksamheter m.m. sker hämtning av matavfall efter behov dock minst en gång 

var 14:e dag. 

Övrig hämtning sker med de intervall som redovisas i taxa. Hämtning skall ske från både hushåll och 

verksamheter. 

Tätare hämtningsintervall kan beställas efter överenskommelse med Renhållaren. 

För fritidsboende kan hämtningen av osorterat hushållsavfall, restavfall, matavfall och latrin begränsas 

till en gång var 14:e dag under perioden maj till september, totalt 10 gånger. 

Hushållens grovavfall och farliga avfall  

23 §   

Förvaring  

Grovavfall, farligt avfall samt kylskåp och frysar, skall sorteras ut och förvaras skilt från övriga avfall 

så att de utsorterade avfallsslagen kan omhändertas var för sig och så att återvinning eller 

bortskaffande inte försvåras. 

Farligt avfall skall vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika slag av farliga avfall får inte 

blandas. 

24 §   

Egen transport och avlämning 

Enskilda hushåll får transportera bort sitt grovavfall till återvinningscentraler där det skall sorteras 

enligt de anvisningar som finns på platsen. 

Enskilda hushåll skall transportera bort sitt farliga avfall för avlämning vid återvinningscentraler. 

Inlämnat avfall skall vara paketerat så att det kan hanteras och lagras utan risk för personal och 

utrustning. 

Enskilda hushåll får transportera bort sina kylskåp och frysar för avlämning vid återvinningscentraler. 

Överblivna läkemedel och kasserade kanyler lämnas på Apotek. Kanyler läggs i särskilda behållare 

som hämtas på Apotek. 

Fastighetsinnehavare får ombesörja ovanstående transporter åt boende inom fastigheten om detta inte 

strider mot gällande lagstiftning. 
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25 §   

Hämtning vid fastigheten 

Grovavfall kan hämtas vid fastighet av Renhållaren, mot ersättning enligt taxa, efter beställning från 

fastighetsinnehavaren.  

Grovavfall skall märkas av fastighetsinnehavaren med tydlig uppgift om att materialet utgör avfall som 

skall hämtas av Renhållaren. 

Kylskåp och frysar kan hämtas vid fastighet av Renhållaren efter beställning från 

fastighetsinnehavaren.  

Vid flerbostadshus hämtas avfallet på överenskommen plats. Vid en- och tvåbostadshus sker hämtning 

vid fastighetens gräns mot körbar väg om inte annat har överenskommits. Om hämtningsplats inte kan 

nås med det hämtningsfordon som Renhållaren använder, ska fastighetsinnehavare placera ut avfallet 

på av Renhållaren anvisad plats. 

Trädgårdsavfall 

26 §   

Förvaring 

Trädgårdsavfall får inte läggas i behållarutrymme som är avsett för matavfall, restavfall eller osorterat 

hushållsavfall utan skall förvaras skilt från övriga avfall så att det kan omhändertas separat.  

27 §   

Hemkompostering och eldning 

Trädgårdsavfall får komposteras på egen fastighet om det kan ske på ett sätt som är utan risk för 

människors hälsa och miljön.  

Trädgårdsavfall får eldas endast om det sker i enlighet med förordningar och lokala miljöföreskrifter.  

28 §    

Transport 

Enskilda hushåll får transportera bort sitt trädgårdsavfall för avlämning på återvinningscentraler och 

kommunala kompoststationer där sådana finns. 

29 §     

Hämtning vid fastigheten 

Fastighetsinnehavare kan mot avgift abonnera på hämtning av trädgårdsavfall i separat behållare.  
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Latrin 

30 §   

Förvaring 

Latrin uppsamlas i täta behållare av engångstyp. Behållarna får endast användas för sitt ändamål och 

inte tillföras avfall och föremål som kan vålla problem vid avfallets återvinning eller bortskaffande. 

31 §   

Hämtning vid fastigheten 

Fastighetsinnehavare skall själv byta behållare i toalettutrymmet och placera ut behållaren, väl 

försluten, på plats som överenskommets med Renhållaren. 

Avfall från avloppsanläggningar 

32 §   

Anläggningens utformning och skötsel 

Avloppsanläggning ska vara lätt tillgänglig för tömning. Anslutning för slang ska vara av typ som 

godkänts av Renhållaren. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte väga mer än 15 kg 

om denna lyfts av vid tömningstillfället. Lock som drages av brunnsöppningen får väga upp till 40 kg, 

locket skall vara försett med någon form av handtag. 

Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning. 

Fastighetsinnehavare svarar för anläggningens skötsel, säkerhet och underhåll samt för att delar som 

måste öppnas är frilagda före tömning. När anläggningen ligger utanför den egna tomten, eller då det 

av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara tydligt 

markerad med skylt som anger fastighetens beteckning.  

Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och anläggningen får inte överstiga 20 

meter och anläggningens botten får inte ligga lägre än fem meter under fordonets uppställningsplats, 

om inte annat överenskommits med Renhållaren. Vid slanglängder över 20 meter, samt i 

förekommande fall då extra personal kallas in, motiverat av arbetsmiljöskäl, debiteras extra avgifter 

enligt taxa. 

Fettavskiljare skall utformas, dimensioneras och anläggas enligt kommunens riktlinjer. 

33 §   

Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar  

Hämtning av slam från slamavskiljare och sluten tank sker minst en gång per år. Slamavskiljare för 

endast bad, disk och tvätt tömmes efter behov. Slamavskiljare skall återfyllas med vatten, vilket 

brukaren är ansvarig för. 
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34 §   

Hämtning av fett från fettavskiljare 

Fett från avskiljare vid affär, restaurang, bageri, gatukök och liknande verksamhet ingår i begreppet 

hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 

Hämtning av fett från fettavskiljare sker minst fyra gånger per år. Fettavskiljaren skall efter tömning 

återfyllas med vatten, vilket brukaren är ansvarig för. 

Undantag från renhållningsordningens föreskrifter 

Ansökan och prövning  

35 §   

Ansökan och prövning  

Ansökan om undantag från dessa föreskrifter skall vara skriftlig samt lämnas till Tillsynsmyndigheten. 

Medgivna dispenser och undantag är personliga och upphör att gälla om ägarförhållanden eller 

nyttjanderättshavare ändras. 

Ansökan om omhändertagande skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses 

omhändertas och en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk 

för människors hälsa och miljön. 

Ansökan skall vara inlämnad till Tillsynsmyndigheten senast sex veckor före den tidpunkt då den 

sökande avser att förändra avfallshanteringen på det i ansökan beskrivna sättet. Medgivande om 

undantag kan inte fås retroaktivt. 

Gemensam behållare  

36 §   

Gemensam behållare  

Gemensam behållare för avfall kan, efter ansökan hos Tillsynsmyndigheten, få användas av två 

närliggande fastigheter om avfallsmängden bedöms kunna rymmas i behållare av normal storlek. En av 

fastighetsinnehavarna skall vara betalningsansvarig för abonnemanget. 

37 §   

Gemensam avfallslösning 

Gemensam avfallslösning kan, efter gemensam ansökan hos Tillsynsmyndigheten, få användas av flera 

fastighetsinnehavare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och 

vikt beaktas, att det är utan risk för människors hälsa och miljön, att förening finns eller bildas enligt 

Renhållarens anvisningar samt att lämplig hämtningsplats finns.  
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Förlängt intervall vid hämtning och tömning 

38 §   

Allmänt 

Beslut om förlängt intervall vid hämtning och tömning gäller för högst fem år i taget. Hämtning skall 

alltid ske så ofta att det sker utan risk för människors hälsa och miljön. 

39 §   

Kärl- och säckavfall  

Fastighetsinnehavare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på den egna fastigheten kan 

efter ansökan till Tillsynsmyndigheten medges att det återstående avfallet hämtas vid vartannat 

ordinarie hämtningstillfälle under förutsättning att risk för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Förlängt intervall medges endast en- och tvåbostadsfastigheter. 

40 §   

Slam och fett 

Beslut om förlängt tömningsintervall för slamavskiljare kan efter ansökan meddelas av 

Tillsynsmyndigheten om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Ordinarie tömningsintervall 

för slamavskiljare kan förlängas till en gång vartannat år.  

Beslut om förlängt tömningsintervall för fettavskiljare kan efter ansökan meddelas av 

Tillsynsmyndigheten om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. 

Befrielse från hämtning och tömning  

41 §   

Allmänt 

Beslut om befrielse från hämtning och tömning gäller för högst fem år i taget. Befrielse från att lämna 

hushållsavfall gäller inte för kyl- och frysmöbler, elektronik och farligt avfall. 

42 §   

Kärl- och säckavfall  

Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt kärl- och säckavfall på ett sätt som är utan risk för 

människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl, 

befrias från skyldigheten att lämna avfall till Renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning. 
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43 §   

Slam 

Beslut om befrielse från tömning av slamavskiljare och sluten tank på jordbruksfastighet kan efter 

ansökan meddelas av Tillsynsmyndigheten i de fall där fastighetsinnehavare kan visa att slammet 

omhändertas på fastigheten på ett sätt som är utan risk för människors hälsa och miljön samt att 

tillräckliga spridningsarealer finns. 

44 §   

Latrin 

Beslut om befrielse från hämtning av latrin kan efter ansökan meddelas av Tillsynsmyndigheten i de 

fall där fastighetsinnehavare kan visa att latrinet omhändertas på fastigheten på ett sätt som är utan risk 

för människors hälsa och miljön. 

Uppehåll i hämtning och tömning 

45 §   

Allmänt 

Beslut om uppehåll i hämtning och tömning gäller högst ett år i taget.  

46 §   

Kärl- och säckavfall samt latrin 

Beslut om uppehåll i hämtning från permanentbostad kan meddelas av Tillsynsmyndigheten efter 

ansökan från fastighetsinnehavare. Förutsättningen för uppehåll är att fastigheten inte kommer att 

utnyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader. 

47 §   

Slam och fett 

Beslut om uppehåll i tömning av slam från slamavskiljare och sluten tank vid permanentbostad och 

fettavskiljare kan meddelas av Tillsynsmyndigheten efter ansökan från fastighetsinnehavaren, under 

förutsättning att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst ett 

år. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

48 §   

Ikraftträdande 
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Tillämpningen och användandet av föreskrifterna påbörjas när aktuellt område är utbyggt och klart 

med den nya källsorteringen, dvs. när abonnenterna erhållit kärl och första tömningen görs. Tills dess 

gäller renhållningsföreskrifter 2004. 

49 §   

Övergångsbestämmelser 

Dispenser från tidigare renhållningsordning gäller med de villkor som beslutats. Beslut om undantag 

och tillstånd kan upphävas om förutsättningarna eller lagar och andra krav förändras. 
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Bilaga 1 

Rekommendationer för transportvägar och avfallsutrymmen 

Transportvägar 

Om så erfordras skall utrymme för att kunna vända fordonet finnas. För tömning av kärl, container 

samt slambehållare skall hämtningsfordonen kunna disponera en körbana utan hinder med bredd 3 m 

och fritt från andra hinder minst 1 meter utanför körbanan och till en höjd av minst 4,6 meter. 

Backning skall undvikas på grund av olycksrisken. Återvändsgator skall ha vändplan. Vändplan skall 

ha en diameter om minst 18 m samt en 1,5 m bred hindersfri remsa runt om. Transportvägar för 

hämtningsfordon skall dimensioneras för att klara 10 tons axeltryck. 

Bild 1. Körbana för hämtningsfordon 
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Avfallsutrymmen 

Gångväg till hämtningsplats 

 skall vara jämn, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager eller hinder året om. Trappsteg och 

kullersten får inte förekomma.  

 skall vara så kort som möjligt.  

 skall vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning skall bredden där vara minst 1,35 

meter.  

 skall ha minst 2,1 meters fri höjd. 

 bör inte ha någon lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för att 

belastningen skall vara acceptabel och får inte överstiga 1:12.  

Dörr eller dörröppning som används vid transport av avfall 

 skall inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. I undantagsfall kan tröskel vara kvar om den 

förses med ramp på båda sidor. Containerutrymme måste vara tröskelfritt. 

 skall vara lätt att öppna och stänga. Tunga dörrar bör förses med dörröppningsautomatik.  

 skall inte orsaka störande buller. 

 skall ha uppställningsanordningar som enkelt kan aktiveras. Antalet dörrpassager bör 

begränsas. 

 skall kunna öppnas inifrån utan nyckel.  

Soprum 

 Storlek - Avfallsutrymme bör vara väl tilltaget och flexibelt. Storleken på rummet bestäms av 

storleken på och antalet kärl som behöver finnas där. Då kärl hanteras skall gången vara minst 

1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm. Kärl skall placeras så att draghandtaget 

kan nås från gången.  

 Höjd - Rumshöjden skall vara minst 2,1 meter. Installationer får inte begränsa den fria höjden. 

 Golv - Golv skall vara halkfritt.  

 Belysning - Bra belysning skall finnas, både i och utanför avfallsutrymmet.  

Avfallsutrymmen kan utföras på ett flertal olika sätt förutom soprum, exempelvis som sopskåp, 

markbehållare eller som utomhuslösningar. Kontakta Renhållaren för diskussion av lösningar. 

______ 
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Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m.  

 

 
Kärl- och säckavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet 

ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan 

olägenhet inte uppkommer. 

 

Typ av avfall som ska 

sorteras ut och hållas 

skiljt från annat avfall  

Krav på utsortering  Krav på emballering m.m. Instruktion för 

hämtning/lämning 

Avfall som inte är 

hushållsavfall (till exempel 

bygg- och rivningsavfall 

från omfattande 

byggverksamhet på 

fastigheten. 

Detta avfall ska hanteras 

separat från hushållsavfall 

 Hämtning av bygg- och 

rivningsavfall kan beställas från 

renhållaren 

Farligt avfall  Följande produkter eller ämnen 

utgör exempel på vad som ska 

hanteras som farligt avfall: 

- Färg, lackavfall samt hartser, 

- Limavfall (exempel 

kontaktlim, epoxilim, spackel), 

Ska vara tydligt märkt med 

uppgift om innehåll. Olika 

typer av farligt avfall får inte 

blandas. 

Farligt avfall från hushållen 

lämnas vid återvinningscentral  
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- Lysrör (exempelvis 

lågenergilampor, solarierör, 

halogenlampor) 

- Lösningsmedel 

- Fotokemikalier (exempelvis 

fix och framkallare) 

- Bekämpningsmedel 

- Sprayburkar 

- Annat starkt surt eller 

alkaliskt avfall (exempelvis 

frätande ämnen som 

kaustiksoda, svavelsyra, 

ammoniak, lut, 

avkalkningsmedel) 

- Avfall som innehåller 

kvicksilver (exempelvis 

termometrar, barometrar, 

reläer) 

Grovavfall  Grovavfall som utgör 

hushållsavfall behöver på 

grund av avfallets egenskaper 

hanteras separat från annat 

hushållsavfall.  

Grovavfall från hushåll för 

separat borttransport av 

renhållaren ska i den mån det 

är möjligt, buntas eller 

förpackas i lämpligt 

emballage. Grovavfallet ska 

förses med märkning som 

Grovavfall från hushållen lämnas 

vid återvinningscentral. All övrig 

transport av grovavfall från 

fastighet ska utföras genom 

kommunens försorg. Hämtning 

782



Bilaga 1 

klargör att det är fråga om 

grovavfall. 

 

från fastighet kan beställas separat 

enligt kommunens avfallstaxa. 

Trädgårdsavfall  ska sorteras ut och hållas skiljt 

från annat grovavfall  

För abonnenter med 

abonnemang med hämtning av 

trädgårdsavfall i kärl, ska 

avfallet läggas löst i kärlet och 

inte packas så hårt att 

tömningen försvåras. Säck, 

snöre eller annat för 

emballering får inte användas. 

Trädgårdsavfall från hushållen 

lämnas vid återvinningscentral. All 

övrig transport av trädgårdsavfall 

från fastighet ska utföras genom 

kommunens försorg. Hämtning 

kan beställas separat enligt 

kommunens avfallstaxa. Hämtning 

av trädgårdsavfall sker separat från 

hämtning av annat grovavfall. För 

abonnemang med hämtning av 

trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet 

läggas löst i kärlet och inte packas 

så hårt att tömningen försvåras.  

Latrin ska avskiljas och hållas skilt 

från annat avfall  

ska samlas i tunna som ska 

vara väl försluten så att 

avfallet inte kan spridas. 

Latrintunnor borttransporteras 

från fastighet genom kommunens 

försorg.  

Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt 

från annat avfall 

från hushåll ska läggas i påse 

som tillhandahålls av 

renhållaren. Matavfall från 

verksamheter ska av 

Matavfall borttransporteras från 

fastigheten i enlighet med 
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avfallslämnaren förpackas i 

särskild påse, säck eller 

lämnas i tank av typ som 

godkänts av avfallsansvariga 

nämnden. 

hämtningsintervall som 

kommunen tillhandahåller.  

Slam och 

fosforfiltermaterial från små 

avloppsanläggningar 

ska vara åtkomligt för tömning 

i den anläggning där det 

genereras 

Filtermaterial från fosforfällor 

och andra jämförbara filter 

ska vara förpackat eller 

tillgängligt på ett sådant sätt 

att hämtning kan utföras av 

fordon utrustat med kran eller 

suganordning.  

 

 

Fett från fettavskiljare ska vara åtkomligt för tömning 

i den anläggning där det 

genereras 

-  

Fett från mekaniska 

fettavskiljare 

Töms själv av brukaren. 

Sorteras som matavfall 

emballeras som matavfall  

Matfetter och frityroljor om 

mängden per 

hämtningstillfälle överstiger 

1 liter 

- ska förvaras i behållare med 

tätslutande lock. Maximalt 1 

liter flytande emballerat 

avfall får läggas i behållare 

för restavfall, om det kan ske 

Matfetter och frityroljor från 

hushåll kan lämnas på 

återvinningscentraler 
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utan att emballaget går 

sönder. Större mängd 

matfetter eller frityroljor 

lämnas på 

återvinningscentraler.  

Döda sällskapsdjur samt 

avfall från husbehovsjakt, 

högst 10 kilogram per 

hämtningstillfälle. 

- ska förpackas väl innan det 

läggs i behållare för 

restavfall. Mindre 

sällskapsdjur (maxstorlek 

hund) kan även grävas ner på 

den egna fastigheten, förutsatt 

att graven är så djup att djur 

hindras från att gräva upp 

kroppen, att ingen misstanke 

om smitta föreligger samt att 

det kan ske utan risk för 

olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. 

 

Större djur eller större 

mängd sådant avfall 

Det vill säga andra djur än 

döda sällskapsdjur samt avfall 

från husbehovsjakt 

överstigande 10 kilogram 

Kontakta veterinär. Gällande 

föreskrifter från 

Jordbruksverket ska beaktas.  

 

Andra animaliska 

biprodukter än döda 

- Före detta livsmedel från 

butik ska av avfallslämnaren 
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sällskapsdjur och matavfall. 

Blandas före detta livsmedel 

med annat avfall utgör den 

blandade fraktionen före 

detta livsmedel och är APB 

enligt definitionen. 

[förpackas i särskild påse, 

säck eller lämnas i tank av 

typ som godkänts av 

avfallsansvariga nämnden]. 

 

Stickande och skärande 

avfall 

Bland annat kanyler och 

sprutor 

Ska förpackas i skyddande 

hölje innan det läggs i 

behållare för kärl- och 

säckavfall, så att inte 

skärskador eller annan 

olägenhet uppstår.  

 

Kanyler ska läggas i speciell 

behållare som tillhandahålls 

av apotek och lämnas till 

apotek som kommunen har 

avtal med.  

 

 

Förpackningar I enlighet med definitionen av 

förpackning i Förordningen om 

producentansvar för 

förpackningar (2014:1073) 

Lämnas lösa i de behållare/ 

kärl som 

tillhandahålls/anvisas 

Ska lämnas i de insamlingssystem 

som tillhandahålls av kommunen 

eller producent 
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Returpapper I enlighet med definitionen av 

förpackning i Förordningen om 

producentansvar för 

returpapper (2014:1074) 

Lämnas löst i de behållare/ 

kärl som 

tillhandahålls/anvisas 

Ska lämnas i de insamlingssystem 

som tillhandahålls av kommunen 

eller producent 

Kasserade bilbatterier I enlighet med definitionen av 

batteri i batteriförordningen 

(2008:834) 

Ställs upp på ett sätt som 

förhindrar att 

batterisyra/innehåll rinner ut 

Ska lämnas i de insamlingssystem 

som tillhandahålls av producent 

eller på återvinningscentral 

Kasserade bärbara 

batterier. Om kasserade 

produkter innehåller lösa 

bärbara batterier ska dessa 

plockas ur. Är de bärbara 

batterierna inbyggda i 

produkten hanteras den som 

avfall från elutrustning 

I enlighet med definitionen av 

bärbart batteri i 

batteriförordningen (2008:834) 

- Ska lämnas i de insamlingssystem 

som tillhandahålls av producent 

eller på återvinningscentral 

Konsumentelavfall Skrymmande 

konsumentelavfall ska sorteras 

ut och hållas skiljt från annat 

grovavfall. Smått elavfall ska 

sorteras ut och hållas skiljt från 

kärl- och säckavfall.  

- Konsumtenelavfall lämnas vid 

återvinningscentral. Hämtning av 

skrymmande konsumentelavfall 

kan beställas med tjänster för 

grovavfall enligt kommunens 

avfallstaxa.  
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Läkemedel I enlighet med definitionen av 

läkemedel i förordningen 

(2009:1031) om 

producentansvar för läkemedel 

ska lämnas i behållare/påse 

som tillhandahålls av 

apoteket 

Lämnas till apotek  

[Annat avfallsslag som 

omfattas av 

producentansvar] 

- - - 
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Hämtningsintervall) 

 

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och 

säckavfall normalt en gång i veckan. Renhållaren tillhandahåller även 

hämtning en gång varannan vecka eller en eller två gånger per vecka. 

Från flerbostadshus och verksamheter som sorterar ut allt matavfall 

kan hämtning av restavfall tillhandahållas en gång var fjärde vecka. 

 

2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av 

kärl- och säckavfall normalt en gång varannan vecka. Renhållaren 

tillhandahåller även hämtning en gång per vecka under juni och juli.  

 

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av 

hushållsavfall normalt en gång varannan vecka under perioden mitten 

av maj – mitten av september. Renhållaren tillhandahåller även 

hämtning en gång i veckan under juni och juli. 

 

4. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av 

trädgårdsavfall i kärl en gång varannan vecka under perioden mitten 

av mars – mitten av november  

 

5. Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka. För fritidsboende 

sker hämtning av latrin en gång varannan vecka under perioden 

mitten av maj – mitten av september 
 

6. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt 

tillsynsmyndighetens beslut eller i annat fall efter behov på 

fastighetsägarens beställning.  
 

7. Fosforfällor ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av 

kommunens tillsynsmyndighet för enskilda avloppsanläggningar och 

ska följa leverantörens anvisningar.  

 

8. Tömning av andra små avloppsanläggningar sker minst en gång per år 

eller efter vad som krävs för anläggningens funktion.  
 

9. Tömning av fettavskiljare sker minst 4 gånger per år eller med det 

intervall som krävs för anläggningens funktion enligt 

tillsynsmyndighetens beslut. 

 

10. Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av grovavfall 

från en-.eller tvåbostadshus. 

 

11.  Efter beställning tillhandahåller renhållaren hämtning av kyl och frys 

från en-.eller tvåbostadshus. 

 
 
Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Karlshamns 
kommun.  
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Föreskriftsbilaga, behållare för avfallshantering m.m.  

 

Följande behållare används för hushållsavfall och förpackningar i kommunen 

 

Typ av behållare  Storlek  Används till följande  Instruktion  

Kärl 140 l 

190 l 

240 l 

370 l 

660 l 

Matavfall (endast 140 l) 

Restavfall, osorterat 

hushållsavfall , tidningar 

och förpackningsmaterial 

samt wellpapp  

Trädgårdsavfall (endast 370 

l) 

 

Rullhäckar 800 l Wellpapp  

Containrar 5, 8, 10 m3  Restavfall, osorterat 

hushållsavfall, tidningar och 

pappersförpackningar samt 

wellpapp 

 

Krantömda markbehållare 800 l 

1300 l 

Matavfall (800 l samt 1300 

l) 

Kräver godkännande av 

renhållaren 
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3 m3 

5 m3 

Restavfall, osorterat 

hushållsavfall (3 m3 samt 5 

m3) 

 

Lastväxlarflak 12 m3  Hushållens grovavfall  

Lastväxlarflak 10- 36 m3  Restavfall och osorterat 

hushållsavfall från 

sopsugsanläggningar och 

liknade anläggningar 

Kräver godkännande av 

renhållaren 

Latrinkärl 45 l Latrin från hushåll  
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Transportvägar för fordon 
 

 
Transportvägar  
Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragväg där fordon 
för hämtning av avfall måste köra för att komma intill och hämta avfallet. Transportvägarnas 
utformning är en av flera aspekter som påverkar avfallshämtarens arbetsmiljö samt 
säkerheten för de som vistas eller färdas nära hämtningsfordon.  
 
Krav  
1. Byggnader och andra anläggningar ska så långt det är möjligt vara placerade på ett sådant 

sätt i förhållande till omgivande mark att transporter och liknande kan utföras med 
betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall. 

 
Rekommendationer  
2. Transportväg ska ha en hårdgjord yta.  
3. Transportvägen ska året runt ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas 

halkfri. 
4. Hämtningsfordon ska inte framföras på gång- och cykelbana. Om det inte kan undvikas, 

kan dispens sökas hos kommunen, väghållare eller fastighetsägaren.  
5. Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån 

minimeras, och undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer, skolor, 
förskolor eller äldreboenden.  

6. Transportvägar ska ha den bärighetsklass som krävs med avseende på 
hämtningsfordonens tyngd, men minst bärighetsklass 2.  

7. Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva.  
8. Väghållaren (Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare) 

ska tillse att det är korrekt skyltning och god framkomlighet.  
9. Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. 

Om parkering tillåts ska vägen vara bredare (bredden beror då på vilken typ av parkering 
som tillåts, t.ex. utmed vägen eller snedställd). Om vägen är mötesfri och det inte finns 
parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter. Träd och 
växtlighet eller snövallar ska inte inkräkta på vägbredden. 

10. Transportvägar (inklusive garage, täckta pelarhallar eller andra platser där 
hämtningsfordon ska framföras) ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Lägre höjd kan 
accepteras om lägre fordon än 4,5 meter används och kommunen har gett godkännande 
för detta. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.  

11. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon, t.ex. i form av vändplats eller 
trevägskorsning. Vändmöjlighetens mått ska anpassas efter vilken typ av hämtningsfordon 
som ska användas. I figur 1 och figur 2 ges exempel på mått för en baklastande 
hämtningsbil.  

12. Gångvägar bör inte blockeras vid hämtning av avfall. 
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Figur 1 Fri höjd och bredd 

 

Figur 2 Vändplatser 
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Förslag till 

Föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun 
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 Föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns kommun 
 

 

 Inledande bestämmelser 
 
 Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ avfallsförordningen 

(2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Karlshamns 

kommun. 

 

Definitioner 
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här: 

1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som 

kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

a. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller 

säck, inklusive matavfall. 

b. Med grovavfall avses hushållsavfall som är tungt, skrymmande eller har andra 

egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande 

av trädgård vid bostadshus. 

d. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat 

med * i bilaga 4 till avfallsförordningen. 

e. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 

producentansvar för elutrustning. 

f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 

förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 

g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 

livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 

skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. 

I termen matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i vasken 

(flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall 

detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben etc. som 

visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med det. Butiksavfall av 

animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan. 

h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det 

avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall 

och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 

kärl- och säckavfall. 

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen.  

795



5. Med tillsynsmyndigheten avses Miljöförbundet Blekinge Väst. 

6. Med renhållaren avses Västblekinge Miljö AB. 

7. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare eller 

annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

8. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk 

och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall. Oljeavskiljare- och 

fettavskiljare innefattas inte i detta begrepp. 

Definitioner av vissa avfallsslag anges i [bilaga 1]. För definitioner av andra termer och begrepp som 

används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. 

Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn 
 

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 
hantering av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av 
farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.  
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs renhållaren.  
 
4 § Tillsynsmyndigheten utför tillsyn över avfallshanteringen enligt kap 15. Miljöbalken samt enligt 

föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.  

5 § Renhållaren informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, returpapper 

och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar. 

Betalning och information 
 
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs 

genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 

27 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavare är avgiftsskyldig om annat inte avtalats med 

renhållaren. 

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera 

den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för 

avfallshantering. 

Sortering och överlämning av hushållsavfall 
 
Sortering av avfall 
 
8 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 

och hålla det skilt från annat avfall  

9 § Fastighetsinnehavaren ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla fraktionerna åtskilda för de 

avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
 
10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa 

föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter.  

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 19 § i 
denna föreskrift eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1. 
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Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön 
inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av 
hushållsavfall från fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade förhållanden av 
betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 
 
Enskilda hushåll på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt kärl- och 
säckavfall till anvisade insamlingsplatser för avlämning. 
 
Verksamheter på öar utan fast förbindelse med fastlandet får transportera bort sitt kärl- och 
säckavfall till överenskomna insamlingsplatser för avlämning. 
 
Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt samt placering av behållare 
 
11 § Endast sådant avfall som en behållare eller utrymme är avsett för får läggas i dessa.  

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.   
 
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 
 

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 
 

Anskaffande och ägande 
 

12 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av bilaga 3.  

13 § Kärl, säckar och latrinbehållare ägs av och tillhandahålls av renhållaren.  

Container får ägas av renhållaren, fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.  
 
Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas 
och installeras av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 
 
Toalettbodar, byggbodar med toalett och andra tillfälliga avloppslösningar tillhandahålls av nyttjaren. 
 
Sopsugsanläggning ägs av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.  
 
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När 
renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt 
anvisning från renhållaren. 
 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar installation och 
underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för 
avfallshanteringen. 
 
Anläggande 
 
14 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte 

avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter 
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såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på 

anläggningen ska vara mindre än 7 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 

Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för 
fordon utrustat med kran. 
 
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för 
hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska 
anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. 
 
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller 
säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 750 kilogram eller har 
en volym på 0,75 kubikmeter, om inte särskilda skäl föreligger. Maximal vikt förändras med 
avståndet. Vid 5 meter är vikten högst 1 500 kilogram. 
 
Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller 
anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid 
hämtning av avfall från anläggningen. 
 
Rengöring och tillsyn 
 
15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare och anläggningar. 

Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga driftavbrott och olägenhet 

såsom buller, lukt och dylikt.  

Behållare och inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för 

avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall 

minimeras. 

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck 
 
16 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir 

uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara 

fri från snö och is vid hämtningstillfället. 

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och vändas så att de kan 
hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används. 
 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder 
och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. 
 
Behållare skall senast klockan 06.00, på hämtningsdagen, vara uppställt på hämtningsplatsen. 
 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på 
utsidan innan hämtning sker. Latrinbehållare får inte fyllas till mer än maximalt 75 % av volymen. 
 
Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar 
 
17 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 

placera storsäck, filterkasett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med 

kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 14 § i denna föreskrift. 
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Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att 
tömning kan ske med det fordon som används. 
 
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. 
Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka 
får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen öppnas genom att locket 
kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som 
behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.  
 
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för små avloppsanläggningar, 
fettavskiljare och tankar för matavfall får vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl 
föreligger.  
 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i 
direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska brunnen vara 
markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att skydda sin anläggning från 
skador vid tömning.  
 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av 
uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom 
fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. Renhållaren har rätt att lämna kvar 
vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning. 
 
Toalettbodar, byggbodar med toalett och andra tillfälliga avloppslösningar ska vara tillgängliga för 
tömning med slamsugningsfordon. 
 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder 
och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. 
 
18 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär 

att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av 

fastighetsinnehavaren. 

Hämtning och transportvägar 
 
19 § Hämtning av hushållsavfall sker vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en 

av kommunen anvisad plats. 

Anvisning av plats görs av kommunstyrelsen.  
 
20 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används 

vid hämtning hålls i farbart skick.  

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.  
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Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar, vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt 
används i hämtningsområdet. Anvisningar om transportvägar framgår av bilaga 4, Transportvägar. 
 
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna 
avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 19 § i denna föreskrift.  
 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras 
av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska 
inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.  
 
Hämtningsområde och hämtningsintervall 
 
21 § Kommunen utgör två hämtningsområde. Öar utan broförbindelse till fastlandet samt övriga 

kommunen. 

22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 2.  
 
Boende på öar utan broförbindelse till fastlandet skall lämna sitt kärl- och säckavfall på därför 

avsedda insamlingsplatser på fastlandet.  

Verksamheter på öar utan broförbindelse till fastlandet skall lämna sitt kärl- och säckavfall på 

insamlingsplats på fastlandet efter överenskommelse med renhållaren.  

Åtgärder om föreskrifter inte följs 
 

23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 16 §, 17 § 1-3 och 6, 8 

och 9 styckena samt 20 § 2 och 5 stycket inte följs.  

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.  
 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
 
24 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För 

hushållsavfall från verksamheter gäller 8–23 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter. 

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1. 
 
Tömning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare sker minst en gång per år och i övrigt efter 
behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.  
 
Tömning av slam från fettavskiljare sker minst fyra gånger per år och i övrigt efter behov för att 
upprätthålla en god funktion i avskiljaren.  
 
Tömning av slam, fett och restprodukter från automatiska fettavskiljare sker enligt tillverkarens 
anvisningar och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren.  
 
Tömning matavfall från tank sker enligt tillverkarens anvisningar och i övrigt efter behov för att 
upprätthålla en god funktion i avskiljaren.  
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Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter 
 
Uppgiftsskyldighet 
 
25 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall 

än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om art, sammansättning, mängd eller hantering av avfallet 

som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.  

Enligt 24 § Avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn till tillsynsmyndigheten lämna 
uppgift om behov av avfallshantering enligt 23 § Avfallsförordningen. 
 

Undantag 
 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
26 § Ansökan om dispens och undantag från dessa föreskrifter ska lämnas till tillsynsmyndigheten. 

Medgivna dispenser och undantag är personliga och upphör att gälla om ägarförhållanden eller 

nyttjanderättshavare ändras eller om förutsättningarna för dispensen ändras eller inte uppfylls. 

Dispens och undantag kan endast medges under förutsättning att olägenhet för människors hälsa 

och miljön inte uppstår. 

Dispens och undantag gäller i högst sex år om inget annat anges. Medgivande om dispens och 

undantag kan inte fås retroaktivt. 

Miljöavgift enligt renhållarens taxa, debiteras av renhållaren även när dispens eller undantag är 

beviljat om inget annat anges. 

 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall 
 

27 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

Torrt trädgårdsavfall får eldas endast om det sker i enlighet med gällande förordningar, lokala 
föreskrifter för hälsa och miljö, detaljplaner samt rekommendationer och brandriskvarningar från 
räddningstjänsten. 
 
28 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva avser att kompostera matavfall på 

sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten.  Avfallet ska ha uppkommit och kunna 

omhändertas på fastigheten. Dispens gäller i högst tio år. 

29 § Kompostering av latrin på fastigheten kan medges efter anmälan till tillsynsmyndigheten. 

Komposteringen ska ske i anläggning som är avsedd för ändamålet och kompostmaterialet ska kunna 

omhändertas på den egna fastigheten. Dispens gäller i högst tio år. 

Omhändertagande av urin på fastigheten kan medges efter anmälan till tillsynsmyndigheten. 

Omhändertagandet ska ske i anläggning som är avsedd för ändamålet. Avfallet ska ha uppkommit 

och kunna omhändertas på fastigheten. Dispens gäller i högst tio år. 

Utsträckt hämtningsintervall  
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30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från 

hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, kan 

efter anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 28 §, beställa hämtning av restavfallet var fjärde vecka.   

31 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger 

anläggningen, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, medges förlängt hämtningsintervall för avfall 

från anläggningen. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

32 § För fettaskiljare kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare efter ansökan till 

tillsynsmyndigheten medges förlängt hämtningsintervall för avfall från anläggningen.   

 
Gemensam behållare 
 
33 § Två eller tre närboende fastighetsinnehavare kan efter ansökan om dispens till 

tillsynsmyndigheten få använda gemensam avfallsbehållare. 

 
Uppehåll i hämtning 
 
34 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin vid fastigheten kan efter ansökan till 

tillsynsmyndigheten medges om en fastighet inte ska nyttjas under en sammanhängande period av 

minst sex månader. Dispens gäller i högst tre år. 

 
Befrielse från hämtning av hushållsavfall, slam och latrin enligt 15 kap 25 § miljöbalken  

35 § Om det finns särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten medge dispens från hämtning av 

hushållsavfall, slam och latrin vid fastigheten. Detta under förutsättningen att fastighetsinnehavaren 

eller nyttjanderättshavaren kan omhänderta avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte 

orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

36 § Om det finns särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten medge dispens från all kommunal 

avfallshantering. Detta är under förutsättning att byggnader på fastigheten inte är bebodda och 

befinner sig i obeboeligt skick enligt tillsynsmyndighetens bedömning. Miljöavgift tas inte ut av 

renhållaren. 

37 § Tillsynsmyndigheten kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från denna 

renhållningsordning. 

 
 

Ikraftträdande 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-XX-XX då föreskrifter för avfallshantering för Karlshamns 
kommun 2010-03-01 upphör att gälla. 
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Karlshamns 
kommun 

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 år 2020 utbetalas 
enligt nedan förteckning; 
 
Parti Kronor 
Centerpartiet 165 550 
Kristdemokraterna    94 600 
Liberalerna   94 600 
Moderaterna 307 450 
Sverigedemokraterna 260 150 
Miljöpartiet   94 600 
Vänsterpartiet   94 600 
 
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.  
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2020; 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

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, 2020-02-14 
Regler för kommunalt partistöd i Karlshamns kommun 
Redovisning av kommunalt partistöd – Centerpartiet 
Redovisning av kommunalt partistöd – Kristdemokraterna  
Redovisning av kommunalt partistöd – Liberalerna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Moderaterna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Moderaterna, granskningsintyg 
Redovisning av kommunalt partistöd – Sverigedemokraterna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Vänsterpartiet 
Redovisning av kommunalt partistöd – Miljöpartiet 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 112
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att utifrån kommunallagens regler, och av kommunfullmäktige 2014-06-16 § 87 och 
2018-03-19 § 37 fastställda bidragsregler, ska kommunalt partistöd år 2020 utbetalas 
enligt nedan förteckning; 
 
Parti Kronor 
Centerpartiet 165 550 
Kristdemokraterna    94 600 
Liberalerna   94 600 
Moderaterna 307 450 
Sverigedemokraterna 260 150 
Miljöpartiet   94 600 
Vänsterpartiet   94 600 
 
Reservationer 
 
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.  
 
Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2020; 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
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, 2020-02-14 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisning av kommunalt partistöd – Centerpartiet 
Redovisning av kommunalt partistöd – Kristdemokraterna  
Redovisning av kommunalt partistöd – Liberalerna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Moderaterna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Moderaterna, granskningsintyg 
Redovisning av kommunalt partistöd – Sverigedemokraterna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Vänsterpartiet 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-02-14 Dnr: 2020/377 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-31 112 
Kommunstyrelsen 2020-04-14 95 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 
 
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 år 2020 utbetalas 
enligt nedan förteckning; 
 
Parti Kronor 
Centerpartiet 165 550 
Kristdemokraterna    94 600 
Liberalerna   94 600 
Moderaterna 307 450 
Sverigedemokraterna 260 150 
Miljöpartiet   94 600 
Vänsterpartiet   94 600 

  
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.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-02-14 Dnr: 2020/377 

 

 
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.  
 
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, 2020-02-14 
Regler för kommunalt partistöd 
Redovisning av kommunalt partistöd – Centerpartiet 
Redovisning av kommunalt partistöd – Kristdemokraterna  
Redovisning av kommunalt partistöd – Liberalerna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Moderaterna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Moderaterna, granskningsintyg 
Redovisning av kommunalt partistöd – Sverigedemokraterna 
Redovisning av kommunalt partistöd – Miljöpartiet 
Redovisning av kommunalt partistöd – Vänsterpartiet 
 
Beslutet skickas till 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg 
Controller Susanne Andersen 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Utgivare: Kansli  
Gäller från: 2019-01-01 
Antagen: KF § 87, 2014-06-16 
Reviderad: KF § 37, 2018-03-19 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Regler för kommunalt partistöd 

 
 

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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Redovisning av kommunalt partistöd (C) .

centerpartiet i karlshamn erhöll den t4/6 -1 9 kommunalt partistöd om

1 62750 kr i enlighet med kommunallagen 2 kap 59 med avsikt att stärka
partiet lokalt i den kommunala demokratin. Enligt kommunens regler

skall en mottagare av partistöd lämna en rapport årligen som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 5 9 första
stycket i kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg. Nedan följer en sammanställning av vad partistödet

har utnyttjats till.

Rörelsens intäkter mm

Erhållna kommunala bidraq 162 750.00

Rörelsens kostnader

Kostnader för utbildning -13 450,00
Resekostnader - 5 451,00
Reklam och PR -18172,72
Övriga externa tjänster -97 650,00
Ovriqa externa kostnader -13 109.05

S:a kostnader - 147 832,77

För att stärka den lokala kretsens politik har Centerpartiet i Karlshamn skickat medlemmar på
kommundagar under året. Kostnader för dessa ligger under posterna resekostnader samt kostnader för
utbildning. Ovriga externa tjänster omfattar tjänster som Centerpartiet distrikt Blekinge utfört åt kretsen.
Härmed ansöker Centerpartiet i Karlshamn om partistöd för perioden 2020-01-01---2020-12-31.

Härmed intygas aft ovanstående redovisning är korrekt.

Karlshamn 2020-02-06

Markus Lindberg Ola Persson, Ordförande

\
Granskningsintyg

Jag har tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa överensstämmer med ovanstående
redovisning.

Karlshamn 2020-02-06

Bror Johansson, revisor
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LIBERALERNA KARLSHAMN

Redovisning av kommunalt partistöd

Av Kommunallagen 2 kap .9 $ framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(partistöd). I enlighet med sammalag2 kap. 115 ska en mottagare av partistöd årligen till
kommunfullmäktige lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för
det ändamål som angetts.

I enlighet med ovanstående lag erhöll Liberalerna Karlshamn, för 2QL9,93 OOO SEK i

kommunalt partistöd från Karlshamns kommun. Lokalföreningen har även erhållit bidrag
från enskilda medlemmar samt lite avkastning från räntor.

Kostnader (SEKI

Avgift till Länsförbundet 7 75O,OO

Bankavgifter 500,00

Medlemsmöten och medlemsaktiviteter 6 624,00

Uppvaktningar och representation 1 030,00

Konferenser och minilandsmöte 10 517,00

Annonsering 1835,00

Summa 28256,00

Avgiften till Liberalernas länsfcirbund i Blekinge avser ersättning för kostnader som
lokalföreningen fått som stöd i planering och genomförande av aktiviteter riktade till
medlemmar och allmänhet samt gemensamt material och deltagande i gemensamma
utbildningar och aktiviteter. Möteskostnader rör förtäring och andra kostnader vid möten
och intern utbildningar. Konferenser och minilandsmöte avser utveckling inom politiken för
deltagarna och för övriga medlemmar.

Karlshamn den L8 februari 2020

lman Omairat

Kassör Liberalerna Karlshamn

Ovanstående uppgifter vidimeras

jellThö

Revisor Liberalerna Karlshamn
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Karlshamn 20200110

Redovisning av kommunalt partistöd sverigedemokraterna Karlshamn

sverigedemokraterna i Karlshamn har under räkenskapsåret 201g använt medlen ifrån partistödet
ändamålsenligt' De största utgifterna for foreningen har varit riktat mot att direkt stärka partiet i Karlshamnoch bedriva valrörelse.
För att stärka och sprida information har SD-Karlshamn bland annat bedrivit valrörelse och delat utinformationsblad som har varit riktad mot medborgarna i Karlshamns kommun. Vidare har medel ävenanvänts för att informera om partiet lokalt på sociäla medier som film på youtube och facebook,
utskick,mm. Det har även i samarbete med distriktet anordnats utbildning och föreliisaie förmedlemmarna iföreningen, samt interna utbildningar för kandidater till nåmnder och fullmäktige.
Den stora kostnaden har legat på EU-valrörelsen öch en mindre kostnad på den riksomtattande
kulturkonferensen som hölls i Karlshamn.

Efter granskning kan det konstateras att de medel som sverigedemokraterna Karlshamn har tilldelats har använts påett korrekt sätt och uppfyiler vad som anges i kommunailagen + kap 29-32 s.

Utgifterna för sD-Karlshamns kommunforening har varit fördelat enligt följande for räkenskapsåret 2019:

Kost och logi 6.053 kr
Ovriga resekostnader 2.821 kr
Annonsering 27.829 kr
Trycksaker 8.000 kr
Kostnader arrangemang för medlemmar g.230 kr
Kostnader arrangemang för allmänhet 2.g42 kr
Telefon/datakommunikation g.67 4 kr
Porto 5.400 kr
Kostnader styrelsemöten 2.0ggkr
Bankkostnader 956 kr
Övriga kostnader 3.223 kr
Material ifrån riksorganisationen 51.43g kr
Utbildningar/konferenser 32. g00 kr

Tommv Strannemalm Bengt Johansson
GranskareOrdfdrande SD-Karlshamn
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Redovisning av kommunalt partistöd 201 9
Vänsterpartiet Karlshamn

Partistöd 2019 93 000 kr

Användning av partistödet

KARI-SFIÄ MNS I(OMMUN
KOMMt.TNKANULIIr l.

rN K 2020 _03_ 25

DN R {, QL?/Ary .. .Möten
Hemsida
Trycksaker
Energikostnad
Lokalkostnader
Bankavgifter
Porto
Uppvaktningar
Kontorsmaterial
Valfond

4 300 kr
1 500 kr
2 700 kr
2 700 kr

49 000 kr
506 kr

2320kr
900 kr
499 kr

28 500 kr

Totalt 92925kr

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt.

Mörrum 202O-O2-OL

Granskningsintyg

Jag har tagit del av partiets räkenskaper och funnit att dessa
överensstämmer med ovanstående redovisning

Mörrum 2020-02-06

-k*" &;lssern
Alma Nilsson, revisor
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Verksamhetsberåttelse 2019 M|Uöpartlet i Karlshamn. DNR.

Styrelsen: Jan Andersson ordförande, Jörgen Kronsell kassör, Hdlåne Nordin sekreterare,
Charlott [orentzen, Bengt Jensen. Ersättare: Per Atmander och Veronika Blåder.

Revisorer:U n a Qva rnström och Liselott Jönsson.

Valberedning: Johan Wolgast och Hölåne Nordin.

Distriktsrepresentanter: Claes Jansson och Maria Hakobjan.

Alice Abbas var vår representant på kongressen.

Medlemsantal:43

Under året har vi hållit medlemsmöten på onsdagar då kommunpolitik har diskuterats. Vissa

måndagar har fullmåktigegruppen kallats till möten inför det gemensamma mötet med s och
c. Första onsdagen imånaden har det varit styrelsemöte.

lnbjudna gäster till vära möten iår har varit 2313 Gunilla Svanberg som jobbat som
förskolechef och i en artikel haft mycket kritik om kommunens styrning. Den 2215 besökte
oss Thoril chef för omsorgsförvaltningen för att diskutera angående nedlagda boenden och
den 9/10 hade vi besök av miljösamordnaren Jesper Bergman och miljöingenjören Katrin
Svensson.

Vi har på Studieförbundet Vuxenskolans lokal anordnat ett välbesökt möte den 26/4 där
Gustav Fridolin presenterade sin senaste bok " Det är inte du, det är vi- en bok om
solidaritet".

På samma plats den 5/6 världsmiljödagen hade vi bjudit in Mattias Holmqulst från Blekinge
Arkipelag för att prata om tiamlnbrist samt om vår skärgård.

Den 28/8 hade vi smörgåstårta och frågesport inför omstarten efter somrnarlovet.

Vi var Sst medlemmar som den 2l/9 dehog i inspirationsdagen i Eslöv som Miljöpartiet i
Skåne arrangerade.

Vi stod på torget med vår elcykel på Black Friday den 29lxl med affischer som Solvig målat
samt närproduqerad äppelglögg med lussekatter från Una. Då det var lite folk och kallt
awaktade vi med Charlotts tipspromenad.

Avslutning på året hade vi den 1 il1 2 med pizza och en temadiskussion om
arbetskraftsinvandring /integration samt Charlotts tipspromenad.

Vi skulle ha startat en studiecirkelsom ska utmynna i ett valprogram men p.g.a. dålig
uppslutning skjuts det tilljanuari 2020.
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Revigionsberättelse avsemde tiden Ul - gUlZ Z0lg

Undertecknade, av Miljöpartiet de Griina i Karlshamn, utsedda att granska 2019 års
räkenskaper och förvaltning ffu harmed efter fullgiort uppdrag avgt följande:
\li'har vid genomgång av befintliga verlfikationer och bokföring funnit allt i sin
ordning. Dålrftir kan vi rekommendera att styrelsenbevilJas ansvarsfrihet för det
gån gna verksamhetsåret.

Karlshamn 200301

U ** Qr*r/| ";
Una Qvarnström Liselott Jönsson
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Bokslut för Miljöpartiet i Karlshamn Z0l9

ln komster

Bidrag

Möten/kongress

Kampanjer/val

Kansli/tidningar

Konto/ränta

Fodring/skuld

övrigt

93000

Utgifter

6900

LLL44

53670

0

0

0

0

0

569

0

1531

Summa

Ärets resultat

94531

22248

72283

deG

Una Qvarnström, revisor Mp de Gröna

Drösebo
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Budget
2019
lntäkter

Budget
2A20

93000 lntäkter 93000?

Utgifter Förclag utfall iltglfter Förslag Utfall?
Kansli 35000 53200 Kansli 41000
Möten 15000 11100 Möten 12000
Utåtriktat 2000 0 Utåtriktat 3000
Tidskrifter 5000 0 Tidskrifter 8000
Bidrag 10000 6900 Bidrag 7000
Resor 3000 500 Resor 2000
Övrist 5000 600 Övrigt 2000
Sparkonto 18000 20700 Sparkonto 18000
Summa 93000 93000 Summa 93fiXt 93000
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ta ut en egenavgift på 80 kronor per dygn under insatstiden för boende på 
Mariegårdens stödboende. 
 
Sammanfattning 
 
Mariegården är ett stödboende för vuxna över 18 år för både män och kvinnor. För att 
bo på Mariegården krävs det en beviljad insats från vuxenhandläggare. Insatsen är 
beräknad att pågå 3-6 månader, klienten bor på Mariegården och får under tiden hjälp 
och stöd med behandling för sitt missbruk, möjlighet att delta i 12-stegsprogrammet, 
hjälp med sysselsättning och att hitta boende om det behövs. För stöd- och hjälpinsatser 
än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap § 1 SoL ta ut skälig ersättning. 
Förslag på nivå för den skäliga ersättningen är 80 kronor per dygn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag AV § 26/2020 Egenavgift för boende på Mariegårdens stödboende 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Ulrica Månsson 2020-01-24 
Protokoll KSAU 2020-03-31 § 98
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta ut en egenavgift på 80 kronor per dygn under insatstiden för boende på 
Mariegårdens stödboende. 
 
Sammanfattning 
 
Mariegården är ett stödboende för vuxna över 18 år för både män och kvinnor. För att 
bo på Mariegården krävs det en beviljad insats från vuxenhandläggare. Insatsen är 
beräknad att pågå 3-6 månader, klienten bor på Mariegården och får under tiden hjälp 
och stöd med behandling för sitt missbruk, möjlighet att delta i 12-stegsprogrammet, 
hjälp med sysselsättning och att hitta boende om det behövs. För stöd- och hjälpinsatser 
än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap § 1 SoL ta ut skälig ersättning. 
Förslag på nivå för den skäliga ersättningen är 80 kronor per dygn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag AV § 26/2020 Egenavgift för boende på Mariegårdens stödboende 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Ulrica Månsson 2020-01-24
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) 
kommun 2020-03-03 Dnr: 2020/396 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-31 98 
Kommunstyrelsen 2020-04-14 92 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Egenavgift för boende på Mariegårdens stödboende 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta ut en egenavgift på 80 kronor per dygn under insatstiden för boende på 
Mariegårdens stödboende. 
 
Sammanfattning 
 
Mariegården är ett stödboende för vuxna över 18 år för både män och kvinnor. För att 
bo på Mariegården krävs det en beviljad insats från vuxenhandläggare. Insatsen är 
beräknad att pågå 3-6 månader, klienten bor på Mariegården och får under tiden hjälp 
och stöd med behandling för sitt missbruk, möjlighet att delta i 12-stegsprogrammet, 
hjälp med sysselsättning och att hitta boende om det behövs. För stöd- och hjälpinsatser 
än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap § 1 SoL ta ut skälig ersättning. 
Förslag på nivå för den skäliga ersättningen är 80 kronor per dygn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag AV § 26/2020 Egenavgift för boende på Mariegårdens stödboende 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Ulrica Månsson 2020-01-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
 
 
 
Bakgrund och överväganden 
 
 
Rosita Wendell 
Nämndsekreterare
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2020-02-27 

Sida 1(3) 

 

 

Plats och tid Rådhuset, Årydssalen, klockan 13:15—16.00. Ajournering klockan  
14.45—15.00.  

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) 
Claes Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Britt Karlsson Ledamot (SD) 
Dan Munther Ledamot (KD) 
Sirkka Kahilainen Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Bengt Källström (S)  Vakant plats (S)  
Wissam Al Massri (S)                               Ankie Boklund (C) 

Närvarande 
ersättare 

  
Ida Lindgren (M) 
Mohammed Al Buhaisi (L) 
Marie Bengtsson (S) 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Ulrica Månsson, verksamhetschef 
Agnetha Lindblom Eriksson, verksamhetschef  
Valdemar Rusch, verksamhetschef  
John Andén, controller § 24 

 

Paragrafer §§ 19-35  

Utses att justera Dan Munther (KD) 

Justeringsdatum  2020-02-28 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Ulla Sandgren  
   
Justerande …………………………………………  
                               Dan Munther  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2020-02-27 

Sida 2(3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för arbete och välfärd 

Beslutsdatum: 2020-02-27 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-03-02 

Tillkännages t.o.m.: 2020-03-23 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

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

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2020-02-27 

Sida 3(3) 

 

 
§ 26 Egenavgift för boende på Mariegårdens stödboende 2020/396 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att kommunfullmäktige beslutar om en egenavgift på 80 kronor per dygn under 
insatstiden för boende på Mariegårdens stödboende. 
 
Sammanfattning 
 
Mariegården är ett stödboende för vuxna över 18 år för både män och kvinnor. För att 
bo på Mariegården krävs det en beviljad insats från vuxenhandläggare. Insatsen är 
beräknad att pågå 3-6 månader, klienten bor på Mariegården och får under tiden hjälp 
och stöd med behandling för sitt missbruk, möjlighet att delta i 12-stegsprogrammet, 
hjälp med sysselsättning och att hitta boende om det behövs. För stöd- och hjälpinsatser 
än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap § 1 SoL ta ut skälig ersättning. 
Förslag på nivå för den skäliga ersättningen är 80 kronor per dygn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Ulrica Månssons tjänsteskrivelse, 2020-01-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) 
kommun 2020-01-24 Dnr: 2020/396 
 

 
 

Karlshamns kommun ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd ∙ Förvaltningen för arbete och välfärd 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Nämnden för arbete och välfärd 2020-02-27  
 
 
Egenavgift för boende på Mariegårdens stödboende 
 
Förslag till beslut 
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta om en egenavgift på 80 kr/dygn under 
insatstiden för boende på Mariegårdens stödboende. 
 
Sammanfattning 
 
Mariegården är ett stödboende för vuxna, över 18 år, både män och kvinnor. För att bo 
på Mariegården krävs det en beviljad insats från vuxenhandläggare. Insatsen är 
beräknad att pågå 3-6 månader, klienten bor på Mariegården och får undertiden hjälp 
och stöd med behandling för sitt missbruk, möjlighet att delta i 12-stegsprogrammet, 
hjälp med sysselsättning och att hitta boende om det behövs.  
För stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap § 1 SoL 
ta ut skälig ersättning. Förslag på nivå för den skäliga ersättningen är 80 kr/dygn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Egenavgift är den avgift kommunen kan ta ut av den enskilde för en tjänst. För 
närvarande finns endast egenavgifter för placeringar vid vuxenplaceringar motsvarande 
80 kr/dygn vilket är den avgift som kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk 
på behandlingshem, i familjehem eller LVM-hem får uppgå till högst 80 kr/ dag. Detta 
regleras i 6 kap 1 § SoF och 106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken (SFB). 
För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 § 
SoL ta ut skälig ersättning. Andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL är t.ex. 
boendestöd. 
Förslag på egenavgift på stödboende är baserad på samma avgift som 
vuxenplaceringar, det vill säga 80 kr/dygn. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrica Månsson, Verksamhetschef IFO 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Bestämmelserna om egenavgifter i SoL skiljer på stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. Huvudregeln enligt 8 kap 1 § SoL 
är att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. 
Kommunen får dock ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling för 
missbruk i HVB eller i familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år eller äldre, såväl 
pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och 
oavsett om vården sker enligt SoL eller enligt LVM. 
Den avgift som kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk på 
behandlingshem, i familjehem eller LVM-hem får uppgå till högst 80 kr/ dag. Detta 
regleras i 6 kap 1 § SoF och 106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken (SFB).  
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(2) 
 2020-01-24 Dnr: 2020/396 

 

En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att 
egenavgiften fastställs. För personer som uppbär sjukpenning eller vissa andra specifika 
ersättningar gäller att avgiften inte får överstiga en tredjedel av 
sjukpenning/ersättningsbeloppet efter skatteavdrag. I övriga fall får avgiften utgöra högst 
en tredjedel av förmånernas månadsbelopp efter skatteavdrag delat med 30. Avgiften 
avrundas till närmast lägre kronantal. Detta regleras också i 106 kap 39 § SFB. 
Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte kan tas ut kan 
avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 3 § SoL. 
För öppenvårdsbehandling kan ingen avgift tas ut. 
För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 § 
SoL ta ut skälig ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får inte överstiga kommunens 
självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är huvudorsaken till stöd- och 
hjälpinsatserna. 
Andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL är t.ex. boendestöd, kontaktperson, 
placering i länkverksamhet eller stöd- och omvårdnadsboende i HVB samt 
familjehemsplacering i form av stöd- eller omvårdnadsinsats. Placering i skyddat boende 
för kvinnor likställs med stödboende i HVB. 
Såväl personer med missbruksproblem som personer med psykiska och/eller sociala 
problem kan placeras för stöd- och omvårdnadsboende i HVB eller i familjehem. Sådana 
placeringar, liksom placeringar i länkverksamheter, medför att egenavgift ska tas ut 
enligt 8 kap. 1 § SoL. 
Egenavgiften för stöd- och omvårdnadsboende kan inte efterges utan beviljas som 
försörjningsstöd om den placerade saknar betalningsförmåga.  
Egenavgiften för vård och behandling (80 kr) avser endast vuxna missbrukare. 
Egenavgiften för andra stöd- och hjälpåtgärder (stöd-/ omvårdnadsboende) avser 
samtliga placerade. 
 
 
Ulrica Månsson 
Verksamhetschef
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
 
Reservationer 
  
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
sitt eget yrkande.   
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-11-18, KF § 228/2019 lämnat in en motion som föreslår följande:  
 
att införa ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige i Karlshamn  
 
att ledamöternas frågestund läggs som återkommande ärende för fullmäktige och  
är då bland de första ärendena på dagordningen. 
 
Motionärerna motiverar förslaget med att det skulle bidra till en transparent organisation 
kring det politiska systemet och att det skulle göra det möjligt att ställa frågor till de 
förtroendevalda som representerar nämnd och styrelses presidium. 
Sverigedemokraterna anser att nuvarande frågeordning gör det svårt eller rent av 
omöjligt att som fullmäktigeledamot få ställa en fråga direkt till en ledamot i presidium 
som inte är ordföranden. 
 
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Enligt 5 kap. 64 § kommunallagen (KL) kan ledamöter i fullmäktige ställa frågor för att 
inhämta upplysningar. En fråga ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en 
kort, inledande förklaring, frågan behöver dock inte motiveras. En fråga ska avse enkla 
sakförhållanden och det ska gå att besvara den snabbt. Vad avser frågor ska 
bestämmelserna i 59 §, 61 § första stycket, 62 och 63 §§ tillämpas även för dessa. 
Enligt 59 § får interpellationer och då vidare även frågor, ställas till ordföranden i en 
nämnd eller fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige 
bestämmer.  
 
Det följer av 5 kap. 72 § KL att fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om 
handläggning av frågor. Kommunfullmäktige antog 2019-04-08 § 45 en arbetsordning i 
vilken det framgår av 30 § att frågor ska vara skriftliga och lämnas till kommunkansliet 
senast klockan 12 den sammanträdesdag då ledamoten avser ställa frågan. Vad som 
sägs om interpellationer i 29 § gäller även för frågor i tillämpliga delar. Enligt 29 § får 
frågor ställas till ordföranden i nämnd eller utskott, ordförande i fullmäktigeberedning, 
ordföranden i företag (enligt 10 kap 2-6 §§ KL mening), till ordföranden i 
kommunalförbund samt till ordföranden i gemensam nämnd.  
 
Möjligheten för ledamöter att ställa frågor vid kommunfullmäktige är genom fullmäktiges 
arbetsordning fastslagen. Frågorna ska ställas skriftligen och lämnas tidigare under 
sammanträdesdagen. Nu gällande arbetsordning antogs 2019-04-08 utan att några 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum:  

 

  

synpunkter på justering lades fram vid fullmäktige. Intentionerna i motionen bedöms 
som goda och effekterna skulle kunna gynna fullmäktige som demokratisk instans. Att 
enbart bifalla Sverigedemokraternas motion om att införa ledamöternas frågestund som 
ett återkommande ärende i kommunfullmäktige skulle dock inte innebära att frågor får 
riktas till andra ledamöter i presidierna än nämndens eller styrelsens ordförande 
eftersom detta även fortsättningsvis är begränsat i fullmäktiges arbetsordning. Motionen 
behöver kompletteras med att arbetsordningen revideras vad avser vilka personer som 
frågor får riktas till så att den även omfattar övriga ledamöter i presidierna utöver 
ordföranden.  
 
Kommunfullmäktiges presidium genomför årligen en översyn av arbetsordningen. 
Förändringarna som beskrivs i motionen bör hanteras i samband med att 
nästkommande översyn genomförs och borde även resultera i ett ställningstagande om 
huruvida kretsen frågor kan ställas till ska breddas. Fullmäktige bör samtidigt överväga 
om denna förändring också ska gälla för interpellationer. Att genomföra motionen kräver 
således flera ställningstaganden i förhållande till revidering av fullmäktiges 
arbetsordning, varför det måste anses vara lämpligast att hantera motionens förslag i 
samband med den årliga översynen av arbetsordningen.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-11 
Motion om ledamöters frågestund vid kommunfullmäktige – Björn Tenland Nurhadi (SD) 
och Tor Billing (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer propositionen på arbetsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen 
besluta enligt det.  
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-11-18, KF § 228/2019 lämnat in en motion som föreslår följande:  
 
att införa ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige i Karlshamn  
 
att ledamöternas frågestund läggs som återkommande ärende för fullmäktige och  
är då bland de första ärendena på dagordningen. 
 
Motionärerna motiverar förslaget med att det skulle bidra till en transparent organisation 
kring det politiska systemet och att det skulle göra det möjligt att ställa frågor till de 
förtroendevalda som representerar nämnd och styrelses presidium. 
Sverigedemokraterna anser att nuvarande frågeordning gör det svårt eller rent av 
omöjligt att som fullmäktigeledamot få ställa en fråga direkt till en ledamot i presidium 
som inte är ordföranden. 
 
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Enligt 5 kap. 64 § kommunallagen (KL) kan ledamöter i fullmäktige ställa frågor för att 
inhämta upplysningar. En fråga ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en 
kort, inledande förklaring, frågan behöver dock inte motiveras. En fråga ska avse enkla 
sakförhållanden och det ska gå att besvara den snabbt. Vad avser frågor ska 
bestämmelserna i 59 §, 61 § första stycket, 62 och 63 §§ tillämpas även för dessa. 
Enligt 59 § får interpellationer och då vidare även frågor, ställas till ordföranden i en 
nämnd eller fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige 
bestämmer.  
 
Det följer av 5 kap. 72 § KL att fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om 
handläggning av frågor. Kommunfullmäktige antog 2019-04-08 § 45 en arbetsordning i 
vilken det framgår av 30 § att frågor ska vara skriftliga och lämnas till kommunkansliet 
senast klockan 12 den sammanträdesdag då ledamoten avser ställa frågan. Vad som 
sägs om interpellationer i 29 § gäller även för frågor i tillämpliga delar. Enligt 29 § får 
frågor ställas till ordföranden i nämnd eller utskott, ordförande i fullmäktigeberedning, 
ordföranden i företag (enligt 10 kap 2-6 §§ KL mening), till ordföranden i 
kommunalförbund samt till ordföranden i gemensam nämnd.  
 
Möjligheten för ledamöter att ställa frågor vid kommunfullmäktige är genom fullmäktiges 
arbetsordning fastslagen. Frågorna ska ställas skriftligen och lämnas tidigare under 
sammanträdesdagen. Nu gällande arbetsordning antogs 2019-04-08 utan att några 
synpunkter på justering lades fram vid fullmäktige. Intentionerna i motionen bedöms 
som goda och effekterna skulle kunna gynna fullmäktige som demokratisk instans. Att 
enbart bifalla Sverigedemokraternas motion om att införa ledamöternas frågestund som 
ett återkommande ärende i kommunfullmäktige skulle dock inte innebära att frågor får 
riktas till andra ledamöter i presidierna än nämndens eller styrelsens ordförande 
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eftersom detta även fortsättningsvis är begränsat i fullmäktiges arbetsordning. Motionen 
behöver kompletteras med att arbetsordningen revideras vad avser vilka personer som 
frågor får riktas till så att den även omfattar övriga ledamöter i presidierna utöver 
ordföranden.  
 
Kommunfullmäktiges presidium genomför årligen en översyn av arbetsordningen. 
Förändringarna som beskrivs i motionen bör hanteras i samband med att 
nästkommande översyn genomförs och borde även resultera i ett ställningstagande om 
huruvida kretsen frågor kan ställas till ska breddas. Fullmäktige bör samtidigt överväga 
om denna förändring också ska gälla för interpellationer. Att genomföra motionen kräver 
således flera ställningstaganden i förhållande till revidering av fullmäktiges 
arbetsordning, varför det måste anses vara lämpligast att hantera motionens förslag i 
samband med den årliga översynen av arbetsordningen.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-11 
Motion om ledamöters frågestund vid kommunfullmäktige – Björn Tenland Nurhadi (SD) 
och Tor Billing (SD) 
 
Yrkanden 
 
Marie Sällström (S) yrkar att motionen avslås med hänvisning till att arbetsordning för 
kommunfullmäktige revideras med avseende på att interpellation får ställas till samtliga 
ledamöter.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner arbetsutskottet besluta enligt det.
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Motion om ledamöters frågestund vid kommunfullmäktige - Björn Tenland 
Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Tor Billing (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-11-18, KF § 228/2019 lämnat in en motion som föreslår följande:  
 
att införa ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige i Karlshamn  
 
att ledamöternas frågestund läggs som återkommande ärende för fullmäktige och  
är då bland de första ärendena på dagordningen. 
 
Motionärerna motiverar förslaget med att det skulle bidra till en transparent organisation 
kring det politiska systemet och att det skulle göra det möjligt att ställa frågor till de 
förtroendevalda som representerar nämnd och styrelses presidium. 
Sverigedemokraterna anser att nuvarande frågeordning gör det svårt eller rent av 
omöjligt att som fullmäktigeledamot få ställa en fråga direkt till en ledamot i presidium 
som inte är ordföranden. 
 
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Enligt 5 kap. 64 § kommunallagen (KL) kan ledamöter i fullmäktige ställa frågor för att 
inhämta upplysningar. En fråga ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en 
kort, inledande förklaring, frågan behöver dock inte motiveras. En fråga ska avse enkla 
sakförhållanden och det ska gå att besvara den snabbt. Vad avser frågor ska 
bestämmelserna i 59 §, 61 § första stycket, 62 och 63 §§ tillämpas även för dessa. 
Enligt 59 § får interpellationer och då vidare även frågor, ställas till ordföranden i en 
nämnd eller fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige 
bestämmer.  
 
Det följer av 5 kap. 72 § KL att fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om 
handläggning av frågor. Kommunfullmäktige antog 2019-04-08 § 45 en arbetsordning i 
vilken det framgår av 30 § att frågor ska vara skriftliga och lämnas till kommunkansliet 
senast klockan 12 den sammanträdesdag då ledamoten avser ställa frågan. Vad som 
sägs om interpellationer i 29 § gäller även för frågor i tillämpliga delar. Enligt 29 § får 
frågor ställas till ordföranden i nämnd eller utskott, ordförande i fullmäktigeberedning, 
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ordföranden i företag (enligt 10 kap 2-6 §§ KL mening), till ordföranden i 
kommunalförbund samt till ordföranden i gemensam nämnd.  
 
Möjligheten för ledamöter att ställa frågor vid kommunfullmäktige är genom fullmäktiges 
arbetsordning fastslagen. Frågorna ska ställas skriftligen och lämnas tidigare under 
sammanträdesdagen. Nu gällande arbetsordning antogs 2019-04-08 utan att några 
synpunkter på justering lades fram vid fullmäktige. Intentionerna i motionen bedöms 
som goda och effekterna skulle kunna gynna fullmäktige som demokratisk instans. Att 
enbart bifalla Sverigedemokraternas motion om att införa ledamöternas frågestund som 
ett återkommande ärende i kommunfullmäktige skulle dock inte innebära att frågor får 
riktas till andra ledamöter i presidierna än nämndens eller styrelsens ordförande 
eftersom detta även fortsättningsvis är begränsat i fullmäktiges arbetsordning. Motionen 
behöver kompletteras med att arbetsordningen revideras vad avser vilka personer som 
frågor får riktas till så att den även omfattar övriga ledamöter i presidierna utöver 
ordföranden.  
 
Kommunfullmäktiges presidium genomför årligen en översyn av arbetsordningen. 
Förändringarna som beskrivs i motionen bör hanteras i samband med att 
nästkommande översyn genomförs och borde även resultera i ett ställningstagande om 
huruvida kretsen frågor kan ställas till ska breddas. Fullmäktige bör samtidigt överväga 
om denna förändring också ska gälla för interpellationer. Att genomföra motionen kräver 
således flera ställningstaganden i förhållande till revidering av fullmäktiges 
arbetsordning, varför det måste anses vara lämpligast att hantera motionens förslag i 
samband med den årliga översynen av arbetsordningen.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-11 
Motion om ledamöters frågestund vid kommunfullmäktige – Björn Tenland Nurhadi (SD) 
och Tor Billing (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
Anna Persson 
Utredare
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   2019-11-18  

    

Ledamöternas frågestund vid fullmäktigemöten 

Sverigedemokraterna anser att vi ska ha en transparent organisation i politiken och 
att man ska kunna ställa frågor till de politiker som sitter i presidierna. Idag är det 
tillexempel nästintill omöjligt att ställa en fråga till en ledamot i presidiet i en 
nämnd som inte är ordförande.  

Sverigedemokraterna föreslår att fullmäktigemötena kompletteras med en allmän 
frågestund för ledamöterna i fullmäktige i tillexempel max 30 minuter. Ser man till 
hur länge mötena har varat de sista åren borde detta inte vara något problem. 
Någon dokumentation från frågestunden är inte nödvändig men den kan ge ett stort 
mervärde för demokratin och de som lyssnar på web-sändningen. Syftet är att 
ledamöterna ska kunna få svar på hur andra partier tycker än just vad 
nämndsordförande, och varför man har agerat som man gjort. 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige  

Att införa ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige i Karlshamn.  

Att ledamöternas frågestund läggs som återkommande ärende för fullmäktige och 
är då bland de första ärendena på dagordningen 

Björn T Nurhadi (SD)    Tor Billing (SD) 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Reservationer 
  
Björn Tenland Nurhadi (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för 
sitt eget yrkande.   
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-06-17 § 148/2019 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
 
 att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och 
miljöer ska vara generöst tilltaget 
   
 att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär 
som kraftigt avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och 
inte kunna beslutas på delegation 

 
 att kommunen ska tillämpa kulturell planering med fokus på 
medborgardialog, byggplatsens kulturhistoriska förutsättningar, det lokala kulturarvet, 
samt vikten av en social känsla och samhörighet.  
 
Motionärerna skriver att Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. 
Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet och har en positiv 
inverkan på turistnäringen. Sverigedemokraternas generella inställning är att i möjligaste 
mån undvika förtätning av befintliga stadskärnor. Motionärerna anser att staden 
kontinuerligt har försämrats med hus som kan liknas vid containrar, på bekostnad av 
den historiskt kulturella bilden och som gett en långsiktigt försämrad stadsmiljö. 
 
De menar att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och 
miljöer ska vara generöst tilltaget. Ett sätt att värna det kulturella och estetiska arvet kan 
vara att införa en kulturell planering, för att värdesätta den unika platsens förutsättningar 
och historia tillsammans med det lokala kulturarvet och arbeta för att harmoniera med 
den omgivande bebyggelsestrukturen. Att med stadsplanering värna social känsla och 
samhörighet i ett område. 
 
Motionärerna vill att kommunen vid upphandlingar ska efterfråga traditionella och 
miljövänliga byggnadsstilar, tekniker och material. Hänsyn bör även tas till ny teknik som 
modern träbyggnadsteknik för större byggnationer, vilken visat sig vara både miljövänlig 
och kostnadseffektiv. Privatpersoner som köper tomträtter av kommunen ska kunna få 
rabatt på köpesumman om de förbinder sig att bygga sitt hus i traditionell kulturhistoria 
och miljöanpassad stil. 
 
Motionen har varit remitterad till byggnadsnämnden och kulturnämnden för beredning. 
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Kulturnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-01-15, § 5 och beslutade 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och lämna det till 
kommunstyrelsen som sitt eget. 
 
I yttrandet konstateras att det inom ramen för kulturnämndens ansvar, anslag och 
reglemente samt viljeriktning arbetas aktivt för att bevara de kulturhistoriska miljöerna 
som det finns möjlighet till. För övrigt är uppfattningen att frågeställningen faller inom 
ramen för byggnadsnämndens ansvar och anslag. 
 
Byggnadsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-01-22. § 15 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I yttrandet konstateras att kulturmiljön är en mångsidig resurs i samhällsutvecklingen 
som har stor betydelse för till exempel folkhälsa, friluftsliv och en hållbar livsmiljö. 
Byggnadsnämnden i Karlshamn arbetar redan aktivt med kulturmiljöfrågor och fortbildar 
sig kontinuerligt i kommunens arkitektur och kulturmiljö genom exempelvis 
stadsvandringar med Karlshamnskunnig bebyggelseantikvarie. Då Karlshamns 
innerstad är av riksintresse för kulturmiljövård initierade byggnadsnämnden en 
Bevarande- och utvecklingsplan i samband med framtagande av översiktsplanen 
Karlshamn 2030. Planen tydliggör kommunens ställning till bevarandeaspekter, vilka ska 
vara utgångspunkt för utveckling av fastigheter och stadsmiljöer och användas i alla 
plan- och byggärenden i innerstaden.  
 
I Bevarande- och utvecklingsplanen tas också den nyskapande arkitekturens roll upp, 
vilken är att spegla aktuella samhällsstrukturer. Byggnadsnämndens ansvar är, förutom 
bevarande av befintliga värden, att skapa nya referensramar som kommande 
generationer kan känna tillhörighet till. Det är därför viktigt att inte främja pastischartad 
arkitektur som hellre tolkar en svunnen tid än aktivt bidrar till bildande av nya 
arkitekturhistoriska årsringar, som är så viktigt i ett större tidsperspektiv. Planen är ett 
viktigt kunskapsunderlag som tydliggör hur förändringar kan ske och är därför ett viktigt 
verktyg i byggnadsnämndens arbete, planen har uppmärksammats nationellt.  
 
Gällande motionens intention att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt 
viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst tilltaget skrivs det i yttrandet att det är 
en nationell angelägenhet för såväl enskilda som myndigheter att skydda och vårda 
kulturmiljön. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Den som äger eller 
förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från 
Länsstyrelsen för vård av värdefulla kulturmiljöer, tillgängliggörande av värdefulla 
kulturmiljöer och för framtagande av kunskapsunderlag som fördjupar kunskaperna om  
platsen eller byggnaden. Kommunen har i dagsläget inga anslag för att bevara 
kulturhistoriska byggnader och miljöer.  
 
Gällande att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär 
som kraftigt avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och 
inte kunna beslutas på delegation, skriver byggnadsnämnden följande i sitt yttrande. 
 
Byggnadsnämnden är den nämnd som ska uppfylla kommunens uppgifter enligt plan- 
och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar bland annat om detaljplaner, lov och 
förhandsbesked, startbesked och slutbesked samt utövar tillsyn över byggandet och den 
befintliga bebyggda miljön. Byggnadsnämnden delegerar i vissa ärenden 
beslutanderätten till tjänstepersoner, men ärenden som är av principiell beskaffenhet 
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eller annars av större vikt får inte delegeras. Bygglov får heller inte ges av delegat för 
nybyggnad eller större ändring av ett gathus inom det område som omfattas av 
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. Idag fattas bygglovsbeslut 
som har stor påverkan på stadsmiljön av byggnadsnämnden. Vad som betraktas som 
svensk byggnadstradition förändras över tid, och har ofta influerats av omvärlden. 
 
Kulturell planering eller Cultural planning är enligt Boverket en metod som syftar till att 
föra in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen och att försöka fånga det som är unikt 
för en plats. Genom att utgå från platsens förutsättningar och historia, det lokala 
kulturarvet och omgivande bebyggelsestruktur skapas värden i den byggda miljön.  
 
Bedömningen är att många av de aspekter som kulturell planering berör redan 
tillgodoses genom plan- och bygglagens krav. I översikts-och detaljplanering ska 
kulturmiljövärden beaktas. Vilka metoder som är lämpliga att använda för att komma 
fram till platsens värden kan variera beroende på planens syften.  
 
Alla ändringar av byggnader ska göras varsamt med hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och så att man tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Byggnader som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12 
Motion om kulturell stadsplanering – Görgen Lennarthsson (SD) och  
Ulrika Berggren (SD) 
 
Yrkanden 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer propositionen på arbetsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen 
besluta enligt det.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-06-17 § 148/2019 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
 
 att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och 
miljöer ska vara generöst tilltaget 
   
 att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär 
som kraftigt avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och 
inte kunna beslutas på delegation 

 
 att kommunen ska tillämpa kulturell planering med fokus på 
medborgardialog, byggplatsens kulturhistoriska förutsättningar, det lokala kulturarvet, 
samt vikten av en social känsla och samhörighet.  
 
Motionärerna skriver att Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. 
Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet och har en positiv 
inverkan på turistnäringen. Sverigedemokraternas generella inställning är att i möjligaste 
mån undvika förtätning av befintliga stadskärnor. Motionärerna anser att staden 
kontinuerligt har försämrats med hus som kan liknas vid containrar, på bekostnad av 
den historiskt kulturella bilden och som gett en långsiktigt försämrad stadsmiljö. 
 
De menar att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och 
miljöer ska vara generöst tilltaget. Ett sätt att värna det kulturella och estetiska arvet kan 
vara att införa en kulturell planering, för att värdesätta den unika platsens förutsättningar 
och historia tillsammans med det lokala kulturarvet och arbeta för att harmoniera med 
den omgivande bebyggelsestrukturen. Att med stadsplanering värna social känsla och 
samhörighet i ett område. 
 
Motionärerna vill att kommunen vid upphandlingar ska efterfråga traditionella och 
miljövänliga byggnadsstilar, tekniker och material. Hänsyn bör även tas till ny teknik som 
modern träbyggnadsteknik för större byggnationer, vilken visat sig vara både miljövänlig 
och kostnadseffektiv. Privatpersoner som köper tomträtter av kommunen ska kunna få 
rabatt på köpesumman om de förbinder sig att bygga sitt hus i traditionell kulturhistoria 
och miljöanpassad stil. 
 
Motionen har varit remitterad till byggnadsnämnden och kulturnämnden för beredning. 
 
Kulturnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-01-15, § 5 och beslutade 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och lämna det till 
kommunstyrelsen som sitt eget. 
 
I yttrandet konstateras att det inom ramen för kulturnämndens ansvar, anslag och 
reglemente samt viljeriktning arbetas aktivt för att bevara de kulturhistoriska miljöerna 
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som det finns möjlighet till. För övrigt är uppfattningen att frågeställningen faller inom 
ramen för byggnadsnämndens ansvar och anslag. 
 
Byggnadsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-01-22. § 15 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I yttrandet konstateras att kulturmiljön är en mångsidig resurs i samhällsutvecklingen 
som har stor betydelse för till exempel folkhälsa, friluftsliv och en hållbar livsmiljö. 
Byggnadsnämnden i Karlshamn arbetar redan aktivt med kulturmiljöfrågor och fortbildar 
sig kontinuerligt i kommunens arkitektur och kulturmiljö genom exempelvis 
stadsvandringar med Karlshamnskunnig bebyggelseantikvarie. Då Karlshamns 
innerstad är av riksintresse för kulturmiljövård initierade byggnadsnämnden en 
Bevarande- och utvecklingsplan i samband med framtagande av översiktsplanen 
Karlshamn 2030. Planen tydliggör kommunens ställning till bevarandeaspekter, vilka ska 
vara utgångspunkt för utveckling av fastigheter och stadsmiljöer och användas i alla 
plan- och byggärenden i innerstaden.  
 
I Bevarande- och utvecklingsplanen tas också den nyskapande arkitekturens roll upp, 
vilken är att spegla aktuella samhällsstrukturer. Byggnadsnämndens ansvar är, förutom 
bevarande av befintliga värden, att skapa nya referensramar som kommande 
generationer kan känna tillhörighet till. Det är därför viktigt att inte främja pastischartad 
arkitektur som hellre tolkar en svunnen tid än aktivt bidrar till bildande av nya 
arkitekturhistoriska årsringar, som är så viktigt i ett större tidsperspektiv. Planen är ett 
viktigt kunskapsunderlag som tydliggör hur förändringar kan ske och är därför ett viktigt 
verktyg i byggnadsnämndens arbete, planen har uppmärksammats nationellt.  
 
Gällande motionens intention att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt 
viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst tilltaget skrivs det i yttrandet att det är 
en nationell angelägenhet för såväl enskilda som myndigheter att skydda och vårda 
kulturmiljön. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Den som äger eller 
förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från 
Länsstyrelsen för vård av värdefulla kulturmiljöer, tillgängliggörande av värdefulla 
kulturmiljöer och för framtagande av kunskapsunderlag som fördjupar kunskaperna om  
platsen eller byggnaden. Kommunen har i dagsläget inga anslag för att bevara 
kulturhistoriska byggnader och miljöer.  
 
Gällande att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär 
som kraftigt avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och 
inte kunna beslutas på delegation, skriver byggnadsnämnden följande i sitt yttrande. 
 
Byggnadsnämnden är den nämnd som ska uppfylla kommunens uppgifter enligt plan- 
och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar bland annat om detaljplaner, lov och 
förhandsbesked, startbesked och slutbesked samt utövar tillsyn över byggandet och den 
befintliga bebyggda miljön. Byggnadsnämnden delegerar i vissa ärenden 
beslutanderätten till tjänstepersoner, men ärenden som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt får inte delegeras. Bygglov får heller inte ges av delegat för 
nybyggnad eller större ändring av ett gathus inom det område som omfattas av 
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. Idag fattas bygglovsbeslut 
som har stor påverkan på stadsmiljön av byggnadsnämnden. Vad som betraktas som 
svensk byggnadstradition förändras över tid, och har ofta influerats av omvärlden. 
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Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum:  

 

  

Kulturell planering eller Cultural planning är enligt Boverket en metod som syftar till att 
föra in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen och att försöka fånga det som är unikt 
för en plats. Genom att utgå från platsens förutsättningar och historia, det lokala 
kulturarvet och omgivande bebyggelsestruktur skapas värden i den byggda miljön.  
 
Bedömningen är att många av de aspekter som kulturell planering berör redan 
tillgodoses genom plan- och bygglagens krav. I översikts-och detaljplanering ska 
kulturmiljövärden beaktas. Vilka metoder som är lämpliga att använda för att komma 
fram till platsens värden kan variera beroende på planens syften.  
 
Alla ändringar av byggnader ska göras varsamt med hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och så att man tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Byggnader som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12 
Motion om kulturell stadsplanering – Görgen Lennarthsson (SD) och  
Ulrika Berggren (SD) 
 
Yrkanden 
 
Per-Ola Mattsson (S) yrkar att motionen avslås med hänvisning till att översikts- och 
detaljplanering redan idag beaktar kulturmiljövärden. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner arbetsutskottet besluta enligt det.
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Karlshamns TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) 
kommun 2020-02-12 Dnr: 2019/1920 
 

 
 

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

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 83 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 74 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  

 
 
Motion om kulturell stadsplanering 
 
Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar  
 
att  
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) har till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-06-17 § 148/2019 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås 
 
 att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och 
miljöer ska vara generöst tilltaget 
   
 att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär 
som kraftigt avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och 
inte kunna beslutas på delegation 

 
 att kommunen ska tillämpa kulturell planering med fokus på 
medborgardialog, byggplatsens kulturhistoriska förutsättningar, det lokala kulturarvet, 
samt vikten av en social känsla och samhörighet.  
 
Motionärerna skriver att Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. 
Historiskt förankrade byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet och har en positiv 
inverkan på turistnäringen. Sverigedemokraternas generella inställning är att i möjligaste 
mån undvika förtätning av befintliga stadskärnor. Motionärerna anser att staden 
kontinuerligt har försämrats med hus som kan liknas vid containrar, på bekostnad av 
den historiskt kulturella bilden och som gett en långsiktigt försämrad stadsmiljö. 
 
De menar att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och 
miljöer ska vara generöst tilltaget. Ett sätt att värna det kulturella och estetiska arvet kan 
vara att införa en kulturell planering, för att värdesätta den unika platsens förutsättningar 
och historia tillsammans med det lokala kulturarvet och arbeta för att harmoniera med 
den omgivande bebyggelsestrukturen. Att med stadsplanering värna social känsla och 
samhörighet i ett område. 
 
Motionärerna vill att kommunen vid upphandlingar ska efterfråga traditionella och 
miljövänliga byggnadsstilar, tekniker och material. Hänsyn bör även tas till ny teknik som 
modern träbyggnadsteknik för större byggnationer, vilken visat sig vara både miljövänlig 
och kostnadseffektiv. Privatpersoner som köper tomträtter av kommunen ska kunna få 
rabatt på köpesumman om de förbinder sig att bygga sitt hus i traditionell kulturhistoria 
och miljöanpassad stil. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 2(3) 
 2020-02-12 Dnr: 2019/1920 

 

 
Motionen har varit remitterad till byggnadsnämnden och kulturnämnden för beredning. 
 
Kulturnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-01-15, § 5 och beslutade 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och lämna det till 
kommunstyrelsen som sitt eget. 
 
I yttrandet konstateras att det inom ramen för kulturnämndens ansvar, anslag och 
reglemente samt viljeriktning arbetas aktivt för att bevara de kulturhistoriska miljöerna 
som det finns möjlighet till. För övrigt är uppfattningen att frågeställningen faller inom 
ramen för byggnadsnämndens ansvar och anslag. 
 
Byggnadsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet 2020-01-22. § 15 och 
beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till 
kommunfullmäktige för fortsatt beredning. 
 
I yttrandet konstateras att kulturmiljön är en mångsidig resurs i samhällsutvecklingen 
som har stor betydelse för till exempel folkhälsa, friluftsliv och en hållbar livsmiljö. 
Byggnadsnämnden i Karlshamn arbetar redan aktivt med kulturmiljöfrågor och fortbildar 
sig kontinuerligt i kommunens arkitektur och kulturmiljö genom exempelvis 
stadsvandringar med Karlshamnskunnig bebyggelseantikvarie. Då Karlshamns 
innerstad är av riksintresse för kulturmiljövård initierade byggnadsnämnden en 
Bevarande- och utvecklingsplan i samband med framtagande av översiktsplanen 
Karlshamn 2030. Planen tydliggör kommunens ställning till bevarandeaspekter, vilka ska 
vara utgångspunkt för utveckling av fastigheter och stadsmiljöer och användas i alla 
plan- och byggärenden i innerstaden.  
 
I Bevarande- och utvecklingsplanen tas också den nyskapande arkitekturens roll upp, 
vilken är att spegla aktuella samhällsstrukturer. Byggnadsnämndens ansvar är, förutom 
bevarande av befintliga värden, att skapa nya referensramar som kommande 
generationer kan känna tillhörighet till. Det är därför viktigt att inte främja pastischartad 
arkitektur som hellre tolkar en svunnen tid än aktivt bidrar till bildande av nya 
arkitekturhistoriska årsringar, som är så viktigt i ett större tidsperspektiv. Planen är ett 
viktigt kunskapsunderlag som tydliggör hur förändringar kan ske och är därför ett viktigt 
verktyg i byggnadsnämndens arbete, planen har uppmärksammats nationellt.  
 
Gällande motionens intention att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt 
viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst tilltaget skrivs det i yttrandet att det är 
en nationell angelägenhet för såväl enskilda som myndigheter att skydda och vårda 
kulturmiljön. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Den som äger eller 
förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från 
Länsstyrelsen för vård av värdefulla kulturmiljöer, tillgängliggörande av värdefulla 
kulturmiljöer och för framtagande av kunskapsunderlag som fördjupar kunskaperna om  
platsen eller byggnaden. Kommunen har i dagsläget inga anslag för att bevara 
kulturhistoriska byggnader och miljöer.  
 
Gällande att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär 
som kraftigt avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och 
inte kunna beslutas på delegation, skriver byggnadsnämnden följande i sitt yttrande. 
 
Byggnadsnämnden är den nämnd som ska uppfylla kommunens uppgifter enligt plan- 
och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar bland annat om detaljplaner, lov och 
förhandsbesked, startbesked och slutbesked samt utövar tillsyn över byggandet och den 
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befintliga bebyggda miljön. Byggnadsnämnden delegerar i vissa ärenden 
beslutanderätten till tjänstepersoner, men ärenden som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt får inte delegeras. Bygglov får heller inte ges av delegat för 
nybyggnad eller större ändring av ett gathus inom det område som omfattas av 
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad. Idag fattas bygglovsbeslut 
som har stor påverkan på stadsmiljön av byggnadsnämnden. Vad som betraktas som 
svensk byggnadstradition förändras över tid, och har ofta influerats av omvärlden. 
 
Kulturell planering eller Cultural planning är enligt Boverket en metod som syftar till att 
föra in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen och att försöka fånga det som är unikt 
för en plats. Genom att utgå från platsens förutsättningar och historia, det lokala 
kulturarvet och omgivande bebyggelsestruktur skapas värden i den byggda miljön.  
 
Bedömningen är att många av de aspekter som kulturell planering berör redan 
tillgodoses genom plan- och bygglagens krav. I översikts-och detaljplanering ska 
kulturmiljövärden beaktas. Vilka metoder som är lämpliga att använda för att komma 
fram till platsens värden kan variera beroende på planens syften.  
 
Alla ändringar av byggnader ska göras varsamt med hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och så att man tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Byggnader som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12 
Motion om kulturell stadsplanering – Görgen Lennarthsson (SD) och  
Ulrika Berggren (SD) 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Byggnadsnämnden 
Kulturnämnden 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
 
 
 
 
 
Emma Håkansson 
Nämndsekreterare
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!   2019-05-17

Motion angående kulturell stadsplanering 

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras. Historiskt förankrade  
byggnadsmiljöer skapar hemkänsla och trygghet; och har en positiv inverkan på turistnä-
ringen. Sverigedemokraternas generella inställning är att i möjligaste mån undvika förtät-
ning av befintliga stadskärnor. Vi kan i Karlshamn se hur staden kontinuerligt har försäm-
rats med hus som kan liknas vid containrar, på bekostnad av den historiskt kulturella bilden 
och som gett en långsiktigt försämrad stadsmiljö. 

Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara 
generöst tilltaget. Ett sätt att värna det kulturella och estetiska arvet kan vara att införa 
en kulturell planering, för att värdesätta den unika platsens förutsättningar och historia 
tillsammans med det lokala kulturarvet, och arbeta för att harmoniera med den omgivande 
bebyggelsestrukturen. Att med stadsplanering värna social känsla och samhörighet i ett 
område.  

Kommunen ska vid upphandling efterfråga traditionella och miljövänliga byggnadsstilar, 
tekniker och material. Hänsyn bör även tas till ny teknik som modern träbyggnadsteknik för 
större byggnationer, vilken visat sig både miljövänligt och kostnadseffektivt. Privatpersoner 
som köper tomträtter av kommunen ska kunna få rabatt på köpesumman om de förbinder 
sig att bygga sitt hus i traditionell kulturhistoria och miljöanpassad stil. 

Därför föreslår Sverigedemokraterna Karlshamn: 
Att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska 
vara generöst tilltaget. 
Att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt 
avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och inte kunna beslu-
tas på delegation. 
Att kommunen ska tillämpa kulturell planering med fokus på medborgardialog, byggplat-
sens kulturhistoriska förutsättningar, det lokala kulturarvet, samt vikten av en social känsla 
och samhörighet. 

__________________    __________________ 
Görgen Lennarthsson (SD)    Ulrika Berggren  (SD)
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Fyllnadsval av ersättare i nämnden för arbete och välfärd – Lars 
Hasselgren (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att utse Lars Hasselgren (M) till ny ersättare i nämnden för arbete och välfärd. 
 
Sammanfattning 
 
Ida Lindgren (M) den 13 april 2020 meddelat att hon avsäger sig uppdraget som 
ersättare i nämnden för arbete och välfärd. Moderaternas gruppledare Magnus 
Gärdebring har meddelat att Lars Hasselgren (M) utses till ny ersättare i nämnden för 
arbete- och välfärd.   
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Ida Lindgren, daterad 2020-04-13 
Besked från Moderaternas gruppledare Magnus Gärdebring  
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Lars Hasselgren 
Ida Lindgren 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Fyllnadsval av ledamot i överförmyndarnämnden - Marina Carlegrundh 
(KD) 
 
Förslag till beslut 
 
att utse Marina Carlegrundh (KD) till ny ledamot i överförmyndarnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2020 § 18 att bevilja Berno Runstens 
(KD) avsägelse av uppdraget som ledamot i överförmyndarnämnden.  
 
Gruppledare Britt Jämstorp (KD) har meddelat att Marina Carlegrundh (KD) utses till ny 
ledamot i överförmyndarnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Besked från Kristdemokraternas gruppledare Britt Jämstorp 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Marina Carlegrundh 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Karlshamns hamn AB och 
Karlshamns kombiterminal AB – Ted Olander (MP)  
 
Förslag till beslut 
 
att välja Ted Olander (MP) som ny ledamot i styrelsen för Karlshamns hamn AB och 
Karlshamns kombiterminal AB fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
 
Sammanfattning 
 
Gunnar Fastén har avlidit och med anledning härav behöver ny ledamot i styrelsen för 
Karlshamns hamn AB och Karlshamns kombiterminal AB utses. 
 
Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen har meddelat att Miljöpartiet nominerar Ted 
Olander som ny ledamot i styrelsen för Karlshamns hamn AB och Karlshamns 
kombiterminal AB.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-11 
Besked från Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen 2020-03-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamns hamn AB  
Karlshamns kombiterminal AB 
Ted Olander 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Utredare Anna Persson 
 
 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Fyllnadsval av ledamot till överförmyndarnämnden - Alice Abbas (MP) 
 
Förslag till beslut 
 
att utse Alice Abbas (MP) till ny ledamot i överförmyndarnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Houssam Al Massri (MP) har avlidit och med anledning härav behöver ny ledamot i 
Överförmyndarnämnden utses.  
 
Gruppledare Charlott Lorentzen (MP) har meddelat att Alice Abbas (MP) utses till ny 
ledamot i överförmyndarnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Besked från Miljöpartiets gruppledare Charlott Lorentzen (MP) 
 
Beslutet skickas till 
 
Överförmyndarnämnden 
Alice Abbas 
Utredare Anna Persson  
Lönehandläggare Cecilia Thomasson  
Matrikeln  
Hemsidan 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Karlshamns kommun ∙ Kommunledningsförvaltningen ∙ Kommunledningsförvaltningen 
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel 0454-810 00 

Hemsida: www.karlshamn.se 

Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Justering av val av revisor tillika ordförande för revisorerna 
 
Förslag till beslut 
 
att justera valet av Lars Beckman (M) som revisor tillika ordföranden för revisorerna att 
ej avse utbildningsnämnden, kulturnämnden samt överförmyndarnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige utsåg 2018-11-19 Lars Beckman till revisor samt ordförande för 
revisorerna med tillägget att valet på grund av jäv inte avsåg gymnasienämnden, 
kulturnämnden och överförmyndarnämnden. Gymnasienämnden har upphört och en 
utbildningsnämnd har införts i kommunen. Lars har anmält att tidigare jävsförhållande till 
gymnasienämnden nu finns gentemot den nya utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därför justera sitt val § 163, 2018-11-19 så att Lars väljs 
som revisor tillika ordförande för revisorerna med undantag för utbildningsnämnden, 
kulturnämnden och överförmyndarnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2020-02-26 
Kommunfullmäktiges beslut § 163/2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Lars Beckman 
Revisorerna 
Hemsidan 
Matrikeln 
 
 
 
Anna Persson 
Utredare
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Plats och tid Rådhussalen, klockan 15:00—20:10 

Beslutande Marie Sällström Ordförande (S) 
Gertrud Ivarsson 1:e vice ordf (C) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Per-Ola Mattsson Ledamot (S) 
Annika Westerlund Ledamot (S) 
Xhani Bardhi Ledamot (S) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
Jan Bremberg Ledamot (S) 
Monika Nobach Ledamot (S) 
Fredrik Nilsson Ledamot (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Jan-Åke Berg Ledamot (S) 
Susanne Olsson Ledamot (S) 
Kenneth Hake Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Tommy Persson Ledamot (S) 
Lena Sandgren Ledamot (S) 
Anders Karlsson Ledamot (S) 
Sofie Dahlqvist Ledamot (S) 
Marco Gustavsson Ledamot (C) 
Mats Dahlbom Ledamot (C) 
Ola Persson Ledamot (C) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 
Magnus Gärdebring Ledamot (M) 
Elin Petersson Ledamot (M) 
Magnus Sandgren Ledamot (M) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Catarina Flod Ledamot (M) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Ulf Ohlsson fr.o.m. § 164 Ledamot (M) 
Anna Arlid Ledamot (M) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Bodil Frigren Ericsson Ledamot (L) 
Britt Jämstorp Ledamot (KD) 
Lars-Olof Larsson Ledamot (KD) 
Björn Tenland Nurhadi Ledamot (SD) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
Ulf Lind Ledamot (SD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Tommy Larsson Ledamot (V) 
Lena Johansson Ledamot (V) 
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Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Johnny Persson (S)  Leif Håkansson (S)  
Rickard Holmberg (M)  Charlotta M Sjöqvist (M)  
Ulla Olofsson (M)  Artur Hulu (M)  
Mats Olausson (M) §§ 149 - 163  Ulf Ohlsson (M)   
Jonas Lingvärn (SD)  Tommy Mikkelsen (SD)  

Närvarande 
ersättare 

  
Ulf Gustavsson (S) 
Kerstin Gustafson (S) 
Kerstin Linde (S) t.o.m. § 168 
Göran Svensson (S) t.o.m. § 168 
Inger Löfblom Sjöberg (S) 
Elisabet Rosengren (S) 
Per-Ivar Johansson (C) 
Sofie Ekenberg (C) 
Herman Falk (M) 
Britt Kilsäter (M) 
Magnus Olsson (M) 
Mats Olausson (M) §§ 164–198  
Iman Omairat (L) 
Stefan Sörensson (L) 
Lennart Ung (KD) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
Håkan Abramsson (SD) 
Dan Andersson (SD) 
Tony Viberg (V) 
Veronika Hertelendy (V) 

Övriga Daniel Wäppling, kommundirektör  
Annette Sandberg, 
kommunikationschef 

 

Erik Bergman, kanslichef  
Anna Persson, utredare  
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist  
Annabel Cifuentes, kommunjurist  
Aili Martinsson, administratör  

Paragrafer §§ 149–198   

Utses att justera Per-Ola Mattsson och Magnus Gärdebring 

Justeringsdatum  2018-11-23 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Erik Bergman   
   
Ordförande …………………………………………  
 Marie Sällström  
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Justerande ………………………………………… ………………………………………… 
 Per-Ola Mattsson Magnus Gärdebring 
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum: 2018-11-19 

Tillkännages fr.o.m.: 2018-11-23 

Tillkännages t.o.m. 2018-12-17 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 163 Val av revisorer 2019-2022 2018/3804 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
att utse följande REVISORER samt ordförande och vice ordförande för tiden till och 
med avlämnandet av revisionsberättelsen avseende 2022 års verksamhet: 
 
7 revisorer 
 
Lars Beckman (M), ordf (valet avser ej gymnasienämnden, kulturnämnden, 
överförmyndarnämnden) 
Lars-Inge Kjellberg (S), v ordf 
Bengt Olofsson (M) (valet avser ej kulturnämnden och nämnden för arbete och välfärd) 
Robert Söderberg (SD) 
Lars-Erik Johansson (S) 
Thomas Nilsson (C) 
Jörgen Kronsell (MP) 
 
Sammanfattning 
 
Av reglementet för revisorerna framgår att kommunfullmäktige väljer ordförande, som 
utses av oppositionen och vice ordförande, som utses av den politiska majoriteten samt 
revisorer för den tid som fullmäktige bestämmer. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Envar vald 
Matrikeln 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Hemsidan
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Handlingar för kännedom april 2020 
 
Förslag till beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kommunfullmäktiges kännedom under tiden 6 februari 2019 – 16 april  
2020 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
2018/32807 
 
2020/790 
2020/790 
 
2020/1025 
2020/790 
 
2020/790 
 
2020/790 

2/20 
 
3/20 
4/20 
 
5/20 
6/20 
 
7/20 
 
8/20 

2020-02-11 
 
2020-03-25 
2020-03-25 
 
2020-04-07 
2020-04-08 
 
2020-03-27 
 
2020-04-16 

Beslutsuppföljning av genomförandet av 
kommunfullmäktiges beslut. 
Kallelse till bolagsstämma KAFAB  
Kallelse till bolagsstämma för Karlshamns- 
bostäder 
KRISLEDN § 12/2020 Beslut om åtgärder 
Kallelse till bolagsstämma i Karlshamn 
Energi AB 
Kallelse till årsstämma i Stadsvapnet i 
Karlshamn AB 
Kallelse till bolagsstämma i Karlshamns 
Hamn AB 

    

 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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Nämnd Datum § 
Kommunfullmäktige 2020-04-27  
 
 
Fyllnadsval av ersättare i teknik- och fritidsnämnden - Ida Lindgren (M) 
 
Förslag till beslut 
 
att utse Ida Lindgren (M) till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Lars Hasselgren (M) den 24 april 2020 meddelat att han avsäger sig uppdraget som 
ersättare i teknik- och fritidsnämnden. Moderaternas gruppledare Magnus Gärdebring 
har meddelat att Ida Lindgren (M) utses till ny ersättare i teknik- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Lars Hasselgren, daterad 2020-04-24 
Besked från Moderaternas gruppledare Magnus Gärdebring  
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
Ida Lindgren 
Lars Hasselgren 
Utredare Anna Persson 
Lönehandläggare Cecilia Thomasson 
Matrikeln 
Hemsidan 
 
 
 
 
Miki Tomita Larsson 
Kommunsekreterare
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